
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 
EUROPSKI REVIZORSKI SUD 
CORTE DEI CONTI EUROPEA 
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) 43 98 – 1 E-MAIL: eca-info@eca.europa.eu 
L - 1615 LUXEMBOURG TELEFAX (+352) 43 93 42  INTERNET: http://eca.europa.eu 

Raportul privind conturile anuale 

ale Fundației Europene de Formare 

pentru exercițiul financiar 2013 

însoțit de răspunsurile fundaţiei 

 



2 

ADB001967RO04-14PP-CH098-14APCFIN-RAS-2013_ETF-TR.DOC 8.7.2014 

INTRODUCERE 

1. Fundația Europeană de Formare (denumită în continuare „fundația”), cu 

sediul la Torino, a fost instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al 

Consiliului1 (Regulamentul de reformare nr. 1339/2008). Misiunea fundației 

este să sprijine reforma formării profesionale în țările partenere ale Uniunii 

Europene. Astfel, fundația asistă Comisia în implementarea a diverse programe 

(de exemplu, IPA, FRAME, GEMM)2

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE 

. 

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 fundației. 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 fundației, care cuprind situațiile financiare3 și 

rapoartele privind execuția bugetară4

                                            
1 JO L 131, 23.5.1990, p. 1. 

 pentru exercițiul financiar încheiat la 

31 decembrie 2013, și 

2 În anexa II sunt prezentate în mod sintetic și în scop informativ competențele și 
activitățile fundației. 

3 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 fundației, precum și de legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente acestora5

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

fundației 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 responsabilită ți 

includ, de asemenea, alegerea și aplicarea politicilor contabile 

corespunzătoare, pe baza normelor contabile adoptate de contabilul 

Comisiei

: 

6

                                                                                                                               
4 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 

fundației după ce contabilul acesteia 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 fundației. 

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

6 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 

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 

Consiliului7

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 

, 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 fundației și la 

conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare. 

                                            
7 Articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 1271/2013. 
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neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când 

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 fundației prezintă în mod fidel, sub toate 

aspectele semnificative, situația financiară a acesteia 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. 
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ALTE OBSERVAȚII 

11. La sfârșitul exercițiului 2013, fundația deținea 7,5 milioane de euro în 

conturi deschise la o singură bancă ce beneficia de un rating de credit scăzut 

(F3, BBB). 

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN 
EXERCIȚIUL ANTERIOR 

12. 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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ANEXA I 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiul anterior 

Exercițiul Observația Curții Stadiul acțiunii corective 

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

2012 

În 2012, nivelul total al creditelor angajate a fost de 
99,9 %, ceea ce înseamnă că angajamentele au fost 
efectuate în timp util. Nivelul creditelor angajate 
reportate în 2013 a fost însă ridicat în ceea ce privește 
titlul II (cheltuieli administrative), suma în cauză fiind 
de 0,6 milioane de euro (36,8 %). Această situație se 
explică în principal prin faptul că facturile pentru 
serviciile de construcții prestate în 2012 au fost primite 
cu întârziere (0,3 milioane de euro) și prin faptul că o 
serie de achiziții de echipamente și programe 
informatice, comandate conform planificărilor în 
ultimele luni ale anului 2012 (0,3 milioane de euro), nu 
au fost livrate decât abia în 2013. 

Nu se aplică 
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ANEXA II 

Fundația Europeană de Formare (Torino) 
Competențe și activități 

Domenii de 
competență a 
Uniunii conform 
tratatului 

[articolul 166 
alineatul (3) din 
Tratatul privind 
funcționarea Uniunii 
Europene] 

„Uniunea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale care au competențe în domeniul formării profesionale.” 

Competențele 
fundației 

[Regulamentul 
(CEE) nr. 1360/90 
al Consiliului] 

Obiectiv 

− Să contribuie, în contextul politicilor UE în materie de relații externe, la îmbunătățirea 
dezvoltării capitalului uman în următoarele țări: țări eligibile pentru sprijin în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului, al Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului și al actelor juridice conexe adoptate ulterior; alte 
țări desemnate prin decizia Consiliului de conducere, pe baza unei propuneri sprijinite de 
două treimi din membrii săi și a unui aviz al Comisiei, și acoperite de un instrument al 
Uniunii sau de un acord internațional care cuprinde un element de dezvoltare a capitalului 
uman, și în limita resurselor disponibile. 

− În sensul acestui regulament, „dezvoltarea capitalului uman” se define ște ca activitatea care 
contribuie la dezvoltarea de-a lungul vieții a aptitudinilor și a competențelor persoanelor prin 
îmbunătățirea educației profesionale și a sistemelor de formare. 

Sarcini 

Pentru atingerea obiectivului menționat, fundația, respectând competențele atribuite Consiliului 
de conducere și în conformitate cu orientările generale definite la nivelul Uniunii, are următoarele 
funcții: 

− furnizează informații, analize strategice și consultanță pe probleme legate de 
dezvoltarea capitalului uman în țările partenere; 

− promovează cunoașterea și analiza aptitudinilor necesare pe piața muncii la nivel 
național și local; 

− sprijină factorii implicați relevanți din țările partenere să își consolideze capacitățile în 
domeniul dezvoltării capitalului uman; 

− facilitează schimbul de informații și experiență între donatorii angajați în reforma 
dezvoltării capitalului uman în țările partenere; 

− sprijină asistența furnizată de Uniune țărilor partenere în domeniul dezvoltării 
capitalului uman; 

− difuzează informații și încurajează crearea de rețele și schimbul de experiență și de 
bune practici între UE și țările partenere, precum și în rândul țărilor partenere, pe 
probleme legate de dezvoltarea capitalului uman; 

− contribuie, la cererea Comisiei, la analizarea eficacită ții de ansamblu a asistenței în 
domeniul formării profesionale, acordate țărilor partenere; 

− întreprinde și alte acțiuni ce pot fi convenite între Consiliul de conducere și Comisie, în 
cadrul general al acestui regulament. 

Organizare Consiliul de conducere 

Un reprezentant din fiecare stat membru. 

Trei reprezentanți ai Comisiei. 

Trei experți fără drept de vot numiți de Parlamentul European. 

În plus, trei reprezentanți ai țărilor partenere pot participa la reuniunile Consiliului de conducere 
în calitate de observatori. 

Directorul 

Numit de către Consiliul de conducere, pe baza unei propuneri din partea Comisiei. 
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Auditul extern 

Curtea de Conturi Europeană. 

Auditul intern 

Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene. 

Autoritatea responsabilă de descărcarea de gestiune 

Parlamentul European, la recomandarea Consiliului. 

Resurse puse la 
dispoziția fundației 
în 2013 (2012) 

Buget 

22,0 (20,1) de milioane de euro pentru angajamente și 22,0 (20,1) de milioane de euro pentru 
plăți, din care 19,9 milioane de euro reprezintă subvenția acordată de Comisie. 

Situația personalului la 31 decembrie 2013 

96 (96) de posturi de agenți temporari prevăzute în schema de personal, dintre care 921 (93) de 
posturi ocupate; 

40 (37) de alte posturi (agenți locali, agenți contractuali, experți naționali detașați). 

Total personal: 132 (130), repartizat după cum urmează: 

sarcini operaționale: 76,5 (73) 

sarcini administrative: 28 (28) + 2 într-un pool constituit în vederea înlocuirii anumitor persoane 
din cadrul fundației, în funcție de necesități 

− sarcini de coordonare și de comunicare organizațională: 25,5 (29) 

Produse și servicii 
furnizate în 
exercițiul 
financiar 2013 
(2012) 

Activități 

Fundația contribuie, în contextul politicilor UE în materie de relații externe, la îmbunătățirea 
dezvoltării capitalului uman în 30 de țări partenere desemnate de regulamentul de înființare și de 
Consiliul de conducere. Activitățile principale ale fundației constau în sprijinirea politicilor și a 
proiectelor UE, în furnizarea de analize strategice, în diseminarea și schimbul de informații și de 
experiență și în sprijinirea consolidării capacităților țărilor partenere. 

Valoarea adăugată a fundației provine din baza sa de cunoștințe neutră, necomercială și unică, 
constând în expertiză în domeniul dezvoltării capitalului uman și în legăturile cu angajatorii, 
inclusiv expertiză în adaptarea abordărilor privind dezvoltarea capitalului uman de la nivelul UE 
și al statelor sale membre la contextul specific din țările partenere. 

În 2013, procesul de la Torino, implementat în 27 de țări partenere ale fundației, ca o analiză 
participativă, bazată pe dovezi, a politicilor și a sistemelor din domeniul educației și al formării 
profesionale, a fost validat în cadrul unei conferințe organizate în luna mai cu participarea 
actorilor din sector, conferință având titlul „Procesul de la Torino: să ne îmbunătățim 
competențele”. 

Activitatea desfășurată de fundație în ceea ce privește funcțiile sale principale, așa cum sunt 
definite în regulamentul Consiliului, poate fi prezentată după cum urmează:  

 Realizări obținute în 

2013 2012 

Sprijinirea ciclului de politici și de proiecte ale Uniunii Europene 
din cadrul instrumentelor de relații externe vizând țările partenere 

40 36 

Consolidarea capacităților țărilor partenere 63 66 

Analize strategice 20 31 

Activități de diseminare și activități în cadrul și în sprijinul 
rețelelor 

21 28 

Total 144 161 
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Prin realizări se măsoară obținerea rezultatelor în cadrul unui proiect dat; de asemenea, acestea 
permit stabilirea unei corelații între buget și funcțiile și rezultatele fundației. 

Pe lângă îndeplinirea acestor funcții în contextul programului său de activitate, fundația a 
răspuns, de asemenea, unei serii de solicitări directe primite din partea Comisiei Europene pe 
parcursul anului. 

 2013 2012 

Cereri în curs adresate de Comisie 78 107 

Cereri privind țările din Europa de Sud-Est și Turcia  38 % 42 % 

Cereri privind țările din regiunea mediteraneană de sud-est 28 % 32 % 

Cereri privind țările din Europa de Est 18 % 12 % 

Cereri privind țările din Asia Centrală 15 % 14 % 
 

1Inclusiv o ofertă de muncă acceptată, începând de la 1.3.2014. 

 

Sursa: Anexă furnizată de fundație. 
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RĂSPUNSUL AGENŢIEI 
 
 

11. ETF acceptă constatarea Curţii şi îşi confirmă intenţia de a participa în 2014 la o procedură de 
achiziţii comune pentru servicii bancare, iniţiată de Comisie. În eventualitatea nereuşitei la această 
procedură de achiziţii, ETF va lansa propria procedură de achiziţii cu scopul de a avea un contract cu 
o bancă ce beneficiază de un rating de credit mai mare. 
Bilanţul bancar ridicat la data de 31 decembrie 2013 se datorează efectuării în avans a primei plăţi a 
subvenţiei din 2014 şi primirii fondurilor pentru noile proiecte GEMM şi FRAME. 
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