
RO 

 

ECA Press 
Damijan Fišer – ofițer de presă 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 
 

ECA/14/53 
Pentru publicare imediată 

Luxemburg, 19 noiembrie 2014 
 

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
 

Utilizarea optimă a fondurilor UE: 
o analiză panoramică a riscurilor pentru gestiunea financiară a bugetului UE 

 
Analizele panoramice reprezintă un nou tip de publicații propus de Curte. Ele au ca obiect teme largi și se bazează 
pe cercetarea și pe experiența Curții, permițându-i acesteia să prezinte observații cu privire la subiecte care nu sunt 
neapărat susceptibile de a fi auditate, dar care sunt totu și importante pentru gestiunea financiară a UE și pentru 
modul în care se răspunde de gestiunea finanțelor publice. 

Bazată pe cei 35 de ani de experiență a Curții în auditarea veniturilor și a cheltuielilor UE, această analiză 
panoramică oferă o imagine de ansamblu a fluxurilor financiare din cadrul UE. În acest document, Curtea analizează 
ce nu funcționează în mod corespunzător și de ce și prezintă o sinteză a elementelor care trebuie avute în vedere 
pentru a se garanta că, printre altele, contribuabilii UE beneficiază de o utilizare optimă a banilor de la bugetul UE și 
că acest buget este cheltuit în mod corespunzător și este bine administrat. 
 
Analiza panoramică va fi prezentată presei de către domnul Igors Ludboržs (LV), membrul Curții responsabil 
de acest document. 
 
 
DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Marți, 25 noiembrie 2014, ora 10:30 

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre 
 SALA MAELBEEK 
 155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles – Belgia 
 

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al analizei panoramice și un 
comunicat de presă. Analiza panoramică va fi publicată pe site-ul internet al Curții,  www.eca.europa.eu, în 23 de limbi oficiale ale UE, pe 
măsură ce diversele versiuni lingvistice devin disponibile. 
 
Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile franceză și engleză. 
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