
RAPORTUL

privind conturile anuale ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne pentru exercițiul 
financiar 2015, însoțit de răspunsul oficiului

(2016/C 449/42)

INTRODUCERE

1. Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (1) (denumit în continuare „oficiul”), cu sediul la Alicante, a fost 
instituit prin Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului (2), care a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 207/ 
2009 (3). Misiunea oficiului este de a pune în aplicare legislația Uniunii privind mărcile, desenele și modelele industriale, 
care conferă întreprinderilor protecție uniformă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

2. Tabelul conține cifre-cheie cu privire la oficiu (4).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la oficiu

2014 2015

Buget (în milioane de euro) (1) 419,6 384,2

Total personal la 31 decembrie (2) 928 998

(1) Cifrele privind bugetul includ rezerva pentru evenimente neprevăzute.
(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 (acolo unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor 
conducerii.

DECLARAȚIA DE ASIGURARE

4. În temeiul dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat:

(a) conturile anuale ale oficiului, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015; și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.

Responsabilitatea conducerii

5. Conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea fidelă a conturilor anuale ale oficiului, precum și de 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora (7):
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(1) Începând cu 23 martie 2016, denumirea oficiului este Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și termenul „marca 
comunitară” se înlocuiește cu termenul „marca Uniunii Europene”.

(2) JO L 11, 14.1.1994, p. 1.
(3) JO L 78, 24.3.2009, p. 1.
(4) Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile oficiului sunt disponibile pe site-ul său web: https://euipo.europa.eu/ 

ohimportal/ro.
(5) Acestea cuprind bilanțul, situația performanței financiare, 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.
(6) Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar.
(7) Articolele 38 și 43 din Regulamentul nr. CB-3-09 al Comitetului bugetar al Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro


(a) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește conturile anuale ale oficiului 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 (8), precum și elaborarea unor estimări contabile rezonabile în 
lumina circumstanțelor existente. Președintele aprobă conturile anuale ale oficiului 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 oficiului.

(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

6. Responsabilitatea Curții este de a furniza Comitetului bugetar al oficiului, 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 (9). 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 oficiului și la conformitatea operațiunilor 
subiacente cu legile și reglementările în vigoare.

7. 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 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.

8. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza declarației sale de 
asigurare.

Opinia privind fiabilitatea conturilor

9. În opinia Curții, conturile anuale ale oficiului prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a acestuia la 31 decembrie 2015, 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

10. În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 sunt 
conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

11. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opiniile exprimate de Curte.
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(8) 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).

(9) Articolele 91-95 din Regulamentul nr. CB-3-09 al Comitetului bugetar al Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne.



OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

12. Nivelul creditelor angajate reportate în 2016 era ridicat în cazul titlului III, situându-se la 12,9 milioane de euro sau 
36 % (în 2014, acesta era de 14,1 milioane de euro sau 38 %). Reportările sunt legate, în principal, de acorduri de cooperare 
încheiate cu oficii naționale care depun declarații de cheltuieli doar după sfârșitul exercițiului.

ALTE OBSERVAȚII

13. Achiziția de servicii pe baza unei proceduri de negociere, fără publicarea unui anunț de participare, restrânge 
concurența la o singură parte negociatoare și, astfel, nu ar trebui să se recurgă la această procedură decât în cazuri 
excepționale. Pe baza acestei proceduri, oficiul a prelungit, în 2015, șase contracte-cadru, valoarea serviciilor care făceau 
obiectul prelungirii ridicându-se la 1,9 milioane de euro (12 contracte-cadru, cu o valoare a serviciilor prelungite de 
12,6 milioane de euro, în 2014) (10). Având în vedere numărul, valoarea și frecvența acestui tip de contracte, nu se poate 
considera că oficiul a utilizat procedura respectivă în mod „excepțional”, această practică nerespectând pe deplin cerințele 
formale existente în acest sens (11).

14. Salariile brute ale experților naționali detașați sunt rambursate de către oficiu angajatorilor acestora, fie parțial, fie 
integral. Această practică se abate de la cea urmată de Comisie, conform căreia salariile acestor experți continuă să fie plătite 
de către angajatorii lor. În 2015, aceste rambursări s-au ridicat la 1,9 milioane de euro.

15. La 31 decembrie 2015, nouă membri ai personalului oficiului au fost detașați în interesul serviciului la camera de 
recurs a acestuia. Statutul funcționarilor Uniunii Europene nu prevede însă posibilitatea unor astfel de detașări (12).

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

16. 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 13 septembrie 2016.

Pentru Curtea de Conturi

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Președinte 
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(10) Contractele-cadru au fost prelungite în temeiul articolului 134 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al 
Comisiei (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(11) Astfel cum se prevede la articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.
(12) Articolul 37 litera (a) din Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA) privind Statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți 

agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO 45, 14.6.1962, p. 1385/62).



ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

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

2013

Nivelul reportărilor din anii anteriori care au fost anulate a crescut 
de la 4,2 milioane de euro (13 %) în 2012 la 6,0 milioane de euro 
(16 %) în 2013. În ambii ani, această situație a fost cauzată în special 
de faptul că cheltuielile care trebuiau rambursate în baza acordurilor 
de cooperare cu oficiile naționale ale statelor membre au fost mai 
mici decât se estimase (1,9 milioane de euro în 2012 și 3,8 milioane 
de euro în 2013), ceea ce indică necesitatea de a se obține de la 
oficiile naționale, la sfârșitul exercițiului, informații mai exacte cu 
privire la costurile reale suportate.

Finalizată

2013

Oficiul a instituit un plan de continuare a activității și de gestiune în 
caz de criză care prevede că aproximativ 25 de roluri trebuie 
acoperite în mod permanent de către angajați care asigură 
permanența. Deși creditele bugetare pentru indemnizațiile acordate 
personalului care are obligația de a asigura permanența sunt 
aprobate anual de către Comitetul bugetar al oficiului, suma plătită 
în 2013 (402 458 de euro) depășește în mod considerabil sumele 
plătite pentru astfel de indemnizații de către alte agenții care sunt 
obligate să asigure un serviciu permanent.

În desfășurare

2014

În Raportul său privind conturile anuale ale oficiului pentru 
exercițiul 2013, Curtea a pus sub semnul întrebării cuantumul 
utilizat pentru a plăti indemnizațiile acordate personalului care are 
obligația de a asigura permanența (0,40 milioane de euro). Aceste 
plăți au avut valori mai ridicate în 2014 (0,44 milioane de euro). În 
noiembrie 2014, oficiul și-a revizuit politica și a redus numărul 
posturilor care sunt eligibile pentru acest tip de indemnizații de la 25 
la 17, efectul financiar al acestui demers urmând să fie vizibil 
începând cu 2015 (1). Nouă membri ai personalului au primit peste 
11 000 de euro fiecare sub forma indemnizațiilor respective, șapte 
dintre aceștia ocupând posturi de management.

În desfășurare

Cu toate acestea, sistemul [indemnizațiilor acordate personalului 
care are obligația de a asigura permanența] este slab controlat, 
existând personal care a beneficiat de plata acestor indemnizații, deși 
se afla în concediu de boală, în misiuni în străinătate sau în concediu 
anual.

Finalizată
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Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

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

2014

Suma reportărilor din exerciții anterioare care au fost anulate a 
scăzut de la 6,0 milioane de euro (16 %) în 2013 la 5,1 milioane de 
euro (13 %) în 2014. În ambii ani, această situație a fost cauzată în 
special de faptul că cheltuielile care trebuiau rambursate în baza 
acordurilor de cooperare cu oficiile naționale ale statelor membre au 
fost mai mici decât se estimase (3,2 milioane de euro în 2014 și 
3,8 milioane de euro în 2013), ceea ce indică necesitatea de a se 
obține de la oficiile naționale, la sfârșitul exercițiului, informații mai 
exacte cu privire la costurile reale suportate. Nivelul creditelor 
angajate aferente exercițiului 2014 pentru diferitele titluri a variat 
între 94 % și 97 % din totalul creditelor, ceea ce indică faptul că 
angajamentele juridice s-au efectuat în timp util. Nivelul creditelor 
angajate reportate în 2015 era ridicat pentru titlul III, situându-se la 
14,1 milioane de euro sau 38 % (13,3 milioane de euro sau 38 % în 
2013). Această situație a fost determinată în principal de acordurile 
de cooperare cu oficiile naționale, pentru care declarațiile de 
cheltuieli nu trebuiau depuse de către acestea din urmă decât în 
2015, precum și de comanda obișnuită de servicii de traducere din 
ultimele două luni ale anului 2014, servicii care trebuiau plătite abia 
în 2015.

Nu se aplică

2014

În anul 2004, a intrat în vigoare un nou Statut al funcționarilor 
Uniunii Europene, care prevedea, printre altele, că remunerațiile 
viitoare ale funcționarilor recrutați anterior lunii mai 2004 nu 
trebuiau să fie inferioare celor stabilite de statutul precedent. Auditul 
Curții a relevat faptul că această prevedere nu era respectată și că, în 
cazul a 4 dintre cei 648 de funcționari angajați la acea dată, 
cuantumul total al remunerațiilor plătite acestora era inferior celui 
datorat efectiv cu 96 998 de euro pentru perioada 2005-2014. 
Suma nu este semnificativă, prin urmare nu pune sub semnul 
întrebării fiabilitatea conturilor oficiului. Acesta a decis să efectueze 
plățile salariale suplimentare aferente în timp util.

Finalizată (2)

(1) În 2015, oficiul a plătit indemnizații acordate personalului care are obligația de a asigura permanența în valoare de 285 242 de euro, 
13 posturi fiind eligibile pentru acest tip de indemnizații.

(2) Oficiul a efectuat plățile salariale suplimentare necesare în august 2015.
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RĂSPUNSUL OFICIULUI

12. În 2015, Oficiul a pus în aplicare mai multe măsuri pentru a reduce nivelul istoric ridicat de reportări, și anume 
sporirea gradului de conștientizare prin instruire, formare, note de informare și reuniuni cu actorii financiari. Prin analiza 
tuturor angajamentelor mai mari de 100 000 euro din timpul lunii decembrie, a permanențelor actorilor financiari pe 
parcursul întregii perioade a Crăciunului pentru a plăti facturile până la 31 decembrie 2015, printre altele, au permis 
Oficiului să reducă reportările de la titlul II de la 21 % în 2014 la 16 % în 2015 și de la 38 % la titlul III în 2014 la 36 % în 
2015. Oficiul continuă să pună în aplicare măsuri de reducere a nivelului ridicat de reportări de la titlul III care, astfel cum a 
fost subliniat de Curte, sunt, în general, legate de caracteristicile structurale ale activităților de cooperare cu oficiile naționale 
de PI ale statelor membre (majoritatea ar trebui considerate drept reportări planificate).

13. Oficiul confirmă că a urmat în mod frecvent articolul 134 NA și ia măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru a 
îmbunătăți gestionarea și controlul procedurilor de achiziție și contractare. Aceste măsuri prevăd și ca procedura negociată 
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare să fie utilizată numai în cazuri pe deplin justificate.

14. Oficiul înțelege că nu este nicio obligație legală de aliniere cu strictețe a ambelor texte deoarece END nu sunt 
acoperiți de Statutul funcționarilor. Noul regulament de înființare (articolul 116 prevede adoptarea de către Consiliul de 
administrație al Oficiului a unei decizii care să stabilească normele privind detașarea de experți naționali în cadrul Oficiului. 
La 31 mai, Consiliul de administrație al Oficiului a adoptat o decizie prin care admite practica existentă.

15. Oficiul înțelege că Statutul funcționarilor nu oferă un răspuns clar legat de statutul administrativ care ar trebui să se 
aplice funcționarilor și agenților temporari ai Oficiului numiți în cadrul Camerei de recurs. Cu toate acestea, Oficiul a luat 
notă de observația Curții și, la 26 mai 2016, a prezentat această chestiune Consiliului de administrație, care a decis să 
mențină practica actuală. 
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