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INTRODUCERE 

1. Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „biroul”), cu 

sediul la Valletta, a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului1

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE 

. Sarcina biroului constă în sprijinirea 

dezvoltării sistemului european comun de azil. Biroul a fost înființat cu scopul 

de a consolida cooperarea practică în materie de azil și de a ajuta statele 

membre să își îndeplinească obligațiile de la nivel european și internațional 

pentru a acorda protecție persoanelor care au nevoie de aceasta. Biroul 

acționează în calitate de centru de expertiză în materie de azil. De asemenea, 

acesta oferă sprijin statelor membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt 

supuse unor presiuni deosebite. 

2. 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 biroului. Acestea sunt 

completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde 

este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii. 

DECLARAȚIA DE ASIGURARE 

3. În temeiul dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), Curtea a auditat: 

(a) conturile anuale ale biroului, care cuprind situațiile financiare2 și rapoartele 

privind execuția bugetară3

                                            

1 JO L 132, 29.5.2010, p. 11. 

 pentru exercițiul financiar încheiat la 

31 decembrie 2013, și 

2 Acestea cuprind bilanțul, contul rezultatului economic, tabelul 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. 
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(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

Responsabilitatea conducerii 

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea fidelă a 

conturilor anuale ale biroului, precum și de legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente acestora4

(a) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește conturile anuale ale 

biroului includ conceperea, implementarea și menținerea sistemului de 

control intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea fidelă a unor 

situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie 

rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori; aceste responsabilități 

includ, de asemenea, alegerea și aplicarea politicilor contabile 

corespunzătoare, pe baza normelor contabile adoptate de contabilul 

Comisiei

: 

5

                                                                                                                               
3 Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar. 

, precum și elaborarea unor estimări contabile rezonabile în 

lumina circumstanțelor existente. Directorul aprobă conturile anuale ale 

biroului după ce contabilul acestuia le-a întocmit pe baza tuturor 

informațiilor disponibile și după ce acesta a elaborat o notă ce însoțește 

conturile, în care declară, inter alia, că a obținut o asigurare rezonabilă 

conform căreia aceste conturi prezintă, sub toate aspectele semnificative, 

o imagine corectă și fidelă a situației financiare a biroului. 

4 Articolele 39 și 50 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei 
(JO L 328, 7.12.2013, p. 42). 

5 Normele contabile adoptate de contabilul Comisiei derivă din Standardele 
internaționale de contabilitate pentru sectorul public (International Public Sector 
Accounting Standards - IPSAS) adoptate de Federația Internațională a 
Contabililor (International Federation of Accountants - IFAC) sau, după caz, din 
Standardele internaționale de contabilitate (International Accounting 
Standards - IAS)/Standardele internaționale de raportare financiară (International 
Financial Reporting Standards - IFRS) adoptate de Consiliul pentru Standarde 
Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board - IASB). 
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(b) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește asigurarea legalității și a 

regularității operațiunilor subiacente și respectarea principiului bunei 

gestiuni financiare constau în conceperea, implementarea și menținerea 

unui sistem eficace și eficient de control intern, care să facă apel la o 

supraveghere adecvată și la măsuri corespunzătoare de prevenire a 

neregularităților și a fraudei, precum și, dacă se dovedește necesar, la 

acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor plătite sau utilizate în mod 

incorect. 

Responsabilitatea auditorului 

5. Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și 

Consiliului6

6. 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 se întemeiază pe evaluarea riscului 

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 

, pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație de asigurare 

cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente acestora. Auditul Curții este efectuat în conformitate cu 

standardele internaționale de audit și codul deontologic formulate de IFAC și cu 

standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de 

INTOSAI. Aceste standarde impun Curții să planifice și să efectueze auditul 

astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența 

unor denaturări semnificative în cadrul conturilor anuale ale biroului și la 

conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare. 

                                            

6 Articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 1271/2013. 
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evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne referitoare la 

întocmirea și la prezentarea fidelă a conturilor, precum și sistemele de 

supraveghere și de control introduse pentru a asigura legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente, și definește proceduri de audit 

corespunzătoare în raport cu circumstanțele. Auditul include, în egală măsură, 

aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil 

al estimărilor contabile, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor. 

7. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate 

pentru a sta la baza declarației sale de asigurare. 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

8. În opinia Curții, conturile anuale ale biroului prezintă în mod fidel, sub toate 

aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2013, 

precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru 

exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului 

său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. 

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

9. În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente 

exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013 sunt conforme cu legile și 

reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative. 

10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opiniile exprimate 

de Curte. Ele trebuie interpretate ținându-se seama de faptul că anul 2013 a 

fost primul an complet de autonomie financiară a biroului. 

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA FIABILITATEA CONTURILOR 

11. Baza unui angajament în valoare de 40 000 de euro, legat de cheltuieli și 

indemnizații pentru personalul care și-a început activitatea în 2013, nu a fost 

pusă la dispoziție în cursul auditului. 
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OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE 

12. Din numărul total de plăți, 446 de plăți (18 %) au fost efectuate după 

termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar. Întârzierile înregistrate în 

efectuarea plăților erau, în medie, de 21 de zile. 

13. Șase dintre cele 16 standarde de control intern nu au fost încă 

implementate în totalitate. 

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ 

14. Biroul își supraestimase necesarul bugetar pentru 2013 cu 13 % (cu 32 % 

în 2012) și au fost angajate numai 10,4 milioane de euro din bugetul în valoare 

de 12 milioane de euro. Creditele reportate s-au ridicat la 2,5 milioane de euro , 

cu alte cuvinte la 24 % (65 % în 2012) din totalul creditelor angajate; un 

cuantum de 337 031 de euro din această sumă nu era acoperit de un 

angajament juridic. Deși planificarea bugetară poate fi îmbunătățită în 

continuare, trebuie remarcat că atât supraestimarea necesarului bugetar, cât și 

reportările de credite angajate s-au situat la un nivel cu mult mai mic decât în 

exercițiul precedent. 

15. Reportările de credite angajate vizează în principal titlul II (alte cheltuieli 

administrative), ridicându-se la 540 269 de euro – ceea ce reprezintă 31 % din 

creditele angajate –, precum și titlul III (activități operaționale), ridicându-se la 

1 841 798 de euro (45 % din creditele angajate). Reportările sunt legate, în 

special, de facturi care nu fuseseră încă primite și/sau achitate la sfârșitul 

exercițiului sau de cazuri în care serviciile vizate nu fuseseră prestate. 

16. Se mai pot realiza progrese în ceea ce privește îmbunătățirea transparenței 

procedurilor de recrutare: întrebările pentru interviuri și pentru testele scrise 

fuseseră stabilite după examinarea candidaturilor, ceea ce sporește riscul ca 

întrebările să fie influențate de candidaturile individuale; comisiile de selecție nu 

au atribuit întotdeauna un punctaj pentru toate criteriile de selecție incluse în 

ALTE OBSERVAȚII 
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anunțurile de posturi vacante; în declarația de conflict de interese semnată de 

membrii comisiilor de selecție, se consideră că numai relațiile personale 

constituie un potențial conflict de interese, relațiile profesionale fiind excluse în 

mod explicit; în cazul unei anumite proceduri de recrutare, a fost observată o 

discrepanță între un criteriu de eligibilitate indicat în anunțul de post vacant și 

criteriul de selecție corespunzător în ceea ce privește numărul de ani de 

experiență profesională dovedită. 

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN 
EXERCIȚIUL ANTERIOR 

17. Anexa I

 

 conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în 

urma observațiilor formulate de Curte în exercițiul anterior. 

 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Milan Martin 

CVIKL, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 

8 iulie 2014. 

   Pentru Curtea de Conturi 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Președinte 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiul anterior 

ANEXA I 

Exercițiul Observația Curții Stadiul acțiunii corective 

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

2012 Sistemul contabil al biroului nu a fost încă validat de contabil. Finalizată 

2012 O reportare în valoare de 0,2 milioane de euro nu era acoperită de niciun 
angajament juridic (contract), fiind, prin urmare, neconformă. 

Nu se aplică 

2012 Nu s-a realizat niciun inventar fizic pentru a se garanta că toate echipamentele 
achiziționate pentru înființarea biroului figurează în registrul de inventar. 

Finalizată 

2012 Cincizeci de plăți, reprezentând aproximativ 20 % din valoarea totală a plăților, au 
fost efectuate după termenele-limită stabilite în Regulamentul financiar. 

Nu se aplică 

2012 Zece dintre cele 16 standarde de control intern1 nu au fost încă implementate în 
totalitate. 

În desfășurare 

2012 
Nevoile bugetare aferente exercițiului 2012 au fost supraestimate în mod 
considerabil: din cele 7 milioane de euro transferate în momentul dobândirii 
autonomiei financiare, au fost angajate numai 4,8 milioane de euro. 

Nu se aplică 



2 

ADB001948RO04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 8.7.2014 

Exercițiul Observația Curții Stadiul acțiunii corective 

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

2012 

Au fost reportate credite angajate în valoare de 3,2 milioane de euro, 
reprezentând 65,13 % din totalul creditelor angajate pentru perioada de autonomie 
financiară2. Aceste reportări s-au ridicat la 0,3 milioane de euro pentru titlul I 
(cheltuieli cu personalul), la 1,4 milioane de euro pentru titlul II (alte cheltuieli 
administrative) și la 1,5 milioane de euro pentru titlul III (activități operaționale). 
Reportările sunt legate, în special, de facturi care nu fuseseră încă primite și/sau 
achitate la sfârșitul exercițiului, precum și de rambursări în curs ale cheltuielilor cu 
privire la experți. Pe lângă aceasta, aproximativ 0,8 milioane de euro privesc 
lucrări de renovare desfășurate la sediul biroului în 2012, pentru care plățile vor fi 
efectuate în urma recepționării finale3. Cu toate acestea, un nivel atât de ridicat al 
reportărilor contravine principiului bugetar al anualității. 

Nu se aplică 

2012 
Cuantumurile mai multor angajamente bugetare nu au fost suficiente pentru a 
acoperi bunurile și serviciile respective furnizate. Valoarea estimată a livrărilor 
neacoperite era de 0,2 milioane de euro, având drept consecință o supraestimare 
corespunzătoare în contul rezultatului bugetar. 

Nu se aplică 

2012 

Biroul coordonează desfășurarea activității experților din statele membre în 
vederea sprijinirii altor state membre în situații de criză (acțiuni de sprijin pentru 
situații de urgență) și rambursează pe o bază forfetară cheltuielile declarate de 
experți pentru misiunile efectuate. Valoarea totală a costurilor rambursate pentru 
misiunile efectuate s-a ridicat la aproximativ 417 000 de euro (24 % din totalul 
plăților efectuate). Rambursările forfetare ale costurilor au fost, de asemenea, 
acordate participanților externi care au fost prezenți la reuniunile care au avut loc 
la sediul biroului. Cheltuielile aferente reuniunilor sunt repartizate între diferite linii 
bugetare, valoarea lor totală nefiind cunoscută. Cu toate că aplicarea de rate 
forfetare reduce sarcina administrativă, rambursările pot fi mai ridicate decât 
costurile efective suportate. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observația Curții Stadiul acțiunii corective 

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

2012 

Pentru a găzdui biroul, guvernul maltez a pus la dispoziție o clădire4, iar contractul 
de închiriere încheiat cu Autoritatea Malteză de Transport stipulează faptul că 
sediul „este transferat în momentul în care este gata de întrebuințare, iar 
furnizarea serviciilor esențiale este asigurată”. Cu toate acestea, pentru ca sediul 
să devină funcțional, au fost necesare lucrări de adaptare5 a clădirii, la un cost 
estimat la 4,3 milioane de euro, din care suma de 3,8 milioane de euro urma să fie 
acoperită de Comisie. Până la sfârșitul anului 2012, majoritatea lucrărilor fuseseră 
finalizate și guvernul maltez primise plăți în avans în valoare de aproximativ 
3 milioane de euro. Biroul va plăti o chirie în valoare de aproximativ 3,7 milioane 
de euro pe o perioadă de nouă ani. 

Nu se aplică 

2012 

Comisia informase Parlamentul European și Consiliul cu privire la dispozițiile în 
materie de găzduire și la faptul că respectiva clădire necesita anumite lucrări de 
adaptare care urmau să fie finanțate de guvernul maltez și de Comisie. Deși 
autoritățile bugetare au fost informate cu privire la proiect, nu există nicio dovadă 
că acestea aveau cunoștință despre costurile estimate și despre partea din 
cheltuieli care urma să revină UE. 

Nu se aplică 

2012 

Se mai pot realiza progrese în ceea ce privește îmbunătățirea transparenței 
procedurilor de recrutare: nu exista nicio dovadă că ponderile și punctajele minime 
pe care candidații trebuiau să le obțină pentru a fi invitați la interviu sau pentru a fi 
incluși pe lista candidaților considerați corespunzători fuseseră stabilite înainte de 
examinarea candidaturilor și nici că întrebările pentru interviuri și pentru testele 
scrise fuseseră formulate înainte de examinarea candidaturilor. 

Nedemarată încă 

1 Standardele de control intern nr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 și 14. 
2 40,32 % dacă se ia în considerare întregul an calendaristic 2012. 
3 Recepționarea finală era în curs în mai 2013. 
4 Descrisă în ofertă ca fiind la cele mai înalte standarde. 
5 Conform acordului de grant respectiv dintre Comisie și guvernul maltez, acestea includ, de exemplu, modificarea configurării birourilor, 

geamuri duble, infrastructura informatică și de securitate, amenajarea unei săli de conferințe etc.
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ANEXA II 

Biroul European de Sprijin pentru Azil (Portul Valletta, Malta) 

Competențe și activități 

Domenii de 
competență a 
Uniunii conform 
tratatului 

(articolul 3 din 
Tratatul privind 
Uniunea Europeană 
și articolele 67, 78 și 
80 din Tratatul 
privind funcționarea 
Uniunii Europene) 

 

Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în 
interiorul căruia este asigurată libera circulația a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate 
privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea 
criminalității și combaterea acestui fenomen. 

Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al protecției subsidiare și al 
protecției temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o țară 
terță care are nevoie de protecție internațională și de a asigura respectarea principiului 
nereturnării. Această politică trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Geneva din 
28 iulie 1951 și cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, precum și cu alte 
tratate din domeniu. 

În acest sens, ar trebui adoptate măsuri referitoare la un sistem european comun de azil, care să 
cuprindă: un regim unitar de azil în favoarea resortisanților țărilor terțe, valabil în toată Uniunea; 
un regim unitar de protecție subsidiară pentru resortisanții țărilor terțe care, fără să obțină azil 
european, au nevoie de protecție internațională; un sistem comun de protecție temporară a 
persoanelor strămutate în cazul unui aflux masiv; proceduri comune de acordare și de retragere 
a regimului unitar de azil sau de protec ție subsidiară; criterii și mecanisme de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil sau de protec ție subsidiară; 
norme referitoare la condițiile de primire a solicitanților dreptului de azil sau de protecție 
subsidiară; parteneriatul și cooperarea cu țările terțe pentru gestionarea fluxurilor de persoane 
care solicită drept de azil, protecție subsidiară sau temporară. 

În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată 
de un aflux brusc de resortisanți din țări terțe, pot fi adoptate măsuri provizorii, în beneficiul 
statului sau al statelor membre în cauză. 

Politica Uniunii în materie de azil și punerea sa în aplicare sunt reglementate de principiul 
solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan 
financiar. 

Competențele 
biroului 

[Regulamentul (UE) 
nr. 439/2010 al 
Parlamentului 
European și al 
Consiliului privind 
înființarea unui Birou 
European de Sprijin 
pentru Azil] 

 

Obiective 

Biroul contribuie la implementarea unui sistem european comun de azil. Obiectivul biroului este 
acela de a facilita, a coordona și a consolida cooperarea practică în materie de azil între statele 
membre, în diferitele sale aspecte, precum: acordarea unui sprijin practic și operațional statelor 
membre; acordarea unui sprijin operațional statelor membre cu nevoi specifice sau statelor 
membre care se confruntă cu presiuni deosebite în ceea ce privește sistemele lor de azil; 
furnizarea de asistență științifică și tehnică pentru elaborarea politicii și a legislației UE în toate 
domeniile care au un impact direct sau indirect asupra azilului. 

Sarcini 

– Sprijin permanent: sprijinirea și stimularea calității comune a procesului de azil prin formare 
comună, un program comun de formare în materie de azil și informații comune privind țara 
de origine. 

– Sprijin special: asistență personalizată, consolidare a capacităților, transfer, sprijin specific 
și procese speciale de control al calității. 

– Sprijin pentru situații de urgență: organizarea solidarității pentru statele membre care se 
confruntă cu presiuni deosebite, prin acordarea de sprijin temporar și asistență pentru a 
reface sau a reconstrui sistemul de azil. 

– Sprijin pentru informare și analiză: partajarea și compilarea de informații și date, analize 
și evaluări: nu este vorba numai de compararea și partajarea de informații, ci și de analiza 
comună a tendințelor și de evaluări comune. 

– Sprijin pentru țările terțe: sprijinirea dimensiunii externe, sprijinirea parteneriatelor cu țările 
terțe pentru găsirea unor soluții comune, de exemplu prin consolidarea capacităților și 
programe de protecție regionale, și coordonarea acțiunilor statelor membre în materie de 
reinstalare. 
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Organizare Consiliul de administrație 

Componență 

Consiliul de administrație al biroului este alcătuit din câte un membru din fiecare stat membru, cu 
excepția Danemarcei, doi membri numiți de Comisia Europeană și un membru fără drept de vot 
din partea Înaltului Comisariat al Na țiunilor Unite pentru Refugiați. Toți membrii sunt numiți pe 
baza experienței lor, a responsabilității lor profesionale și a gradului înalt de expertiză în 
domeniul azilului. 

Croația a fost invitată să asiste la toate ședințele Consiliului de administrație și la alte reuniuni 
relevante în calitate de observator până la data de 1 iulie 2013, când această țară a devenit 
membru deplin al biroului, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind aderarea Croației la 
Uniunea Europeană, semnat la 9 decembrie 2011. 

Danemarca, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția sunt invitate să asiste la toate ședințele 
Consiliului de administrație și la alte reuniuni relevante în calitate de observatori. 

Sarcini 

Funcțiile principale ale Consiliului de administrație, în calitate de organism de conducere și de 
planificare al biroului, sunt stabilite la articolul 29 din regulamentul de înființare a biroului. Aceste 
funcții includ numirea directorului executiv și adoptarea programelor de activitate, a rapoartelor 
anuale și a bugetului general al biroului. Consiliului de administrație îi revine răspunderea 
generală de a se asigura că biroul își îndeplinește sarcinile în mod eficace. 

Directorul executiv 

Directorul executiv, care este independent în exercitarea funcțiilor sale, este reprezentantul legal 
al biroului și este responsabil, inter alia, pentru gestionarea administrativă a biroului și pentru 
punerea în aplicare a programelor de activitate și a deciziilor adoptate de Consiliul de 
administrație. Directorul executiv al biroului, domnul Robert K. Visser, și-a început mandatul la 
1 februarie 2011. Mandatul său este de cinci ani, putând fi prelungit o singură dată pentru o 
perioadă de trei ani. 

Forumul consultativ 

Biroul a instituit un forum consultativ în conformitate cu articolul 51 din regulamentul său de 
înființare. Forumul consultativ permite biroului să asigure un dialog strâns cu organizațiile 
societății civile și cu organismele competente relevante. Forumul consultativ constituie un mijloc 
de a face schimb de informații și de a pune în comun cunoștințele între birou, organizațiile 
societății civile și organismele relevante care își desfășoară activitatea în domeniul azilului. 
Conform regulamentului de înființare a biroului, forumul consultativ se reunește în plen cel puțin 
o dată pe an. De asemenea, biroul dispune de un calendar anual de consultări pentru 
organizarea diferitelor metodologii și activități de consultare, cum ar fi reuniuni ale experților, 
ateliere, seminare și consultări online. 

Auditul intern 

Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene. 

Auditul extern 

Curtea de Conturi Europeană. 

Autoritatea responsabilă de descărcarea de gestiune 

Parlamentul European, la recomandarea Consiliului. 

Resurse puse la 
dispoziția biroului 
în 2013 

Bugetul definitiv 

12 milioane de euro 

Situația personalului la 31 decembrie 2013 

Posturi autorizate (agenți temporari): 45. Posturi ocupate: 44. 

Alte posturi (agenți contractuali şi experți naționali detaşați): 32. Posturi ocupate: 27. 

Total posturi: 77. 

Posturi ocupate: 71, repartizate după cum urmează: 

– sarcini operaționale: 43 

– sarcini administrative și de sprijin: 28. 
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Produse și servicii 
furnizate în 2013 

Activitățile biroului pot fi împărțite în cinci domenii principale: sprijin permanent, sprijin special, 
sprijin pentru situații de urgență, sprijin pentru informare și analiză și sprijin pentru țările terțe. 

Sprijin permanent: În ceea ce privește activitățile de formare, biroul a organizat 13 sesiuni de 
formare a formatorilor, a creat trei noi module de formare și a actualizat șase module deja 
existente, a elaborat două manuale de formare și sistemul Training Cockpit, a conceput un nou 
parcurs educațional, a organizat Seminarul didactic anual, două reuniuni de formare pentru 
punctele naționale de contact, precum și o reuniune cu grupul de referință în materie de formare.  

Activitatea desfășurată de birou cu privire la calitatea proceselor și a deciziilor în materie de azil 
a inclus dezvoltarea unei matrice de evaluare a calității, precum și organizarea a patru reuniuni 
tematice de cooperare practică și a unei reuniuni a punctelor naționale de contact pe teme legate 
de calitate. 

În legătură cu informațiile privind țara de origine, biroul a adoptat Abordarea privind rețelele din 
domeniul informațiilor privind țara de origine, a creat trei astfel de rețele specifice (privind Siria, 
Somalia și Pakistan), a pus la dispoziție 2 108 noi documente conținând informații privind țara de 
origine prin intermediul portalului comun european în materie, a organizat două reuniuni ale 
administratorilor naționali ai portalului comun, două reuniuni ale Rețelei strategice din domeniul 
informațiilor privind țara de origine și zece ateliere și seminare care au vizat anumite țări. În plus, 
biroul a elaborat o analiză comparativă cu privire la Balcanii de Vest și a oferit formare în 
legătură cu portalul de informații privind țara de origine. 

În domeniul minorilor neînsoțiți, biroul a publicat un document referitor la practicile de evaluare a 
vârstei, intitulat „EASO age assessment practice in Europe”, a organizat patru reuniuni de 
cooperare practică și o conferință anuală pe tema minorilor neînsoțiți și a desfășurat o acțiune de 
cercetare privind identificarea membrilor familiilor. 

Biroul a actualizat lista limbilor disponibile pentru traduceri directe în statele membre, a participat 
la reuniunile relevante privind traficul de persoane organizate de agențiile din domeniul JAI și a 
consolidat cooperarea cu membrii instanțelor de judecată. 

Sprijin special: Biroul a acordat un sprijin special Suediei și Italiei. În cazul Suediei, biroul a 
oferit o formare specifică privind două module ale biroului, iar în cazul Italiei, biroul a contribuit la 
punerea în aplicare a Planului de sprijin special format din 45 de activități de sprijin. Au fost 
trimiși la fața locului 25 de experți, organizați în 10 echipe de sprijin: aceștia au susținut șase 
ateliere tematice legate de reglementările Dublin și de informațiile privind țara de origine, au 
creat o cartografie a sistemului de recepție din Italia și au desfășurat activități de formare cu 
magistrați din Italia. În plus, biroul a organizat două reuniuni de cooperare practică privind 
relocarea, a participat la primul Forum anual privind relocarea și a fost implicat în Grupul operativ 
pentru Marea Mediterană, opt acțiuni fiind rezervate biroului. 

Sprijin pentru situații de urgență: Biroul a acordat un sprijin de urgență Greciei și Bulgariei, 
trimițând la fața locului 49 de experți, organizați în 25 de echipe de sprijin în materie de azil. În 
Grecia a fost implementat un proiect comun al biroului și al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați cu privire la procesarea cazurilor aflate în așteptarea soluționării. Împreună cu 
Frontex, biroul a desfășurat un exercițiu de intervenție în situație de urgență la frontiera dintre 
România și Ungaria. Biroul a organizat trei reuniuni ale punctelor naționale de contact care fac 
parte din Rezerva de intervenție pentru azil. 

Sprijin pentru informare și analiză: Biroul a publicat Raportul anual privind situația azilului în 
UE în 2012, trei rapoarte trimestriale privind situația în materie de azil și doisprezece rapoarte 
lunare pe aceeași temă. Pe lângă aceasta, biroul a dezvoltat etapa a doua a sistemului de alertă 
timpurie și de pregătire în materie de azil. 

Sprijin pentru țările terțe: Biroul a adoptat Strategia de acțiune externă, a participat la Procesul 
de la Praga și la parteneriatele pentru mobilitate ale UE cu Tunisia și Maroc, precum și la 
dialogul privind migrația, mobilitatea și securitatea cu Iordania. În decembrie 2013, s-a căzut de 
acord asupra unui proiect cu aceste trei țări, în cadrul Instrumentului european de vecinătate și 
parteneriat. În fine, biroul a organizat două reuniuni de cooperare practică pe tema relocării și, 
respectiv, pe tema dimensiunii externe a sistemului european comun de azil și a participat la 
două ateliere privind instrumentul TAIEX (asistență tehnică și schimb de informații). 

În ceea ce privește organizarea biroului, acesta a organizat patru reuniuni ale Consiliului de 
administrație, a adoptat trei decizii ale Consiliului de administra ție, a semnat un acord de lucru cu 
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene, a organizat a treia reuniune a forumului său consultativ și a consultat 
societatea civilă pe diferite teme. Biroul și-a adoptat programul multianual de activitate pentru 
perioada 2014-2016. În fine, în 2013, Comisia Europeană a realizat o evaluare a impactului 
biroului în ceea ce privește cooperarea practică în domeniul azilului și sistemul european comun 
de azil. 

Sursa: Anexă furnizată de birou. 

 



EASO - European Asylum Support Office 
 
 

EASO reply - RO 
 

RĂSPUNSUL AGENŢIEI 
 

 
11: Angajamentul era o estimare aproximativă şi EASO a aşteptat confirmarea de către PMO a 
tuturor cheltuielilor și indemnizațiilor pentru personalul care și-a început activitatea în 2013. EASO 
dispune în momentul de faţă de un sistem de evidenţă a salariilor (Excel) pentru a înregistra 
cheltuielile și indemnizațiie efectuate sau în curs pentru fiecare membru al personalului. 
 
12: Întârzierile de plată efectuate de EASO au scăzut radical până în vara anului 2013, dar, din cauza 
creşterii considerabile a volumului de lucru legat de activităţile de sfârşit de an, în ultimul trimestru al 
anului 2013 au avut loc din nou întârzieri de plată. Pentru a reduce procentul întârzierilor de plată, au 
fost introduse noi proceduri, de exemplu plăţile multiple. 
 
13: Cele şase standarde de control intern sunt în curs de implementare şi vor fi implementate complet 
în 2014. 
 
14: EASO constată o îmbunătăţire considerabilă a planificării bugetare în 2013 şi va monitoriza 
permanent execuţia angajamentelor bugetare, ceea ce va asigura o rată mare a execuţiei şi 
regularitatea reportării.  
 
15: EASO a introdus un sistem de monitorizare şi raportare lunară a angajamentelor bugetare 
stabilite, în vederea dezangajării la timp şi limitării reportării în anul n+1 la suma necesară şi 
suficientă pentru a acoperi obligaţiile legale existente. 
 
16: Întrebările pentru interviuri și testele scrise sunt redactate pe baza cerinţelor postului, astfel cum 
se specifică în anunțul de post vacant. Principalul motiv pentru care nu sunt redactate înaintea 
reuniunii preliminare este asigurarea confidenţialităţii. 
Pentru o serie de criterii care sunt esenţiale pentru un post, de exemplu aptitudini excelente de 
planificare şi de rezolvare de probleme, evaluarea prin formularul de candidatură prezintă riscul 
nedreptăţirii. Pentru a îmbunătăţi transparenţa, EASO menţionează într-un alineat special din anunţul 
de post vacant toate criteriile care vor fi evaluate în timpul interviului. EASO a dat curs observaţiilor 
CCE şi a schimbat declarația de conflict de interese pentru membrii comisiilor de selecţie. În plus, la 
29 noiembrie 2013 a fost semnată politica de prevenire şi gestionare a conflictelor de interese. 
 
17: Ponderile şi punctajele minime sunt stabilite înaintea examinării candidaturilor. Potrivit politicii de 
recrutare a EASO, punctajul minim pe care candidații trebuie să-l obțină pentru a fi invitați la interviu 
sau a fi incluși pe lista candidaților considerați corespunzători este de 70% şi se aplică la toate 
procedurile de selecţie. În plus, în procesul-verbal al procedurilor de selecţie este indicat că punctajul 
minim este stabilit în prealabil. 
 


	INTRODUCERE
	INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE
	DECLARAȚIA DE ASIGURARE
	Responsabilitatea conducerii
	Responsabilitatea auditorului
	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

	OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA FIABILITATEA CONTURILOR
	OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE
	OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ
	SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR

		2014-10-20T16:46:42+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




