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Introducere 
01 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Ljubljana, a fost 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului1. Principala sarcină a agenției este de a asista autoritățile naționale de 
reglementare în exercitarea, la nivelul Uniunii, a atribuțiilor de reglementare pe care 
acestea le îndeplinesc în statele membre, precum și, acolo unde este necesar, de 
a coordona acțiunile acestora. Prin Regulamentul REMIT2 (Regulamentul privind 
integritatea și transparența pieței energiei - Regulation on energy market integrity and 
transparency), agenției, precum și autorităților naționale de reglementare le-au fost 
atribuite responsabilități suplimentare în ceea ce privește monitorizarea pieței 
europene angro de energie. 

02 Graficul 1 conține cifre-cheie cu privire la agenție3. 

Graficul 1: Cifre-cheie cu privire la agenție 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 și conturile 
anuale consolidate provizorii ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019; cifre privind 
personalul puse la dispoziție de agenție. 

                                                      
1 JO L 211, 14.18.2009, p. 1. 

2 Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 
8.12.2011, p. 1), care conferă agenției un rol important în supravegherea desfășurării 
tranzacțiilor pe piețele angro de energie din toată Europa. 

3 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe 
site-ul acesteia: www.acer.europa.eu. 
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

03 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 agenției. Toate acestea sunt completate cu probe de 
audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse 
la dispoziție de conducerea agenției. 

Declarația de asigurare a Curții prezentată Parlamentului 
European și Consiliului – Raportul auditorului independent 

Opinie 
04 Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile agenției, care cuprind situațiile financiare4 și rapoartele privind 
execuția bugetară5 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 
și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

05 În opinia Curții, conturile agenției pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2019, 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 

                                                      
4 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. 

5 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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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 

06 În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Baza pentru opinia cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților 
subiacente conturilor 

07 În 2018, agenția a semnat un contract-cadru în cascadă, în două loturi, 
pentru o sumă maximă de 25 de milioane de euro și cu o durată maximă de 8 ani. 
Lotul 1 viza furnizarea de servicii de integrare a sistemelor IT, iar lotul 2 era pentru 
consultanță informatică. Curtea a auditat două plăți din cadrul acestor contracte, 
în valoare totală de 160 699 de euro. Costurile elementelor auditate în cadrul 
contractului specific 3 din lotul 1 nu erau de fapt acoperite de procedura 
competitivă de achiziții. Cu alte cuvinte, aceste elemente nu erau incluse în listele 
de prețuri propuse în cadrul ofertelor prezentate pentru contract. La nivelul 
contractului-cadru, efectul acestei situații a fost deosebit de evident în ceea ce 
privește lotul 1, în cazul căruia plățile pentru elementele neacoperite de 
procedura competitivă s-au ridicat la 61,3 % din totalul plăților efectuate pentru 
lotul respectiv. În astfel de cazuri, agenția este obligată prin Regulamentul 
financiar să reia procedura concurențială și să încheie un contract specific. În cazul 
în discuție, agenția nu a făcut acest lucru. Contractele specifice legate de lotul 1 al 
contractului-cadru și încheiate până în prezent sunt prin urmare neconforme. În 
2019, plățile neconforme efectuate pentru elemente neincluse în listele de prețuri 
pentru lotul 1 al contractului-cadru s-au ridicat la 975 708 euro. 

08 Agenția a semnat un contract-cadru pentru operarea centrului său de date 
recurgând la o procedură de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare. Nu au fost oferite explicații rezonabile pentru utilizarea procedurii de 
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negociere și nu exista nicio cerință legală de a se utiliza contractantul specific 
căruia i-a fost atribuit contractul. Agenția nu a desfășurat o procedură competitivă 
de negociere înainte de a semna contractul direct și nici nu a efectuat vreun studiu 
de piață. Prin urmare, Curtea concluzionează că procedura nu a respectat 
Regulamentul financiar, fiind deci neconformă. Plățile efectuate în cadrul acestui 
contract în 2019 s-au ridicat la 12 430 de euro. 

09 Suma totală plătită în mod neconform de către agenție în 2019 a fost de 
988 138 de euro, ceea ce reprezintă 6,3 % din totalul plăților efectuate de agenție 
în 2019. Aceste sume neconforme depășesc pragul de semnificație stabilit pentru 
acest audit. 

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente 
conturilor 

10 În opinia Curții, cu excepția aspectelor explicate la punctele care prezintă 
baza pentru opinia cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților 
subiacente conturilor, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2019 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Baza pentru opinii 

11 Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale 
de audit (ISA) și codul etic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale 
instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care 
revin Curții în temeiul acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea 
intitulată „Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. Curtea își 
desfășoară activitatea în mod independent în conformitate cu Codul etic pentru 
profesioniștii contabili al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică 
pentru Contabili (Codul IESBA) și cu respectarea cerințelor etice relevante pentru 
auditul său și și-a îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe 
și Codului IESBA. Curtea consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt 
suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia sa. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate 
cu guvernanța 

12 În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al 
agenției, conducerea acesteia este responsabilă de întocmirea și de prezentarea 
conturilor sale pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public 
acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea 
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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 
agenției are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, 
operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt 
conforme cu dispozițiile oficiale care reglementează aceste situații. 
Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor aparține conducerii agenției. 

13 În procesul de întocmire a conturilor, conducerea agenției este responsabilă 
de evaluarea capacității acesteia de a-și continua activitatea. Ea trebuie să 
prezinte, după caz, orice aspecte relevante care afectează continuitatea activității 
agenției și să utilizeze principiul contabil al continuității activității, cu excepția 
cazului în care intenționează să lichideze entitatea sau să oprească operațiunile 
sau nu are nicio altă soluție realistă decât aceea de a face acest lucru. 

14 Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea 
procesului de raportare financiară al agenției. 

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor 
și al operațiunilor subiacente 

15 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 agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente conturilor cu legile 
și reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și 
Consiliului sau, după caz, celorlalte autorități responsabile de descărcarea de 
gestiune, declarații de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor agenției și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului 
său. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este 
o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări sau 
neconformități semnificative 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 influența, în mod individual sau agregat, deciziile 
economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora. 

16 În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică subvențiile primite de la 
Comisie sau de la țările cu care cooperează agenția și evaluează procedurile 
instituite de agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul. 

17 În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la 
momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate. 
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Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea 
achiziționării de active), 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 agenția 
acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, indiferent 
dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior. 

18 În conformitate cu standardele ISA și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul 
profesional și își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De 
asemenea:  

o Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor 
și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități semnificative 
cu cerințele cadrului juridic aplicabil al Uniunii Europene, fie că aceste 
denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din 
erori. Curtea concepe și desfășoară proceduri de audit care să abordeze 
riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate pentru 
a furniza o bază pentru opiniile sale. Riscul de nedetectare a unei denaturări 
sau a unei neconformități semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat 
decât cel de nedetectare a unei denaturări sau a unei neconformități 
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune coluziune, 
fals, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controalelor interne. 

o Curtea ia în considerare controalele interne relevante pentru audit în vederea 
elaborării de proceduri de audit adecvate în raport cu circumstanțele, dar nu 
în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controalelor interne. 

o Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate de 
conducere și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor 
aferente de informații realizate de către aceasta. 

o Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de 
către conducere a principiului contabil privind continuitatea activității și 
determină, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine 
semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera 
îndoieli semnificative privind capacitatea agenției de a-și continua activitatea. 
În cazul în care concluzionează că există o astfel de incertitudine 
semnificativă, Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său, asupra 
prezentărilor aferente din conturi sau, în cazul în care aceste prezentări sunt 
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de 
audit obținute până la data raportului său. Cu toate acestea, evenimente sau 
condiții ulterioare pot determina o entitate să nu își mai desfășoare 
activitatea în baza principiului continuității activității. 

o Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor, 
inclusiv prezentările de informații, și măsura în care conturile reflectă 
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operațiunile și evenimentele subiacente într-o manieră care asigură 
prezentarea fidelă. 

o Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile 
financiare ale agenției cu scopul de a exprima o opinie referitoare la conturi și 
la operațiunile subiacente acestora. Curtea este responsabilă de 
coordonarea, supervizarea și efectuarea auditului și își asumă întreaga 
responsabilitate pentru opinia sa de audit. 

o Curtea a luat în considerare, după caz, activitatea de audit desfășurată de 
auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate 
cu prevederile articolului 70 alineatul (6) din Regulamentul financiar al UE. 

Curtea comunică conducerii, printre alte aspecte, sfera planificată și programarea 
în timp a auditului, precum și constatările principale ale auditului, inclusiv orice 
deficiențe semnificative ale controalelor interne pe care Ie identifică pe parcursul 
auditului. Dintre aspectele discutate cu agenția, Curtea stabilește care au fost 
chestiunile cele mai importante pentru auditul conturilor aferente perioadei 
curente și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale auditului. Curtea 
descrie aceste aspecte în raportul său cu excepția cazului în care legile sau 
reglementările interzic prezentarea publică a aspectului respectiv sau cu excepția 
cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu 
ar trebui comunicat în raportul său deoarece se preconizează în mod rezonabil că 
beneficiile pentru interesul public vor fi depășite de consecințele negative ale 
acestei comunicări. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

20 Curtea a auditat o serie de proceduri de recrutare desfășurate de agenție și 
a constatat diverse deficiențe care au afectat procesul de evaluare a candidaților. Într-
un caz, candidaților li s-a acordat un punctaj în funcție de merite. Acest punctaj a fost 
înregistrat într-un tabel, dar în calcularea numărului total de puncte atribuite fiecărui 
candidat s-a strecurat o eroare matematică. Unii candidați nu au fost evaluați de către 
unul dintre membrii comitetului de selecție, deși ar fi trebuit. De asemenea, directorul 
agenției a emis o decizie privind numărul candidaților care să fie invitați să participe la 
interviuri și la un test scris. Această decizie nu a fost însă pusă în aplicare de către 
comitetul de selecție. Ca rezultat al acestor erori, 3 din 16 candidați nu ar fi trebuit să 
fie invitați la un interviu, dar au fost totuși invitați. Un alt candidat ar fi trebuit să fie 
invitat, lucru care nu s-a întâmplat. În fine, candidatul care a fost recrutat în urma 
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procedurii nu îndeplinea cerințele minime de eligibilitate stabilite în decizia 
directorului. Prin urmare, Curtea concluzionează că procedura de selecție nu a fost 
conformă și că agenția nu a respectat principiul egalității de tratament și nu a aplicat 
controale interne eficace. Acest lucru poate expune agenția la importante riscuri 
reputaționale și financiare, în special în cazul în care candidații respinși introduc o cale 
de atac sau deschid acțiuni în justiție. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

21 Agenția a semnat un contract-cadru cu o agenție de muncă temporară pentru 
utilizarea de lucrători prin agent de muncă temporară, denumiți și „lucrători 
interimari”. În 2019, agenția a utilizat 20 de lucrători interimari, pe lângă 92 de membri 
ai personalului angajați direct. Se poate recurge la lucrători interimari pentru sarcini 
specifice și pentru o perioadă de timp determinată. Curtea a identificat probe care 
arată că agenția a utilizat lucrători interimari pentru a compensa deficite de efectiv la 
nivelul membrilor personalului angajați direct. Cu excepția unei singure persoane, toți 
ceilalți lucrători interimari din cadrul agenției se ocupau de sarcini pe termen lung, 
cum ar fi activități de secretariat și de administrare de birou. Agenția ar trebui să se 
bazeze în mai mică măsură pe lucrători interimari și ar trebui să se asigure că sarcinile 
permanente sunt executate de membri ai personalului angajați direct. 

22 Agenția a înregistrat niveluri ridicate de reportări timp de mai mulți ani, dar rata 
globală a cunoscut ușoare îmbunătățiri începând din 2018. În 2019, s-a înregistrat un 
nivel ridicat al creditelor angajate reportate pentru două titluri bugetare: titlul II 
(clădire și costuri aferente) și titlul III (cheltuieli operaționale). În cazul titlului II, a fost 
reportată o sumă de 0,8 milioane de euro, ceea ce reprezintă 31 % din bugetul total 
corespunzător titlului (0,9 milioane de euro sau 35 % în 2018). În cazul titlului III, a fost 
reportată o sumă de 1,9 milioane de euro, ceea ce reprezintă 46 % din bugetul total 
corespunzător titlului (1,5 milioane de euro sau 68 % în 2018). Aceste credite reportate 
corespund în principal unor componente informatice hardware și unor servicii de 
consultanță. Reportările se explică de asemenea prin natura activităților de bază ale 
agenției: acestea includ mentenanța, operarea, dezvoltarea și asistența pentru 
sistemele informatice REMIT, sarcini care acoperă mai multe luni și se pot prelungi 
dincolo de sfârșitul exercițiului. Cu toate acestea, o parte importantă (25 %) 
a creditelor reportate în cadrul titlului II către 2020 au fost angajate în 
decembrie 2019. Acest demers a fost doar parțial justificat. O astfel de situație indică 
o problemă structurală. Pentru a o soluționa, agenția ar trebui să continue să își 
îmbunătățească planificarea bugetară și ciclurile de execuție bugetară. 
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Observații cu privire la controalele interne 

23 Agenția nu a respectat principiul nr. 12 de control intern prevăzut de propriul 
cadru de control intern, care prevede că aceasta trebuie să înregistreze eventualele 
abateri de la norme și proceduri în registrul său de excepții. În cadrul auditului său, 
Curtea a identificat unele abateri de la procedurile stabilite, care ar fi trebuit să fie 
înregistrate (cum ar fi invitarea la interviu a unui număr mai mare de candidați decât 
numărul maxim stabilit în decizia directorului). Registrul de excepții nu fusese însă 
completat. Acest lucru subminează transparența și eficacitatea sistemelor de control 
intern ale agenției. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 22 septembrie 2020. 

 Pentru Curtea de Conturi 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 Președinte 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2016 
Agenția ar putea să aibă în vedere introducerea unor credite bugetare diferențiate 
pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor. În desfășurare 

2017 
Situl agenției de recuperare a datelor în caz de dezastru este amplasat în același loc în 
care se află și datele originale. În desfășurare 

2017 

Agenția publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul propriu și pe platforme de 
comunicare socială, dar nu și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului 
(EPSO). 

Finalizată 

2017 
Achizițiile publice electronice: la sfârșitul anului 2017, în cadrul agenției nu era instituit 
încă niciunul dintre instrumentele informatice dezvoltate de Comisie. În desfășurare 



Răspunsul agenției 

07. Agenția recunoaște utilizarea mai frecventă a bunurilor/serviciilor „din afara listei de prețuri” în cadrul 
lotului 1 al acestui contract în valoare de 20 de milioane EUR și ar dori să atragă atenția asupra faptului că 
natura serviciilor prevăzute în ambele contracte nu permite o listă exhaustivă de servicii și produse. Acest 
lucru este valabil în special atunci când serviciile, de exemplu serviciile de integrator de sistem, depind de 
soluția tehnică oferită de contractant. Agenția a inclus în caietul de sarcini opțiunea de servicii și produse 
din afara listei de prețuri, pentru a putea acoperi întregul domeniu de aplicare prevăzut. Serviciile și 
produsele din afara listei de prețuri sunt utilizate pentru a completa serviciile principale, dacă este cazul, 
și pentru a se asigura că poate fi acoperit efectiv întregul domeniu de aplicare.  Înainte de a accepta 
ofertele din partea furnizorului, agenția a efectuat cercetări de piață pentru a se asigura că prețurile 
bunurilor/serviciilor oferite sunt aliniate la piață, iar agenția nu este suprataxată, deși această cercetare 
nu a fost documentată în mod oficial.

Agenția a introdus deja o etapă oficială în fluxul său de achiziții pentru a se asigura că, atunci când 
utilizează servicii sau produse „din afara listei de prețuri”, cercetările de piață efectuate pentru 
contractele specifice sunt documentate temeinic într-o notă la dosar. 

Pentru a spori concurența în cadrul viitoarelor proceduri de achiziții, agenția va depune eforturi pentru a 
include în caietul de sarcini o listă mai detaliată de servicii și produse și va limita utilizarea comenzilor „din 
afara listei de prețuri”. 

08. În iulie 2013, agenția a încheiat un contract de închiriere care a inclus, ca parte a lucrărilor de 
amenajare, de asemenea, construirea și dotarea centrului de date. În 2015, agenția a încheiat un contract 
cu același prestator de servicii pentru întreținerea periodică a centrului de date.

Având în vedere acestea și, de asemenea, ținând cont de preferința proprietarului ca lucrările electrice și 
de telecomunicații din clădire să fie efectuate pentru toți locatarii numai de un singur contractant, agenția 
a contractat și în 2019 același furnizor pentru întreținerea periodică a centrului său de date. 

Agenția nu a analizat alte posibilități pe care le oferă piața în domeniul întreținerii centrului de date. 

Ca măsură de atenuare, agenția analizează proactiv posibilitatea de a rezilia actualul contract și de a lansa 
în 2020 o procedură de achiziții publice cu negociere pentru un contract cu valoare medie. 

20. Agenția recunoaște erorile materiale care au apărut în cadrul procedurii auditate. Agenția a înregistrat 
neconformitatea în registrul său de incidente de procedură, o va consemna în raportul anual de activitate 
consolidat pentru 2020 și a luat deja măsuri pentru a preveni astfel de incidente pe viitor [prin 
consolidarea echipei de management al resurselor umane (HRM), prin organizarea unei sesiuni de 
informare cu privire la regulamentul de procedură, prin revizuirea normelor și a procedurilor actuale].

Comisia de selecție a invitat mai mult de opt candidați la examenul scris și la interviul oral, în principal din 
cauza ratei scăzute de participare a candidaților invitați la procedurile anterioare. 

Având în vedere că rata de acceptare a ofertelor de muncă variază între 50 % și 100 % și că listele de 
rezervă sunt adesea concepute pentru a recruta mai mulți candidați și sunt reînnoite pentru mai mulți ani 
la rând, este adesea mai eficient din punct de vedere al costurilor să fie invitați mai mult de opt candidați 
la etapa de interviu, pentru a avea o listă de rezervă cu candidați de calitate care nu va fi epuizată imediat. 
Agenția este de acord că astfel de decizii trebuie documentate în prealabil. 

21. Agenția a luat pe deplin în considerare cerințele prevăzute în legislația europeană și slovenă 
referitoare la lucrătorii temporari (lucrătorii interimari).
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Având în vedere constrângerile bugetare, agenția consideră că sarcinile aferente personalului contractual 
FG  pot fi efectuate de personal interimar, conform naturii profilurilor stabilite în contractul-cadru al 
agenției. 

Agenția a recunoscut că nu trebuie desemnați lucrători temporari dacă întreprinderea utilizatoare (în 
acest caz agenția) are nevoie de o anumită funcție în mod permanent. Normele juridice slovene nu oferă 
nicio interpretare a ceea ce trebuie considerat sarcină „temporară”. Ministerul Muncii și Inspectoratul 
Muncii din Slovenia au oferit doar un punct de vedere și lasă o anumită flexibilitate pentru interpretarea 
unor aspecte din legislație. 

Ca abordare generală, când angajează lucrători temporari, agenția ia întotdeauna în considerare 
caracterul temporar al sarcinilor. 

22. Agenția ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar al 

ACER, reportarea este un mijloc legitim de execuție a bugetului și de aplicare a principiilor bugetare. De

asemenea, agenția subliniază că nivelul său de reportări, reprezentând 18,15 % din bugetul total pentru

2019, demonstrează angajamentul ferm al agenției de a reduce nivelul de reportări în comparație cu anii

precedenți.

Faptul că bugetul agenției a fost subfinanțat în ultimii ani are un impact negativ asupra planificării sale 

generale. În acest sens, achizițiile planificate trebuie amânate din cauza lipsei de finanțare și se așteptă 

economii din alte domenii de operare. După ultima revizuire bugetară a anului, agenția a reușit să grupeze 

într-un transfer fondurile necesare pentru a acoperi nevoile suplimentare de echipamente informatice și 

de consultanță în domeniul informaticii, care au fost suspendate în cursul anului. Având în vedere 

perioada scurtă până la încheierea exercițiului, bunurile/serviciile comandate nu au mai putut fi livrate și 

nici plătite în 2019, prin urmare, soldurile de angajament deschise aferente au fost reportate în 2020. 

23. Atunci când o abatere de la procesele și procedurile stabilite are loc fără o autorizare prealabilă 
acordată de agenție, se produce un incident procedural. În astfel de cazuri, justificarea, analizarea și 
documentarea evenimentului și a circumstanțelor declanșatoare ale acestuia au loc ex post și au ca scop 
identificarea măsurilor adecvate care trebuie luate pentru a se evita apariția unor cazuri similare pe viitor.

Agenția a înregistrat incidentul procedural identificat de Curte la începutul anului 2020, după efectuarea 
tuturor analizelor privind faptele și măsurile corective și comunicarea acestora noului director, care și-a 
început activitatea la 1 ianuarie 2020. 
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DREPTURI DE AUTOR 

© Uniunea Europeană, 2020. 

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este pusă în aplicare prin Decizia nr. 6-2019 
a Curții de Conturi Europene privind politica în materie de date deschise și reutilizarea documentelor.  

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată indicând 
drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană pentru care UE deține 
drepturile de autor face obiectul licenței Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 
Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, sub rezerva menționării adecvate a autorilor și 
a indicării eventualelor modificări. Reutilizatorul nu poate altera sensul sau mesajul inițial al 
documentelor. Curtea de Conturi Europeană nu răspunde pentru eventualele consecințe ale 
reutilizării.  

Este necesar să obțineți drepturi suplimentare în cazul în care un anumit conținut prezintă persoane 
fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care apar membri ai personalului Curții 
de Conturi Europene sau în cazul în care conținutul include lucrări ale unor terți. Dacă se obține 
o astfel de autorizație, ea anulează autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în 
mod clar eventualele restricții de utilizare. 

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de autor, poate fi 
necesar să obțineți o autorizație în acest sens direct de la titularii drepturilor de autor. 

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de proprietate industrială, 
cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele înregistrate, logourile și denumirile 
înregistrate, sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se 
acordă nicio licență pentru acestea. 

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu oferă 
linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu are control asupra acestor site-
uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele în ceea ce privește respectarea vieții private și 
drepturile de autor. 

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene  

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de Conturi 
Europene. 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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