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Sinteză 
01 Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al finanțelor Uniunii Europene 
(UE). În această calitate, Curtea joacă rolul de gardian independent al intereselor 
financiare ale cetățenilor Uniunii, contribuind în special la îmbunătățirea gestiunii 
financiare a UE1.  

02 Documentul de față sintetizează rezultatele auditului desfășurat de Curte pentru 
exercițiul financiar 2017 cu privire la 41 de agenții ale UE și alte organisme ale Uniunii 
(denumite în continuare „agenții”) aflate sub mandatul său. Noul Raport anual al Curții 
privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 20172 conține o imagine de ansamblu 
completă a agențiilor înființate de Uniunea Europeană, precum și rezultatele detaliate 
ale auditurilor anuale efectuate de Curte cu privire la aceste agenții.  

03 În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la agenții pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2017 a confirmat rezultatele pozitive raportate în anii 
precedenți. În cadrul declarațiilor de asigurare întocmite pentru fiecare agenție, Curtea 
a exprimat: 

o opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la fiabilitatea conturilor pentru toate 
agențiile; 

o opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor de venituri subiacente conturilor pentru toate agențiile; 

o opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor de plăți subiacente conturilor pentru toate agențiile, cu excepția 
opiniei de audit contrare exprimate în cazul EASO.  

04 Cu toate acestea, există în continuare loc de îmbunătățiri, așa cum s-a subliniat în 
paragrafele de evidențiere a unor aspecte sau în paragrafele privind alte aspecte, 
precum și în observațiile care nu pun în discuție opiniile de audit. 

                                                      
1 Mai multe informații cu privire la activitatea desfășurată de Curte sunt disponibile în rapoartele de 

activitate ale instituției, în rapoartele anuale privind execuția bugetului UE, în rapoartele speciale, în 
analizele panoramice și în avizele privind texte legislative noi sau actualizate ale UE ori alte decizii cu 
impact pentru gestiunea financiară (www.eca.europa.eu). 

2 Acest raport anual privind agențiile UE înlocuiește fostele rapoarte anuale specifice care se elaborau 
pentru fiecare agenție. 
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Echipa de audit 
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Ce am auditat 
05 Agențiile UE sunt entități juridice distincte, înființate printr-un act de drept 
derivat cu scopul de a efectua sarcini specifice de natură tehnică, științifică sau de 
gestionare care ajută instituțiile UE să definească și să pună în aplicare politici. 
Agențiile se bucură de o mare vizibilitate în statele membre și exercită o influență 
semnificativă asupra proceselor de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, 
precum și asupra implementării programelor în domenii de importanță esențială 
pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, cum ar fi sănătatea, siguranța, 
securitatea, libertatea și justiția. În cadrul acestei sinteze, diferitele agenții sunt 
desemnate cu ajutorul acronimelor care le corespund. O listă a acronimelor și 
a denumirilor complete este inclusă la finalul documentului. 

06 În funcție de sarcinile și de forma lor de constituire, există trei tipuri de agenții ale 
UE: agenții descentralizate, agenții executive ale Comisiei și alte organisme. 
Principalele caracteristici ale fiecărei categorii sunt descrise mai jos. Numărul agențiilor 
a crescut de-a lungul timpului, ajungând în 2017 la 41, după cum se arată în figura 1. 
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Figura 1 – Creșterea numărului agențiilor 

 

* Unele dintre agenții funcționau înainte ca organizații interguvernamentale cu un statut diferit. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

07 Agențiile executive ale Comisiei își au sediul în aceleași orașe ca și Comisia 
Europeană, și anume la Bruxelles sau la Luxemburg. Agențiile descentralizate și 
celelalte organisme sunt răspândite pe întreg teritoriul UE, în 23 de state membre 
diferite (așa cum se arată în lista de acronime și în figura 2). 
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Figura 2 – Repartizarea geografică a agențiilor în statele membre 

 

*  În urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE, Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) 
a hotărât în cursul reuniunii sale din 20 noiembrie 2017 relocarea EMA la Amsterdam și a ABE la Paris în 
2019. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Agențiile descentralizate se ocupă de anumite nevoi specifice în 
materie de politici 

08 Cele 32 de agenții descentralizate3 joacă un rol important în elaborarea și în 
punerea în aplicare a politicilor UE, mai ales în ceea ce privește sarcinile de natură 
tehnică, științifică, operațională și/sau normativă. Obiectivul lor este de a aborda nevoi 
specifice în materie de politici și de a consolida cooperarea europeană prin punerea în 
comun a expertizei tehnice și de specialitate a UE și a guvernelor naționale. Agențiile 

                                                      
3 Cedefop, Eurofound, AEM, ETF, EMA, OEDT, CdT, OCSP, EUIPO, EU-OSHA, FRA, AESA, EFSA, EMSA, 

Eurojust, ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA, CEPOL, EFCA, ECHA, EIGE, ACER, Oficiul OAREC, Europol, 
EASO, ABE, EIOPA, ESMA, eu-LISA. 
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sunt înființate pentru o perioadă nedeterminată prin regulament al Consiliului sau prin 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului. 

Agențiile executive ale Comisiei pun în aplicare programe ale 
UE 

09 Celor șase agenții executive ale Comisiei4 le-au fost încredințate sarcini executive 
și operaționale legate de unul sau mai multe programe ale UE, durata lor de activitate 
fiind stabilită pentru o perioadă fixă.  

Alte organisme au mandate specifice 

10 Celelalte organisme, în număr de trei, sunt EIT, Euratom și SRB. Institutul EIT din 
Budapesta este un organism independent și descentralizat al UE, care pune în comun 
resurse științifice, comerciale și educaționale pentru a stimula capacitatea de inovare a 
Uniunii, acordând finanțare sub formă de granturi. EIT a fost înființat pentru 
o perioadă nedeterminată. Agenția Euratom din Luxemburg a fost creată pentru 
o durată nedeterminată cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute de 
Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Comitetul Unic de 
Rezoluție (SRB) din Bruxelles este principala autoritate a Mecanismului unic de 
rezoluție din cadrul uniunii bancare europene. Misiunea sa este de a asigura un proces 
fluid de rezoluție a băncilor aflate în curs de a intra in dificultate, astfel încât să se 
reducă la minimum impactul asupra economiei reale și asupra finanțelor publice ale 
statelor membre ale UE și nu numai.  

Agențiile sunt finanțate din diferite surse și în cadrul diferitor 
rubrici din CFM 

11 În 2017, bugetul total al agențiilor (excluzând SRB) s-a ridicat la 3,5 miliarde de 
euro (față de 3,4 miliarde de euro în 2016), ceea ce reprezintă aproximativ 2,7 % din 
bugetul general al UE pe 2017 (2,4 % în 2016), după cum se arată în figura 3. Pe lângă 
aceasta, bugetul pe 2017 al SRB a fost de 6,6 miliarde de euro (față de 11,8 miliarde de 
euro în 2016). Acest buget constă în contribuții ale instituțiilor de credit la Fondul unic 
de rezoluție. 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea, EASME. 
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12 Bugetele agențiilor descentralizate și ale celorlalte organisme acoperă cheltuielile 
cu personalul, cheltuielile administrative și cheltuielile operaționale, în timp ce în cazul 
agențiilor executive, care pun în aplicare programe finanțate din bugetul Comisiei, 
bugetele proprii ale acestora (totalizând aproximativ 241 de milioane de euro) acoperă 
doar cheltuielile administrative și pe cele cu personalul. Cheltuielile operaționale ale 
Comisiei executate de către cele șase agenții executive în 2017 s-au ridicat la 
aproximativ 6,8 miliarde de euro, o sumă de peste două ori mai mare decât bugetul 
total al tuturor celorlalte agenții excluzând SRB. 

Figura 3 – Sursele de finanțare ale agențiilor în 2017 

 

Sursa: bugetul general al UE pe 2017 și bugetele agențiilor pe 2017, date compilate de Curtea de Conturi 
Europeană. 

13 Cele mai multe agenții, inclusiv toate agențiile executive, sunt finanțate aproape 
în întregime de la bugetul general al UE. Celelalte agenții sunt finanțate parțial sau 
integral din taxe și tarife percepute și prin contribuțiile directe ale țărilor participante. 
În total, bugetul general al UE a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de euro, iar 
aproximativ 1 miliard de euro a fost asigurat din taxe și tarife și din contribuțiile directe 
ale țărilor participante. Figura 4 prezintă o clasificare a agențiilor în funcție de 
contribuția de la bugetul UE pe care au primit-o.  
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Taxe și alte 
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Figura 4 – Clasificare a agențiilor în funcție de mărimea contribuției 
primite de la bugetul UE 

 

Sursa: date comunicate de agenții și compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
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14 Contribuțiile în valoare totală de 2,5 miliarde de euro provenite din bugetul 
general al UE sunt finanțate în cadrul diferitor rubrici ale CFM5, după cum se arată în 
figura 5. Agențiile care au înregistrat cea mai pronunțată creștere a bugetelor lor în 
2017 au fost GSA și EIT, care sunt finanțate în cadrul rubricii 1a din CFM 
(Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă), precum și Frontex, EMA și EASO, 
care sunt finanțate în cadrul rubricii 3 din CFM (Securitate și cetățenie). 

Figura 5 – Finanțarea primită de agenții din bugetul general al UE, 
prezentată în funcție de rubrica respectivă din CFM 

 

Tabelul nu include SRB, CdT, EUIPO și OCSP. 

Sursa: cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 și bugetele agențiilor pe 2017, date 
compilate de Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
5 Cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020. 

CFM 2 CFM 4 CFM 5
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Creștere durabilă: resurse naturale Europa în lume Administrație
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creștere 

și locuri de muncă
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CFM 3
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AEM
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20 de milioane
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Total: 2 521,1 milioane de euro 
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15 În ceea ce privește personalul, la sfârșitul anului 2017, numărul de angajați ai 
agențiilor se ridica la aproximativ 11 0006 (față de 10 300 în 2016), ceea ce reprezintă 
aproximativ o șesime din totalul personalului din instituțiile și agențiile UE. Figura 6 
prezintă o clasificare a agențiilor în funcție de efectivul lor de personal. 

Figura 6 – Efectivul de personal per agenție, la sfârșitul anului 2017 

 

Sursa: date comunicate de agenții și compilate de Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
6 Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți 

naționali detașați. 

Efectivul de personal

În 2017,
în agenții lucra un procent de 

17 %
din efectivul total de personal 
din instituțiile și agențiile UE

Agenții descentralizate

Agenții executive

Alte organisme

EUIPO
Europol

AESA
EMA
REA

ECHA
Frontex
ERCEA

EFSA
EACEA
EASME

ECDC
SRB

EMSA
INEA

Eurojust
ESMA
EASO

CdT
AEM
ABE
GSA
ERA

eu-LISA
EIOPA

ETF
Cedefop

OEDT
FRA

Eurofound
ACER
EFCA

ENISA
EU-OSHA

Chafea
EIT

CEPOL
OCSP
EIGE

OAREC
Euratom



14 

 

Ce am constatat 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea 
conturilor pentru toate agențiile 

16 Curtea a emis opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la conturile tuturor celor 
41 de agenții. În opinia Curții, aceste conturi prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situațiile financiare ale acestor agenții la 31 decembrie 2017, precum și 
rezultatele operațiunilor lor și fluxurile lor de numerar pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentelor financiare aplicabile și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei7.  

Paragrafele de evidențiere a unor aspecte sunt fundamentale 
pentru înțelegerea conturilor 

17 În cazul EASO, Curte atrage atenția asupra faptului că situația critică în materie de 
resurse umane s-a deteriorat exponențial în cadrul biroului. În momentul de față, 
acesta nu dispune de capacitatea administrativă necesară pentru a ocupa numărul 
mare de posturi vacante. Această situație creează, per ansamblu, un risc semnificativ 
pentru continuarea activităților biroului la scara actuală. 

18 În ceea ce privește SRB, Curtea a subliniat faptul că, la calcularea contribuțiilor la 
Fondul unic de rezoluție, sunt utilizate informațiile comunicate SRB de către instituțiile 
de credit prin intermediul autorităților naționale de rezoluție respective. Regulamentul 
privind mecanismul unic de rezoluție nu prevede însă un cadru de control cuprinzător 
și coerent care să asigure fiabilitatea acestor informații. Curtea a remarcat totodată că 
metodologia pentru calculul contribuțiilor prevăzută în legislație este foarte complexă, 
prezentând astfel un risc în ceea ce privește exactitatea. Din motive de 
confidențialitate, SRB nu poate divulga datele referitoare la instituțiile de credit care 
au fost utilizate pentru calcularea contribuțiilor la fond, ceea ce reduce transparența. 

19 În ceea ce privește ECHA, Curtea a subliniat că agenția se autofinanțează parțial și 
încasează o redevență de la fiecare întreprindere care solicită înregistrarea unor 

                                                      
7 Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel 

internațional. 



15 

 

produse chimice în conformitate cu Regulamentul REACH8. Agenția calculează și 
facturează redevențele pe baza informațiilor furnizate de întreprinderi la data 
depunerii cererii. Verificările ex post efectuate de către agenție au identificat 
necesitatea unor corecții de proporții ale unor redevențe. La sfârșitul anului 2017, 
cuantumul total al acestor corecții nu era cunoscut. 

20 În cazul GSA, Curtea a remarcat faptul că rezultatul procedurii de achiziție publică 
derulate pentru unul dintre contractele principale ale agenției (un contract-cadru în 
valoare de 1,5 miliarde de euro) a fost contestat de unul dintre ofertanți.  

21 În ceea ce privește cele două agenții cu sediul la Londra, EMA și ABE, Curtea 
a atras atenția asupra faptului că acestea vor părăsi Regatul Unit în 2019 și că procesul 
de întocmire a conturilor și a notelor aferente s-a desfășurat pe baza informațiilor 
disponibile la data semnării conturilor. Curtea a menționat de asemenea implicațiile 
contractelor curente de închiriere a sediilor din Londra, precum și posibilitatea unor 
reduceri ale veniturilor acestor agenții în urma retragerii Regatului Unit din UE. 

22 În cazul Chafea, Curtea a semnalat deficiențe semnificative în ceea ce privește 
mediul contabil. 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
agențiilor 

23 Pentru toate agențiile, Curtea a emis opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor anuale 
aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017. În opinia Curții, operațiunile legate 
de venituri au fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

                                                      
8 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1). 
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 Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor 
pentru toate agențiile, cu excepția EASO 

24 Pentru 40 de agenții, Curtea a emis opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor anuale aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017. În opinia Curții, plățile au fost conforme cu 
legile și reglementările sub toate aspectele semnificative. 

25 În cazul EASO, Curtea a emis o opinie contrară din cauza situațiilor semnificative 
și sistematice de neconformitate a plăților cu regulamentul financiar al biroului și cu 
alte norme și dispoziții aplicabile, în special în ceea ce privește procedurile de achiziții 
publice și de recrutare subiacente plăților. Caracterul sistematic al cazurilor de 
neconformitate indică faptul că sistemul de control intern este inadecvat. Cuantumul 
cumulat al erorilor referitoare la plăți neconforme se ridică la cel puțin 7,7 milioane de 
euro, ceea ce reprezintă 10,3 % din totalul plăților efectuate de birou în 2017. 

Paragrafele referitoare la alte aspecte abordează chestiuni de 
o importanță deosebită 

26 În cazul EIT, Curtea a menționat că ratele inițiale de rambursare a granturilor 
către comunitățile de cercetare și inovare (KIC) au fost majorate către sfârșitul 
perioadei de eligibilitate, lucru care contravine obiectivului de a încuraja aceste 
comunități să devină mai puțin dependente de finanțarea din partea EIT. În plus, în 
planurile anuale de afaceri ale două comunități au fost adăugate retroactiv unele 
activități noi. În cazul unei comunități de cercetare și inovare, acest lucru a reprezentat 
o modificare substanțială a deciziei inițiale de atribuire. Astfel de modificări 
substanțiale pot afecta tratamentul egal al comunităților și nu sunt conforme cu 
Regulamentul financiar. 

27 În cazul Frontex, Curtea a raportat în mod constant, începând din 2014, că 
documentele justificative pentru cheltuielile declarate de țările care cooperează cu 
agenția erau adesea insuficiente. Acest lucru a fost confirmat și de auditul desfășurat 
de Curte cu privire la exercițiul 2017. 

28 În cazul ABE, al EIOPA și al ESMA, Curtea a atras atenția asupra faptului că 
bugetele acestor autorități sunt finanțate parțial din fondurile Uniunii și parțial prin 
contribuții directe ale autorităților de supraveghere și/sau ale entităților 
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supravegheate din statele membre ale UE. Este posibil ca veniturile acestor autorități 
să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE. 

29 În ceea ce privește GSA, Curtea a semnalat că această agenție gestionează atât 
Centrul de monitorizare a securității sistemului Galileo (GSMC), cât și stațiile terestre 
Galileo de pe teritoriul Regatului Unit, care vor trebui poate să fie relocate. 

30 În ceea ce privește CdT, Curtea a făcut trimitere la faptul că mai multe agenții 
folosesc din ce în ce mai mult soluții de traducere dezvoltate la nivel intern sau alte 
alternative: cu alte cuvinte, capacitatea CdT nu era utilizată în cea mai mare măsură 
posibilă. În plus, există o duplicare a eforturilor la nivel european în ceea ce privește 
dezvoltarea sistemelor de traducere și costurile de funcționare a acestora. 

31 În decembrie 2016, Oficiul OAREC a solicitat CdT traducerea a patru cereri de 
exprimare a interesului pentru crearea de liste de rezervă în vederea recrutării de 
personal, chiar dacă toate posturile autorizate de autoritățile bugetare în schema de 
personal a oficiului erau ocupate. În opinia Curții, nu exista nicio justificare pentru 
cererea de traducere transmisă în decembrie 2016. Plata aferentă efectuată în 
martie 2017 reprezenta 2,5 % din bugetul pe 2017 al Oficiului OAREC. 

Figura 7 – Opiniile anuale de audit exprimate în perioada 2014-2017 cu 
privire la conturile și la operațiunile agențiilor 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Observațiile noastre sugerează îmbunătățiri suplimentare  

32 Curtea a formulat în total 145 de observații vizând 37 de agenții, cu scopul de 
a evidenția aspecte importante și de a indica domeniile în care se pot aduce 
îmbunătățiri. Observațiile respective sunt rezumate în cele ce urmează. Majoritatea lor 
se referă la buna gestiune financiară. 

Progrese în direcția unei arhitecturi informatice mai armonizate 

33 Agențiile desfășoară o gamă largă de activități operaționale, necesitând soluții IT 
adecvate și, în anumite cazuri, personalizate. Agențiile au realizat progrese foarte 
importante în ceea ce privește utilizarea unor sisteme similare de gestiune bugetară și 
de contabilitate, lucru subliniat deja de Curte în raportul de sinteză a rezultatelor 
obținute în urma auditurilor desfășurate cu privire la agenții pentru exercițiul 2016, dar 
în alte domenii esențiale se utiliza în continuare o multitudine de soluții IT.  

34 În ceea ce privește instrumentele informatice pentru gestionarea resurselor 
umane, s-au realizat progrese satisfăcătoare în 2017, an în care 20 de agenții au 
semnat acorduri cu Comisia referitor la utilizarea instrumentului său SYSPER II: acest 
lucru va contribui la o arhitectură informatică mai uniformă în acest domeniu. Se 
preconizează că majoritatea agențiilor vor utiliza instrumentul Comisiei începând cu 
1 ianuarie 2019. 

Figura 8 – Introducerea instrumentului comun de gestionare a resurselor 
umane SYSPER II în agenții 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de agenții. 

35 Introducerea achizițiilor publice electronice în cadrul agențiilor este în curs. 
Toate agențiile își publică procedurile de achiziție în format electronic în TED (Tenders 



19 

 

Electronic Daily), jurnalul european al achizițiilor publice. Pe lângă aceasta, Comisia 
a lansat în 2010 instrumente pentru facturarea electronică (e-invoicing), în 2011, 
pentru publicarea în format electronic a documentelor legate de anunțurile de 
participare în Jurnalul Oficial al UE (e-tendering) și, în 2015, pentru depunerea pe cale 
electronică a ofertelor (e-submission). Până la sfârșitul anului 2017, majoritatea 
agențiilor introduseseră instrumentele e-invoicing și e-tendering pentru anumite 
proceduri, dar nu și instrumentul e-submission. 

Figura 9 – Introducerea instrumentelor de achiziții electronice în agenții 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de agenții. 
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Nerespectare sistematică, în cazul EASO, a normelor de recrutare și de 
achiziție 

38 În cazul EASO, Curtea a subliniat unele riscuri majore inerente naturii activităților 
biroului, precum și provocările cauzate de criza migratorie. Aceste riscuri nu au fost 
atenuate de o structură solidă de guvernanță și de controale eficace, ceea ce a dus la 
numeroase situații de neconformitate semnificativă cu cadrul legal, în special în ceea 
ce privește procedurile de recrutare și de achiziție. Cazurile de nerespectare detectate 
contravin principiilor concurenței, transparenței, egalității de tratament și 
nediscriminării. 

Există în continuare deficiențe în gestionarea procedurilor de achiziții 

39 Obiectivul urmărit prin achizițiile publice este de a se asigura concurența între 
operatorii economici și achiziții cât mai avantajoase din punct de vedere economic, 
realizate într-un mod transparent, obiectiv și coerent, pe baza cadrului legal aplicabil. 
În cazul a 14 agenții (Oficiul OAREC, CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, ABE, AEM, EFSA, 
EIGE, EUIPO, ERA, AESA, FRA și SRB), Curtea a observat deficiențe în ceea ce privește 
achizițiile publice, în special în cazul achizițiilor de servicii, deficiențe care pun în 
pericol obținerea celui mai bun raport calitate-preț. 

Cele mai multe agenții au analizat implicațiile Brexit 

40 La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European decizia sa de a se 
retrage din Uniunea Europeană (Brexit). Spre deosebire de majoritatea celorlalte 
agenții, cinci dintre acestea (ACER, Oficiul OAREC, CEPOL, ENISA, EU-OSHA) nu au 
efectuat o analiză cuprinzătoare a posibilului impact pe care Brexit îl va avea asupra 
organizării, a operațiunilor și a conturilor lor. 

Anunțurile de post vacant ar putea fi publicate pe site-ul EPSO 

41 Majoritatea agențiilor (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, AESA, ABE, ECHA, AEM, 
EIGE, EIOPA, EIT, EMA, OEDT, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, 
Frontex, GSA, SRB) își publică anunțurile de post vacant pe site-urile proprii de 
internet și pe platformele de comunicare socială, dar nu publică aceste anunțuri în 
mod frecvent pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO). 
Publicarea lor și pe acest site ar spori transparența și publicitatea. Principalul motiv 
invocat de către agenții este faptul că EPSO acceptă publicarea anunțurilor de post 
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vacant numai în cazul în care publicarea se face în toate limbile oficiale ale UE, ceea ce 
implică costuri de traducere ridicate. 

Au fost formulate mai puține observații cu privire la legalitatea și 
regularitatea plăților 

42 Numărul de observații referitoare la legalitatea și regularitatea plăților a scăzut la 
8 (față de 11 pentru exercițiul 2016), ceea ce ilustrează eforturile continue depuse de 
agenții pentru a se conforma cadrului juridic, în special dispozițiilor prevăzute de 
Regulamentul financiar și de Statutul funcționarilor. Cinci observații vizau, din nou, 
deficiențe legate de procedurile de achiziții (EASO, AESA, EIGE, Frontex), iar trei 
observații abordau aspecte legate de procedurile de recrutare (EASO, Cedefop, 
Frontex). 

Gestiunea bugetară s-a ameliorat  

43 În temeiul Regulamentului financiar, creditele bugetare acordate pentru un 
anumit exercițiu pot fi reportate în exercițiul următor în anumite condiții. Deși 
Regulamentul financiar nu stabilește plafoane pentru astfel de reportări, nivelurile 
excesive pot indica întârzieri în punerea în aplicare a programelor de activitate sau 
a planurilor de achiziții și pot fi, de asemenea, în contradicție cu principiul bugetar al 
anualității. În 2017, Curtea a constatat un nivel ridicat al reportărilor doar în cazul a 
3 agenții (28 în 2016). Această scădere în 2017 se datorează atât faptului că explicațiile 
și justificările prezentate de agenții pentru reportări au fost mai transparente și de 
o calitate mai bună, cât și unei schimbări care a intervenit la nivelul abordării Curții în 
materie de raportare. Începând cu 2017, Curtea se referă la reportări numai dacă nu le 
consideră suficient de bine justificate. 

44 În plus, Curtea a raportat anulări de credite bugetare reportate din exercițiile 
anterioare pentru un număr de două agenții (Frontex și EUIPO). Aceste anulări indicau 
o supraestimare a nevoilor bugetare, în special din partea administrațiilor publice din 
statele membre și din partea altor țări care cooperau cu agențiile respective. 

Mediile contabile ar putea fi îmbunătățite în continuare 

45 În cadrul auditurilor anuale desfășurate pentru exercițiul 2017, Curtea a verificat, 
de asemenea, mediile contabile ale agențiilor, care reprezintă un element important 
pentru întocmirea unor conturi fiabile. În conformitate cu Regulamentul financiar, 
fiecare agenție are un contabil propriu. S-a ajuns astfel la o situație în care un total de 
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37 de contabili sunt responsabili de 2 % din bugetul european. În vederea creșterii 
eficienței, contabilul Comisiei a invitat în 2012 agențiile să îi delege funcțiile lor 
contabile pe bază contractuală. Până la sfârșitul anului 2017, doar patru agenții se 
alăturaseră acestui mecanism. 

46 Poziția ierarhică a contabilului în cadrul unei agenții poate afecta independența 
acestuia. În special, acesta trebuie să fie independent de orice persoană care este 
(sub)delegată să autorizeze angajamente și plăți. Curtea consideră că este necesar să 
se consolideze independența contabilului, lucru care s-ar putea concretiza dacă acesta 
ar fi direct subordonat directorului agenției (pentru chestiunile de ordin administrativ) 
și consiliului/comitetului agenției (pentru chestiunile de natură funcțională). Această 
observație a fost inclusă pentru un total de 13 agenții (CdT, EACEA, AESA, EASME, 
AEM, EFSA, EIOPA, EMA, OEDT, ERA, EU-OSHA, Eurofound, FRA). 

47 Regulamentul financiar prevede obligația contabililor de a confirma funcționarea 
fiabilă a sistemelor contabile ale agențiilor (validare). În cazul majorității agențiilor, 
sistemele lor contabile au făcut obiectul unor validări actualizate. Curtea a constatat 
însă că modificări majore aduse sistemelor contabile ale unui număr de șapte agenții 
(ACER, Oficiul OAREC, CEPOL, EASME, EIT, EMA, GSA) necesită o revalidare promptă. 

Figura 10 – Independența contabililor agențiilor și revalidarea întârziată 
a sistemelor contabile 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de agenții. 
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Curtea a constatat deficiențe în ceea ce privește controlul intern în 
anumite agenții 

48 Unele deficiențe în punerea în aplicare a standardului de control intern privind 
planul de asigurare a continuității activității au fost identificate în cazul a trei agenții 
(ACER, EIT, Frontex). Aceste deficiențe ar putea antrena un risc semnificativ la adresa 
continuității activității, de exemplu în cazul unor dezastre majore, întrucât datele ar 
putea să fie pierdute în mod irevocabil. 

Curtea transmite către OLAF cazurile în care există suspiciuni de fraudă 

49 În 2017, Curtea a constatat și a raportat către OLAF trei cazuri de suspiciune de 
fraudă din cele aproximativ 1 000 de operațiuni și 150 de proceduri de achiziții 
auditate în vederea declarațiilor de asigurare cu privire la agenții. Aceste cazuri de 
suspiciune de fraudă erau legate de nereguli privind achizițiile. OLAF are misiunea de 
a ancheta și de a urmări în consecință aceste cazuri, după caz, în cooperare cu 
autoritățile judiciare naționale. 

Curtea prezintă informații cu privire la rapoartele Serviciului de Audit 
Intern al Comisiei (IAS) și cu privire la rapoarte de evaluare externă 

50 Printre altele, Curtea a menționat, spre informare, rapoartele de audit elaborate 
de IAS și rapoartele de evaluare externă elaborate în numele Comisiei. În 2017, au 
existat 26 de rapoarte ale IAS și 9 cazuri în care a fost realizată o evaluare externă 
a unei agenții. Curtea nu a verificat procesele de audit sau de evaluare de la baza 
acestor rapoarte. 

Agențiile dau curs constatărilor de audit formulate în anii anteriori 

51 După caz, Curtea a prezentat informații privind stadiul progreselor realizate în 
legătură cu acțiunile întreprinse de agenții în urma observațiilor formulate în anii 
anteriori. În figura 11 se arată că, în legătură cu cele 170 de observații care nu erau 
abordate la sfârșitul exercițiului 2016, în majoritatea cazurilor fuseseră finalizate 
acțiuni corective ori acestea se aflau în derulare. Dintre cele 13 observații pendinte, 
acțiunile corective necesare în raport cu 3 observații nu se aflau sub controlul agenției. 
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Figura 11 – Eforturile depuse de agenții pentru a da curs observațiilor 
formulate în anii anteriori 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Rezultate de audit prezentate în alte 
rapoarte referitoare la agenții publicate 
de Curte în 2017 

Studiu de caz rapid realizat de Curte cu privire la 
implementarea reducerii cu 5 % a numărului de posturi 

52 În 2017, Curtea a publicat un studiu de caz rapid9 referitor la modul în care 
instituțiile și agențiile Uniunii Europene și-au implementat angajamentul asumat de 
a reduce cu 5 % numărul de posturi din schemele lor de personal în 
perioada 2013-2017 (perioada 2014-2018 în cazul agențiilor). În ceea ce privește 
agențiile, Curtea a concluzionat că reducerea de 5 % fusese pusă în aplicare, deși cu 
unele întârzieri. În timp ce agențiile descentralizate cu sarcini consacrate au reușit să își 
reducă personalul cu 8,9 %, efectivul de angajați a crescut cu 19,9 % și, respectiv, cu 
42,9 % pentru noile sarcini și responsabilități ale unora dintre agențiile descentralizate 
și agențiile executive. Figura 12 ilustrează, pentru toate instituțiile, organismele și 
agențiile, impactul variației procentuale a numărului de posturi din schemele de 
personal. 

                                                      
9 Studiu de caz rapid cu privire la implementarea reducerii cu 5 % a numărului de posturi, publicat la 

21 decembrie 2017. 
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Figura 12 – Analiza evoluției numărului de posturi din schemele de 
personal între 2012 și 2017 (în procente) 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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53 Comitetul Unic de Rezoluție (SRB), cu sediul la Bruxelles, a fost înființat în 
august 2014, ca un element al răspunsului politic la criza financiară. Misiunea sa este 
rezoluția acelor bănci din domeniul său de competență care sunt în curs de a intra în 
dificultate. În ianuarie 2017, mandatul SRB acoperea 139 de bănci (127 în 2018), 
inclusiv 130 de grupuri bancare10. 
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10 La 1 ianuarie 2018, acest număr scăzuse la 127 de bănci și 119 grupuri bancare. 
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realizării uniunii bancare – o sarcină complexă –, dar mai este o cale lungă de parcurs în acest sens”, 
publicat la 19 decembrie 2017. 
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a analizat calitatea planificării rezoluțiilor de către SRB pentru băncile individuale. De 
asemenea, s-a evaluat dacă SRB este bine pregătit pentru a respecta cadrul legal 
pentru planificarea rezoluțiilor care îi este aplicabil și dacă dispunea de resurse umane 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile. 

55 Curtea a identificat deficiențe în toate aceste domenii, însă trebuie subliniat că 
înființarea SRB ca o structură complet nouă a reprezentat o provocare considerabilă și 
că toate deficiențele trebuie privite în acest context. Curtea a formulat o serie de 
recomandări cu privire la elaborarea planurilor de rezoluție și la finalizarea normelor și 
a orientărilor SRB, precum și cu privire la îmbunătățirea dotării cu personal și 
a procedurilor din domeniul resurselor umane. 

Raportul anual specific al Curții de Conturi Europene referitor la 
datoriile contingente rezultate ca urmare a îndeplinirii 
sarcinilor SRB 

56 Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție prevede12 obligația Curții de 
a elabora un raport cu privire la orice datorie contingentă rezultată ca urmare 
a îndeplinirii de către SRB, Consiliu sau Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul 
acestui regulament. La 31 decembrie 2016, datoria contingentă a SRB se ridica la 
842 de milioane de euro din contribuții ex ante. Acest cuantum a crescut, ajungând la 
1 420 de milioane de euro la 30 septembrie 2017. SRB nu a inițiat nicio rezoluție 
bancară în 2016, astfel încât nu era necesară prezentarea niciunei datorii contingente 
în legătură cu decizii de rezoluție pentru exercițiul financiar 2016. Cu toate acestea, în 
urma deciziei de rezoluție adoptate cu privire la Banco Popular Español S.A. în 
iunie 2017, 90 de acțiuni în justiție au fost inițiate împotriva SRB la Tribunalul Uniunii 
Europene și 46 de contestații au fost depuse la Comisia de apel a SRB până la sfârșitul 
lunii octombrie 2017, când a fost publicat raportul Curții pe 2016 cu privire la datoriile 
contingente rezultate ca urmare a îndeplinirii sarcinilor SRB. Comisia și Consiliul au fost 
notificate cu privire la 26 de acțiuni introduse la Tribunalul Uniunii Europene în 
legătură cu aceeași decizie de rezoluție. Datoriile contingente aferente vor face 
obiectul auditului și al raportului Curții pentru exercițiul financiar 2017. 

                                                      
12 Articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție. 



28 

 

Alte rapoarte speciale ale Curții de Conturi Europene care se 
referă la una sau mai multe agenții  

57 În afară de rapoartele de audit consacrate în mod specific agențiilor, Curtea 
a publicat în cursul anului 2017 mai multe rapoarte speciale de audit cu privire la 
punerea în aplicare a politicilor UE care făceau trimitere la o serie de agenții (a se 
vedea figura 13). 

Figura 13 – Alte rapoarte speciale de audit ale Curții de Conturi Europene 
care se referă la agenții 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Raportul special 
nr. 18/2017: Cerul unic 
european: o schimbare de 
cultură, dar nu un veritabil 
cer unic

Raportul special nr. 13/2017: 
Un sistem unic european de 
management al traficului 
feroviar: va deveni această 
decizie politică o realitate?

Raportul special nr. 5/2017: 
Șomajul în rândul tinerilor –
au reușit politicile UE să 
schimbe situația?

Analiză panoramică:
Acțiunile UE în domeniul 
energiei și al schimbărilor 
climatice

Rapoarte speciale:

12/2017
Punerea în aplicare a Directivei privind 
apa potabilă: calitatea apei și accesul la 
aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, 
Ungaria și România, dar este în 
continuare nevoie de investiții 
substanțiale

1/2017
Sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru ca implementarea rețelei 
Natura 2000 să permită valorificarea la 
maximum a întregului său potențial

34/2017
Combaterea risipei de alimente: o 
oportunitate pentru UE de a îmbunătăți 
eficiența utilizării resurselor în lanțul 
alimentar

Raportul special nr. 8/2017:
Controalele din domeniul 
pescuitului în UE: sunt necesare 
eforturi suplimentare

Raportul special nr. 23/2017:
Comitetul Unic de Rezoluție: au fost angajate eforturi în 
vederea realizării uniunii bancare – o sarcină complexă –, 
dar mai este o cale lungă de parcurs în acest sens
Raport anual specific:
Raport în temeiul art. 92 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE) nr. 806/2014 cu priv ire la orice datorie contingentă 
(pentru Comitetul Unic de Rezoluție, Consiliu, Comisie 
sau pentru altă entitate) rezultată, pentru exercițiul 
financiar 2016, ca urmare a îndeplinirii de către comitet, 
Consiliu sau Comisie a sarcinilor care le rev in în temeiul 
acestui regulament

Raportul special nr. 9/2017:
Sprijinul acordat de UE pentru lupta 
împotriva traficului de persoane în 
Asia de Sud și de Sud-Est

Raportul special nr. 6/2017:
Răspunsul UE la criza 
refugiaților: abordarea 
„hotspot”

Rapoarte speciale și 
analize din 

2017 
ale Curții care se referă 

la agenții

AEM

EFCA
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Lista acronimelor utilizate pentru 
agențiile UE și celelalte organisme ale 
acesteia 

Acronim Denumirea completă Sediu  
ABE Autoritatea Bancară Europeană Londra, Regatul Unit 
ACER Agenția pentru Cooperarea 

Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei 

Ljubljana, Slovenia 

AEM Agenția Europeană de Mediu Copenhaga, Danemarca 
AESA Agenția Europeană de Siguranță a 

Aviației 
Köln, Germania 

CdT Centrul de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii Europene 

Luxemburg, Luxemburg 

Cedefop Centrul European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale 

Salonic, Grecia 

CEPOL Agenția Uniunii Europene pentru 
Formare în Materie de Aplicare a 
Legii 

Budapesta, Ungaria 

Chafea Agenția Executivă pentru 
Consumatori, Sănătate, Agricultură 
și Alimente 

Luxemburg, Luxemburg 

EACEA Agenția Executivă pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură 

Bruxelles, Belgia 

EASME Agenția Executivă pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii 

Bruxelles, Belgia 

EASO Biroul European de Sprijin pentru 
Azil 

Valletta, Malta 

ECDC Centrul European de Prevenire și 
Control al Bolilor 

Stockholm, Suedia 

ECHA Agenția Europeană pentru Produse 
Chimice 

Helsinki, Finlanda 

EFCA Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului 

Vigo, Spania 

EFSA Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară 

Parma, Italia 

EIGE Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați 

Vilnius, Lituania 
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EIOPA Autoritatea Europeană de Asigurări 
și Pensii Ocupaționale 

Frankfurt, Germania 

EIT Institutul European de Inovare și 
Tehnologie 

Budapesta, Ungaria 

EMA Agenția Europeană pentru 
Medicamente 

Londra, Regatul Unit 

EMSA Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă 

Lisabona, Portugalia 

ENISA Agenția Uniunii Europene pentru 
Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor 

Heraklion, Grecia 

ERA Agenția Uniunii Europene pentru 
Căile Ferate 

Valenciennes, Franța 

ERCEA Agenția Executivă a Consiliului 
European pentru Cercetare 

Bruxelles, Belgia 

ESMA Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe 

Paris, Franța 

ETF Fundația Europeană de Formare Torino, Italia 
EUIPO Oficiul Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală 
Alicante, Spania 

eu-LISA Agenția Europeană pentru 
Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară 
Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție 

Tallinn, Estonia 

EU-OSHA Agenția Europeană pentru Sănătate 
și Securitate în Muncă 

Bilbao, Spania 

Euratom  Agenția de Aprovizionare a Euratom Luxemburg, Luxemburg 
Eurofound Fundația Europeană pentru 

Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și 
de Muncă 

Dublin, Irlanda 

Eurojust Unitatea de Cooperare Judiciară a 
Uniunii Europene 

Haga, Țările de Jos 

Europol Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a 
Legii 

Haga, Țările de Jos 

FRA Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 

Viena, Austria 

Frontex Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă  

Varșovia, Polonia 

GSA Agenția GNSS European Praga, Republica Cehă 
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INEA Agenția Executivă pentru Inovare și 
Rețele 

Bruxelles, Belgia 

OCSP Oficiul Comunitar pentru Soiuri de 
Plante 

Angers, Franța 

OEDT Observatorul European pentru 
Droguri și Toxicomanie  

Lisabona, Portugalia 

Oficiul OAREC Oficiul Organismului Autorităților 
Europene de Reglementare în 
Domeniul Comunicațiilor Electronice 

Riga, Letonia 

REA Agenția Executivă pentru Cercetare Bruxelles, Belgia 
SRB Comitetul Unic de Rezoluție Bruxelles, Belgia 
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