
EN

2018
Auditul agențiilor UE – pe scurt

Prezentare a Raportului anual pe 2018 
al Curții de Conturi Europene referitor la agențiile UE
 

RO



  

2018 
Auditul agențiilor UE – pe scurt 
Prezentare a Raportului anual pe 2018 
al Curții de Conturi Europene 
referitor la agențiile UE  



 2 
 

Cuprins 

Puncte 

Sinteză I-IV 

Ce a auditat Curtea 01-15 
Agențiile descentralizate se ocupă de anumite nevoi specifice în 
materie de politici 05-06 

Agențiile executive ale Comisiei pun în aplicare programe ale UE 07 

Alte organisme au mandate specifice 08 

Agențiile sunt finanțate din diferite surse și în cadrul diferitor 
rubrici din CFM 09-15 

Care au fost constatările Curții 16-52 
Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea 
conturilor pentru toate agențiile 16 

Paragrafele de evidențiere a unor aspecte sunt importante 
pentru înțelegerea conturilor (ABE, EMA, Frontex și SRB) 17-20 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
pentru toate agențiile 21 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor pentru 
toate agențiile, cu excepția EASO 22-23 

Paragrafele referitoare la alte aspecte abordează chestiuni de 
o importanță deosebită (ABE, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, SRB și 
GSA) 24-29 

Observațiile Curții abordează domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri în 36 de agenții 30-52 
Gestionarea achizițiilor publice rămâne domeniul cel mai vulnerabil la erori 31 

Utilizarea de contracte-cadru de către unele agenții poate restrânge 
concurența 32-33 

file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntryDtlm4iPkIqEBszUDaowaw3
file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntryDtlm4iPkIqEBszUDaowaw3
file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntrytWE188emc4AwbjNyeoM720
file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntrytWE188emc4AwbjNyeoM720
file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntrytWE188emc4AwbjNyeoM720
file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntryltjp6J42Z422XzCtb4jpq0
file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntryltjp6J42Z422XzCtb4jpq0
file://ECANLP003/SERVICES/PUB/19-year/1903-summary-agencies/2-fin/favorabile#_tocEntryltjp6J42Z422XzCtb4jpq0


 3 
 

Procedurile comune de achiziții pot duce la câștiguri de eficiență și la 
economii de scară 34 

Utilizarea lucrătorilor temporari și a consultanților nu are loc întotdeauna cu 
respectarea cadrului juridic 35-37 

Servicii de consultanță și servicii de altă natură în cadrul EUIPO 38-39 

Punerea în aplicare a unui nou cadru de control intern este în curs 40 

Nu toate agențiile dispun de o politică referitoare la posturile sensibile 41-42 

Structura bugetului și raportarea bugetară ar putea să fie mai edificatoare 43-44 

Există riscuri în ceea ce privește calcularea corectă a taxelor percepute 
pentru înregistrare și pentru servicii 45 

Agențiile dau curs observațiilor de audit formulate în anii anteriori 46-49 

Nu toate agențiile sunt supuse aceleiași proceduri de descărcare de gestiune 
pentru execuția bugetului 50-52 

Rezultate de audit prezentate în alte documente 
referitoare la agenții publicate de Curte 53-56 
Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene: EIOPA 
a avut o contribuție importantă la supravegherea și la stabilitatea 
sectorului asigurărilor, dar subzistă provocări semnificative 53-54 

Raportul specific anual pe 2017 elaborat de Curte în temeiul 
articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 cu 
privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul 
financiar 2017, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de 
Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care 
le revin în temeiul acestui regulament 55 

Alte rapoarte speciale ale Curții de Conturi Europene care se 
referă la una sau mai multe agenții 56 

Lista acronimelor utilizate pentru agențiile UE și celelalte 
organisme ale acesteia 

Echipa de audit 
  



 4 
 

Sinteză 
I 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.  

II Documentul de față sintetizează rezultatele auditului desfășurat de Curte pentru 
exercițiul financiar 2018 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 2018 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.  

III În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la agenții pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2018 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 
EASO (pentru care Curtea a exprimat o opinie cu rezerve).  

                                                      
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). 
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IV Cu toate acestea, pentru majoritatea agențiilor, Curtea a abordat domeniile 
susceptibile de îmbunătățiri 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. De asemenea, Curtea a propus următoarele acțiuni care trebuie 
întreprinse pentru a aborda aceste domenii susceptibile de îmbunătățiri: 

o Erorile legate de achizițiile publice rămân tipul de erori cel mai frecvent detectat 
în cadrul auditurilor Curții. Agențiile sunt încurajate să își îmbunătățească în 
continuare procedurile de achiziții publice, asigurând respectarea deplină 
a normelor aplicabile și obținerea celui mai bun raport calitate-preț. 

o Atunci când utilizează contracte interinstituționale, agențiile rămân totuși 
responsabile de aplicarea principiilor achizițiilor publice în cadrul achizițiilor lor 
specifice. Controalele interne ale agențiilor trebuie să asigure respectarea acestor 
principii. 

o Recurgerea la contracte-cadru nu trebuie să împiedice o procedură de achiziții 
echitabilă și concurențială. Concurența la nivelul prețului trebuie să țină seama de 
toate elementele majore ale prețului, cum ar fi prețurile unitare și numărul de 
unități care urmează să fie facturate pentru serviciile specifice. 

o Agențiile sunt încurajate să recurgă în continuare la proceduri comune de achiziții 
sau la contracte-cadru interinstituționale, pentru a obține câștiguri de eficiență și 
pentru a realiza economii de scară. În cazul noilor agenții precum EPPO și ELA, 
participarea la achiziții comune, în locul încheierii unor contracte proprii, poate fi 
extrem de avantajoasă. Cu toate acestea, înainte să se lanseze procedurile 
comune de achiziții și să se depună eforturile administrative aferente, cercetarea 
de piață ar trebui să facă dovada fezabilității unei proceduri comune. 

o Agențiile ar putea analiza, împreună cu autoritățile bugetare, dacă recurgerea la 
personal extern este eficientă din punctul de vedere al costurilor în comparație cu 
recurgerea la personal statutar propriu. 

o În cazul în care se recurge la personal extern, respectarea deplină a cadrului 
juridic național și al UE aplicabil este necesară ca o chestiune de principiu, dar și 
pentru a se evita riscurile de litigiu și prejudicierea reputației. 

o Este indispensabil ca toate agențiile să adopte și să pună în aplicare cadrul de 
control intern al Comisiei (2017), cu scopul de a alinia standardele de control 
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intern la cele mai riguroase standarde internaționale și de a garanta că procesul 
decizional este sprijinit în mod eficace și eficient de controalele interne. 

o Agențiile sunt invitate să determine de comun acord care sunt posturile care 
trebuie considerate sensibile și să introducă sau să își alinieze politicile referitoare 
la posturile sensibile pentru a atenua riscul de abuz de putere în vederea obținerii 
unor foloase personale. 

o Pentru a spori transparența raportării bugetare, agențiile care execută venituri 
alocate sunt încurajate să includă în situațiile lor financiare, pentru fiecare acord 
de delegare încheiat cu Comisia, o prezentare recapitulativă standardizată 
a veniturilor alocate și a cheltuielilor aferente. 

o Publicarea pe activități a bugetelor agențiilor ar permite corelarea resurselor cu 
activitățile pentru care sunt utilizate. 

o Agențiile în cauză sunt invitate să consulte Comisia în ceea ce privește eventuala 
necesitate de a adapta cadrul juridic pentru a asigura calcularea taxelor pe baza 
unor informații exacte care să reflecte realitatea economică. 
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Ce a auditat Curtea 
01 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.  

02 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.  

03 Numărul agențiilor a crescut de-a lungul anilor și, în 2019, a ajuns la 43, așa cum 
se arată în figura 1, cifră care include două noi agenții aflate în prezent în curs de 
înființare. Este vorba despre Parchetul European (EPPO), pentru care regulamentul 
constitutiv este deja în vigoare din 2017, și despre Autoritatea Europeană a Muncii 
(ELA), al cărei regulament de înființare a intrat în vigoare în august 2019. 
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Figura 1 – Creșterea numărului agențiilor 

 
*Unele dintre agenții au funcționat anterior ca organizații interguvernamentale cu un statut diferit. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

04 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 diferite state membre 
(așa cum se arată în lista de acronime și în figura 2). Sediile agențiilor sunt stabilite de 
Consiliu sau, în comun, de Consiliu și de Parlamentul European. În urma deciziei 
Regatului Unit de a părăsi UE, EMA și ABE au fost transferate la Amsterdam și, 
respectiv, la Paris, în prima jumătate a anului 2019. EPPO își va avea sediul în 
Luxemburg, iar ELA, la Bratislava, în Slovacia. 

eu-LISA

EASO, ABE, EIOPA, ESMA

ACER, Oficiul OAREC, Europol

ERCEA, REA, EIT

FRA

ECHA, EIGE, EACEA, INEA

CEPOL, EFCA, Chafea

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASME

AESA, EFSA, EMSA, Eurojust

CdT, OCSP, EUIPO, EU-OSHA

EMA, EMCDDA

AEM, ETF

Cedefop, Eurofound
*ESA a fost creată în 1958ELA

EPPO

SRB

Numărul de 
agenții

Agenții descentralizate

Agenții executive

Alte organisme

Creșterea 
numărului 
agențiilor
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Figura 2 – Repartizarea geografică a agențiilor în statele membre 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

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

05 Cele 34 de agenții descentralizate2 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 
                                                       
2  ACER, Oficiul OAREC, Cedefop, CdT, CEPOL, OCSP, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, AEM, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu‐LISA, EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 
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sunt înființate pentru o perioadă nedeterminată, prin regulament al Consiliului sau prin 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului.  

06 Parchetul European nou creat este un parchet independent și descentralizat al 
Uniunii Europene, având competența de a-i investiga, de a-i urmări în justiție și de a-i 
trimite în judecată pe autorii de infracțiuni împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, 
corupția sau frauda transfrontalieră gravă în domeniul TVA-ului. Mandatul ELA va fi 
acela de a consolida cooperarea între autoritățile responsabile de piața muncii la toate 
nivelurile și de a gestiona mai bine situațiile transfrontaliere, precum și de a dezvolta 
noi inițiative în sprijinul mobilității echitabile. Ambele agenții vor fi auditate de Curte 
începând cu exercițiul financiar 2019. 

Agențiile executive ale 
Comisiei pun în aplicare 
programe ale UE 

07 Celor șase agenții executive3 ale 
Comisiei le-au fost încredințate sarcini 
executive și operaționale legate de unul 
sau de mai multe programe ale UE, durata 
lor de activitate fiind stabilită pentru 
o perioadă fixă.  

 

Alte organisme au mandate specifice 

08 Celelalte trei organisme sunt Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), 
Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) și Comitetul Unic de Rezoluție (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 de Aprovizionare a Euratom (ESA) 
din Luxemburg a fost înființată pentru o perioadă nedeterminată, pentru a asigura 
aprovizionarea constantă și echitabilă a utilizatorilor din UE cu combustibili nucleari, în 

                                                      
3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© Uniunea Europeană 2016 / Etienne 
Ansotte / Lucien De Vestel, Jean Gilson, 
A&J Polak. 
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conformitate cu Tratatul Euratom. 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 de rezoluție ordonată 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 

09 În 2018, bugetul total al tuturor agențiilor (cu excepția SRB) s-a ridicat la 
4,2 miliarde de euro (o creștere de 20 % comparativ cu bugetul de 3,5 miliarde de euro 
din 2017), această sumă reprezentând aproximativ 2,9 % din bugetul general al UE 
pentru 2018 (2,7 % în 2017), după cum se arată în figura 3. Agențiile care au înregistrat 
cea mai pronunțată creștere absolută a bugetelor lor între 2017 și 2018 au fost EIT, 
EMSA și ECHA, acestea fiind finanțate în cadrul rubricii 1a din CFM (Competitivitate 
pentru creștere și locuri de muncă), precum și eu-LISA, Frontex, EMA, EASO și Europol, 
care sunt finanțate în cadrul rubricii 3 din CFM (Securitate și cetățenie). 

10 Pe lângă aceasta, bugetul pe 2018 al SRB a fost de 6,9 miliarde de euro (2017: 
6,6 miliarde de euro). Acest buget este format din contribuții aduse de instituțiile de 
credit pentru crearea Fondului unic de rezoluție și pentru finanțarea cheltuielilor 
administrative ale SRB. 

11 Bugetele agențiilor descentralizate și ale altor organisme acoperă cheltuielile cu 
personalul, cheltuielile administrative și cheltuielile operaționale ale acestora. 
Agențiile executive pun în aplicare programe finanțate din bugetul Comisiei, iar 
bugetele proprii (aproximativ 249 de milioane de euro în total în 2018) le acoperă doar 
cheltuielile cu personalul și cheltuielile administrative. Bugetul operațional al Comisiei 
(credite de angajament) executat de cele șase agenții executive în 2018 a fost de 
aproximativ 11,3 miliarde de euro (11 miliarde de euro în 2017).  
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Figura 3 – Sursele de finanțare ale agențiilor în 2018 

 
Sursa: bugetul general al UE pe 2018 și bugetele agențiilor pe 2018, date compilate de Curtea de Conturi 
Europeană. 
Sursa fotografiei: © Uniunea Europeană, 2001. 

12 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 taxele și tarifele percepute, precum și din contribuțiile directe ale țărilor 
participante la activitățile lor. În figura 4 este prezentată o defalcare a bugetelor 
agențiilor pe surse de venituri. 

144,8 mld. euro
Bugetul general al UE

1,0 mld. euro
Taxe, tarife și contribuții 
din partea autorităților 
naționale de supraveghere

11,3 mld. euro
Buget operațional al 
Comisiei executat de 
agențiile executive

6,9 mld. 
euro
Contribuții ale 
instituțiilor de 
credit la Fondul 
unic de rezoluție 
și la SRB

1,8 mld. euro
Contribuții din 

bugetul general al UE

1,2 mld. euro
Venituri alocate de 

Comisie pentru 
sarcini delegate

0,2 mld. euro
Alte venituri
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Figura 4 – Bugetele agențiilor în 2018, pe surse de venituri 

 
Sursa: bugetele agențiilor în 2018, date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 

13 Majoritatea agențiilor nu execută programe de cheltuieli operaționale mari, ci se 
ocupă mai degrabă de sarcini de natură tehnică, științifică și/sau normativă. Prin 
urmare, în majoritatea cazurilor, bugetele lor acoperă în principal cheltuieli cu 
personalul și cheltuieli administrative. Per ansamblu, cheltuielile cu personalul și 

GSA

EMA
EIT
Frontex
AESA
Europol
ECHA
EMSA
eu-LISA
EASO
EFSA
AEM
ECDC
ESMA
CdT
ABE
Eurojust
ERA
EIOPA
FRA
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ETF
Cedefop
EFCA
EMCDDA
EU-OSHA
CEPOL
ACER
ENISA
EIGE
Oficiul OAREC
ESA

REA
EACEA
ERCEA
EASME
INEA
Chafea
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EUIPO (fostul 
OAPI)
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supraveghere
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cheltuielile administrative ale agențiilor reprezintă aproximativ 14 % din totalul 
cheltuielilor de acest tip ale instituțiilor și ale altor organe ale UE (figura 5). 

Figura 5 – Cheltuieli cu personalul și cheltuieli administrative* ale 
instituțiilor și ale organelor UE (în miliarde de euro) în 2018 

 
*Cheltuielile cu personalul includ atât cheltuielile aferente personalului care desfășoară activități 
operaționale, cât și pe cele aferente personalului care desfășoară activități administrative. 
Sursa: conturile consolidate ale UE pentru exercițiul 2018. 

14 Contribuțiile în valoare totală de 1,8 miliarde de euro provenite din bugetul 
general al UE sunt finanțate în cadrul diferitor rubrici ale CFM, după cum se arată în 
figura 6. 
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Figura 6 – Finanțarea primită de agenții din bugetul general al UE, 
prezentată în funcție de rubrica respectivă din CFM 

 
Sursa: cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 și bugetele agențiilor pe 2018, date 
compilate de Curtea de Conturi Europeană. 

15 În ceea ce privește personalul, numărul de angajați ai 
agențiilor se ridica la aproximativ 11 4004 la sfârșitul 
anului 2018 (aproximativ 11 000 în 2017), ceea ce 
reprezintă circa o cincime din efectivul total de personal al 
instituțiilor și agențiilor UE. 

 
 

                                                      
4 Acest personal include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, 

precum și experți naționali detașați. 
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© Uniunea Europeană, sursa: Curtea de Conturi Europeană. Arhitecții clădirilor Curții de Conturi 
Europene: Jim Clemes (2004 & 2013) și Paul Noël (1988). 

Care au fost constatările Curții 

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 
agențiilor. În opinia Curții, aceste conturi prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situațiile financiare ale agențiilor la 31 decembrie 2018, 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 Comisiei5.  

Paragrafele de evidențiere a unor aspecte sunt importante 
pentru înțelegerea conturilor (ABE, EMA, Frontex și SRB) 

17 Paragrafele de evidențiere a unor aspecte atrag atenția cititorilor asupra unor 
chestiuni importante, care sunt esențiale pentru înțelegerea conturilor de către 
utilizatori. Pentru exercițiul financiar 2018, Curtea a inclus paragrafe de evidențiere 
a unor aspecte pentru patru agenții: ABE, EMA, Frontex și SRB. 

                                                      
5 Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate 

la nivel internațional. 
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18 În ceea ce privește ABE și EMA, cele două 
agenții care aveau anterior sediul la Londra, 
Curtea atrage atenția asupra faptului că acestea 
au părăsit Regatul Unit în 2019 și conturile lor 
conțin provizioane pentru costurile de mutare 
aferente. În ceea ce privește EMA, Curtea 
a menționat de asemenea evoluțiile legate de 
contractul de închiriere și incertitudinea cu 
privire la numărul total de membri ai 
personalului care ar putea fi pierduți ca urmare a mutării agenției. În ceea ce privește 
ABE și EMA, Curtea a menționat de asemenea posibilitatea unor reduceri ale 
veniturilor acestor agenții în urma retragerii Regatului Unit din UE. 

19 Curtea subliniază că, în ceea ce privește conturile SRB, contestațiile 
administrative sau acțiunile în justiție legate de contribuțiile la fond care opun anumite 
instituții de credit și autorități naționale de rezoluție, pe de o parte, și SRB, pe de altă 
parte, precum și acțiunile introduse la Curtea de Justiție referitoare la decizii privind 
adoptarea schemelor de rezoluție nu au făcut obiectul auditului său. Impactul 
potențial al acestor aspecte asupra situațiilor financiare ale SRB pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2018 (în special asupra datoriilor contingente, 
a provizioanelor și a pasivelor) face obiectul unui audit anual specific ale cărui rezultate 
vor fi publicate până la 1 decembrie, astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (4) 
din Regulamentul privind MUR. 

20 În 2018, Frontex a gestionat acorduri de finanțare cu țări cu care cooperează 
pentru activități operaționale reprezentând 59 % din bugetul agenției. Curtea 
a semnalat în mod sistematic, din 2014, că documentele justificative aferente 
costurilor pentru echipamente declarate de țările care cooperează cu Frontex sunt 
adesea insuficiente, fapt care a fost din nou confirmat de rezultatele auditului realizat 
cu privire la acest exercițiu. Verificările ex ante efectuate de Frontex cu privire la 
aceste costuri sunt ineficace atât timp cât se continuă rambursarea unor costuri care 
nu sunt susținute de documente justificative. În plus, la fel ca în anii precedenți, 
Frontex nu a efectuat nicio verificare ex post, ceea ce a crescut și mai mult riscul unor 
rambursări de costuri nejustificate. 

© Shutterstock / de Robert Lucian 
Crusitu. 
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 Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
pentru toate agențiile  

21 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 2018. În opinia Curții, operațiunile legate 
de venituri au fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor 
pentru toate agențiile, cu excepția EASO 

22 Pentru 40 de agenții, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu 
privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor anuale 
aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018. În opinia Curții, plățile au fost 
conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele semnificative pentru aceste 
agenții. 

23 În ceea ce privește EASO, Curtea a exprimat 
o opinie cu rezerve în legătură cu constatările pe 
care le-a formulat pentru exercițiile financiare 2016 
și 2017. Per ansamblu, Curtea a concluzionat că 
progresele în ceea ce privește remedierea situației 
nesatisfăcătoare raportate pentru exercițiul 2017 
în ceea ce privește mecanismele de guvernanță 
și de control intern ale EASO și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor sunt destul de lente și 
că măsurile corective lansate de conducerea EASO nu au fost încă duse la bun sfârșit. 
Această concluzie este coroborată și de faptul că procedura majoră de achiziții publice 
organizată de EASO în 2018 era, la rândul ei, neconformă, din cauza unor deficiențe 
importante în cadrul procedurii.  

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 
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Paragrafele referitoare la alte aspecte abordează chestiuni de 
o importanță deosebită (ABE, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, SRB și 
GSA) 

24 În cazul ABE, al EIOPA și al ESMA, Curtea atrage atenția asupra faptului că 
bugetele acestor autorități sunt finanțate parțial din fondurile Uniunii Europene și 
parțial prin contribuții directe ale autorităților de supraveghere și/sau ale entităților 
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.  

25 În plus, așa cum a remarcat deja ESMA, tarifele percepute de la agențiile de 
rating de credit se bazează pe veniturile acestora ca entități juridice individuale și nu ca 
grup sau ca grup de entități afiliate. Aceasta creează o posibilitate cvasilegitimă de 
a reduce tarifele sau de a evita plata lor prin transferarea de venituri de la agențiile de 
rating de credit aflate sub jurisdicția UE către entitățile lor afiliate din afara UE. Nu se 
cunoaște efectul financiar probabil al acestei lacune din reglementări.  

26 În cazul EASO, Curtea continuă să atragă atenția asupra faptului că, de la sfârșitul 
anului 2017, situația resurselor umane din cadrul acestui birou s-a deteriorat în mod 
exponențial. Majoritatea posturilor vacante erau încă neocupate la sfârșitul 
anului 2018. Deosebit de îngrijorătoare este lipsa de manageri în departamentul 
administrativ. Această situație creează, per ansamblu, un risc semnificativ pentru 
continuarea activităților EASO la scara actuală. 

27 În ceea ce privește ECHA, Curtea subliniază din nou că această agenție se 
autofinanțează parțial și încasează o redevență de la fiecare întreprindere care solicită 
înregistrarea unor produse chimice în conformitate cu Regulamentul REACH6. Agenția 
calculează și facturează redevențele pe baza declarațiilor furnizate chiar de 
întreprinderi. Verificările ex post efectuate de către ECHA au identificat necesitatea 
unor corecții de proporții ale unor redevențe. La sfârșitul anului 2018, cuantumul total 
al acestor corecții nu era cunoscut.  

28 În ceea ce privește SRB, Curtea reiterează faptul că, la calcularea contribuțiilor la 
Fondul unic de rezoluție, sunt utilizate informațiile comunicate comitetului de către 

                                                      
6 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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instituțiile de credit prin intermediul autorităților naționale de rezoluție. Dat fiind că 
Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție nu prevede un cadru de control 
cuprinzător și coerent care să asigure fiabilitatea acestor informații, nu se realizează 
verificări la nivelul instituțiilor de credit. SRB efectuează însă verificări ale consecvenței 
și verificări analitice cu privire la 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. 

29 În cazul GSA, Curtea atrage din nou atenția asupra faptului că procedura de 
achiziție publică derulată pentru un contract-cadru privind exploatarea sistemului 
satelitar Galileo în perioada 2017-2027 – contract în valoare de 1,5 miliarde de euro – 
a fost contestată de unul dintre ofertanți. Curtea de Justiție a Uniunii Europene se va 
pronunța cu privire la legalitatea și regularitatea acestei proceduri în legătură cu 
contractul-cadru, cu toate contractele specifice aferente și cu plățile viitoare.  

Figura 7 – Opiniile anuale de audit exprimate în perioada 2016-2018 cu 
privire la conturile și la veniturile și plățile agențiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Observațiile Curții abordează domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri în 36 de agenții 

30 Pe lângă opinii și paragrafele „de evidențiere a unor aspecte” și cele referitoare la 
„alte aspecte”, Curtea a formulat, de asemenea, aproximativ 100 de observații 
referitoare la 36 de agenții cu scopul de a indica domeniile în care sunt necesare 
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îmbunătățiri suplimentare. Majoritatea observațiilor se referă la deficiențe de la nivelul 
procedurilor de achiziții publice, așa cum a fost cazul și în exercițiile anterioare.  

Gestionarea achizițiilor publice rămâne domeniul cel mai vulnerabil la 
erori 

31 Obiectivul normelor privind 
achizițiile publice este de a asigura 
o concurență echitabilă între operatorii 
economici, precum și achiziții cât mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic, respectându-se totodată 
principiile transparenței, 
proporționalității, egalității de tratament 
și nediscriminării. Auditul Curții a vizat 
contracte-cadru, contracte specifice și 
contracte directe care acopereau toate 
agențiile. În 27 de agenții (Oficiul OAREC, Cedefop, OCSP, CEPOL, AESA, EASO, ABE, 
ECHA, ECDC, AEM, EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu-LISA, Eurojust, Europol, Eurofound, Frontex, REA, SRB), aceste contracte erau 
afectate de diferite tipuri de deficiențe în domeniul achizițiilor publice, majoritatea 
fiind legate de buna gestiune financiară și de aspecte referitoare la legalitate. Agențiile 
sunt încurajate să își îmbunătățească în continuare procedurile de achiziții publice, 
asigurând respectarea deplină a normelor aplicabile și obținerea celui mai bun raport 
calitate-preț. 

Caseta 1 – Exemplu de recurgere nejustificată la o procedură de 
negociere pentru achiziții, fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare 

În urma unei proceduri de negociere pentru achiziții fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare, o agenție a semnat un contract-cadru de furnizare de 
servicii informatice cu o durată de trei ani cu o societate care furnizase aceleași 
servicii în cadrul unui contract-cadru anterior. Contractul-cadru a fost semnat 
pentru o sumă totală de 450 000 de euro (150 000 de euro pe an). În conformitate 
cu Regulamentul financiar, o astfel de procedură simplificată este acceptabilă 
numai în anumite circumstanțe specifice, care nu au fost justificate de agenția în 
cauză. 

© Shutterstock / de Natnan Srisuwan. 
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Utilizarea de contracte-cadru de către unele agenții poate restrânge 
concurența 

32 Contractele-cadru sunt acorduri încheiate cu diverși furnizori, în care sunt 
stabilite condițiile de realizare a unor achiziții specifice pe durata acordurilor 
respective. La astfel de contracte se recurge atunci când obiectul contractului este 
definit cu precizie, dar când cantitățile și termenele de livrare exacte nu pot fi indicate 
în prealabil. Principalul motiv pentru care se recurge la contracte-cadru constă în 
asigurarea unei eficiențe administrative și în realizarea de economii de scară. Curtea 
a identificat însă cazuri (AESA și EUIPO) în care utilizarea unor contracte-cadru de mare 
anvergură, care acopereau o multitudine de servicii diferite ce nu erau definite cu 
precizie, a dat naștere unui risc pentru concurență.  

Caseta 2 – Exemplu de contract-cadru ale cărui condiții nu erau bine 
specificate 

Pentru achiziția unor servicii de analiză a datelor în valoare de până la 5 milioane 
de euro, o agenție a optat pentru utilizarea unui contract-cadru cu un singur 
operator, atribuit în urma unei proceduri deschise. Condițiile care au fost utilizate 
în contractul-cadru nu erau însă suficient de specifice pentru a permite 
o concurență echitabilă, deoarece cerințele concrete privind serviciile care urmau 
să fie furnizate nu erau încă cunoscute la momentul procedurii de achiziție. 
Conform normelor de aplicare a Regulamentului financiar, în astfel de 
circumstanțe, autoritatea contractantă trebuie să atribuie un contract-cadru mai 
multor operatori și pentru achizițiile specifice trebuie organizată o procedură 
concurențială între contractanții selectați.  

 

33 În figura 8 sunt indicate valorile contractelor-cadru semnate de agenții între 2015 
și 2018. În 2018, agențiile au semnat contracte-cadru multianuale a căror valoare 
totală se ridică la aproximativ 1,1 miliarde de euro7. 

                                                      
7 Figură pusă la dispoziție de Rețeaua agențiilor UE (EUAN). 
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Figura 8 – Valoarea totală a contractelor-cadru semnate între 2015 și 2018 
(în miliarde de euro) 

 
Sursa: date comunicate de Rețeaua agențiilor și compilate de Curte. 

Procedurile comune de achiziții pot duce la câștiguri de eficiență și la 
economii de scară 

34 Cele 35 de agenții descentralizate și alte organisme, 
împreună cu cele opt întreprinderi comune ale UE (organisme 
ale UE), depun eforturi și pentru a crește eficiența 
administrativă și a realiza economii de scară printr-o utilizare 
sporită a procedurilor comune de achiziții, în cadrul cărora 
două sau mai multe agenții și întreprinderi comune care au 
nevoie de servicii similare organizează o procedură de achiziții 
în comun și devin împreună titulare ale contractului (figura 9). 
Cu toate acestea, în pofida tendinței promițătoare, încercările 
de a organiza proceduri comune de achiziții nu au fost 
întotdeauna încununate de succes, de exemplu din cauza unei 
cercetări de piață inadecvate.  
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Figura 9 – Creșterea substanțială a numărului de proceduri comune 

 
Sursa: date comunicate de Rețeaua agențiilor și compilate de Curte. 

Caseta 3 – Exemple de proceduri comune care s-au soldat cu un eșec 

În absența unei cercetări de piață adecvate pentru două proceduri paneuropene 
de achiziție de servicii de telecomunicații și, respectiv, de servicii bancare, nu 
a fost primită nicio ofertă conformă care să acopere piețele locale necesare, iar 
procedurile s-au soldat cu eșec, fapt care a afectat eficiența administrativă. De 
asemenea, în pofida faptului că două agenții urmau să aibă sediul în același loc, 
procedura comună de achiziții pentru spații noi de birouri nu a fost încununată de 
succes. 

Utilizarea lucrătorilor temporari și a consultanților nu are loc 
întotdeauna cu respectarea cadrului juridic 

35 În 2017, Curtea a publicat un studiu de caz rapid8 referitor la modul în care 
instituțiile și agențiile UE au implementat angajamentul asumat de a reduce cu 5 % 

                                                      
8 Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts (Studiul de caz 

rapid privind implementarea reducerii cu 5 % a numărului de posturi), document publicat la 
21 decembrie 2017. 

0 20 40 60 80 100 120

2014

2015

2016

2017

2018

Numărul total al agențiilor, organismelor și întreprinderilor 
comune participante

Numărul procedurilor lansate în comun



 25 
 

numărul de posturi. În ceea ce privește agențiile, Curtea a concluzionat că reducerea 
de 5 % fusese pusă în aplicare, deși cu unele întârzieri. Într-un astfel de context, 
observațiile formulate în acest an cu privire la utilizarea consultanților și a lucrătorilor 
interimari de către unele dintre agenții prezintă o importanță deosebită. Deși Curtea 
nu a procedat la un audit orizontal cu privire la utilizarea de personal extern pentru 
toate agențiile, pentru unele dintre acestea existau indicii privind o tendință de a se 
apela la personal extern pentru a se compensa deficitul de personal statutar propriu. 
În figura 10 sunt prezentate informații colectate de Rețeaua agențiilor UE (EUAN) cu 
privire la numărul din ce în ce mai mare de consultanți în domeniul informatic care 
lucrează în sediile agențiilor și ale altor organisme cu contracte în regie și la efectivul în 
creștere de personal interimar angajat de cele 33 de agenții care au răspuns la un 
sondaj pe această temă. 

Figura 10 – Numărul de consultanți în domeniul informatic și de agenți 
interimari (33 de agenții) 

 
Sursa: date comunicate de Rețeaua agențiilor UE (EUAN) și compilate de Curte. 
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informatice și de alte servicii de consultanță, la contracte formulate și/sau puse în 
aplicare astfel încât, în practică, se puteau concretiza cu punerea la dispoziție de 
lucrători temporari în locul furnizării de servicii sau de produse clar specificate. 
Punerea la dispoziție de lucrători interimari poate fi efectuată numai prin contracte 
încheiate cu agenții de muncă temporară înregistrate și în conformitate cu 
Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu normele specifice 
adoptate de statele membre pentru transpunerea directivei respective.  

37 În plus, șapte agenții (EASO, ABE, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA, SRB) au recurs 
la utilizarea de lucrători interimari de la agenții de muncă temporară înregistrate, dar 
nu au respectat toate normele prevăzute în directivă și în legislația națională aplicabilă, 
de exemplu în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă pentru lucrătorii 
interimari. 

Servicii de consultanță și servicii de altă natură în cadrul EUIPO 

38 Având în vedere scara la care EUIPO utilizează servicii de consultanță, Curtea 
a efectuat o analiză a modului în care agenția a gestionat aceste servicii. Efectivul de 
personal extern furnizat de prestatorii de servicii în temeiul acestor contracte și al unor 
contracte similare corespundea unui procent de aproximativ 20 % din personalul 
statutar al oficiului la începutul anului 2018.  

39 Curtea a observat că, deși o parte dintre serviciile furnizate în temeiul acestor 
contracte sunt într-adevăr servicii de consultanță, o altă parte țin mai degrabă de 
sprijin administrativ, ceea ce reprezintă o achiziție de forță de muncă sau un împrumut 
de personal, care sunt strict reglementate de dreptul muncii european și național. 
Doar agențiile de muncă temporară înregistrate sunt autorizate să pună la dispoziție 
personal extern, acest tip de servicii neputând fi prestate de societăți de consultanță. 

Punerea în aplicare a unui nou cadru de control intern este în curs 

40 Controlul intern se aplică tuturor activităților financiare și nefinanciare și este un 
proces care ajută o organizație să își atingă obiectivele și să sprijine performanța, 
respectând totodată normele și reglementările. El contribuie la un proces decizional 
adecvat, ținând seama de riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor și reducându-
le la niveluri acceptabile prin intermediul unor controale eficiente din punctul de 
vedere al costurilor. În aprilie 2017, Comisia a aprobat un cadru revizuit de control 
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intern. Ca și în cazul Comisiei, ale cărei standarde de control intern sunt înlocuite de 
noul cadru de control intern, organismele cărora le-au fost încredințate sarcini de 
execuție, cum ar fi agențiile, sunt și ele preconizate să pună în aplicare, prin analogie, 
noul cadru. Până la sfârșitul anului 2018, acest cadru a fost adoptat de consiliile de 
administrație a 29 de agenții, iar 15 agenții au declarat că îl pun în aplicare. 

Nu toate agențiile dispun de o politică referitoare la posturile sensibile 

41 Gestionarea funcțiilor sensibile este un element standard al controlului intern, 
care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscului de abuz al puterilor delegate 
personalului. Atunci când există un cadru de control intern eficace, riscurile asociate 
funcțiilor sensibile sunt gestionate prin intermediul unor controale de atenuare 
a riscurilor și, în ultimă instanță, prin mobilitatea personalului. Curtea a constatat că 
șapte agenții (EASO, EASME, ECHA, AEM, ENISA, Frontex, SRB) nu dispun de politici 
care să le definească funcțiile sensibile și de controalele de atenuare aferente. 

42 În pofida similitudinilor între structurile lor administrative și între reglementările 
financiare care reglementează rolurile actorilor financiari, agențiile aplică interpretări 
diferite în ceea ce privește posturile care ar trebui considerate potențial sensibile. În 
figura 11 de mai jos este prezentat numărul agențiilor care consideră un post specific 
ca fiind potențial sensibil.  
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Figura 11 – Posturi potențial sensibile 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Structura bugetului și raportarea bugetară ar putea să fie mai 
edificatoare  

43 La fel ca în exercițiile precedente, numărul și valoarea acordurilor de delegare și 
a acordurilor de grant încheiate între Comisie și o serie de agenții au continuat să 
crească în 2018. În temeiul acestor acorduri, agențiile primesc de la Comisie fonduri 
alocate pentru executarea unor sarcini specifice în numele Comisiei. Curtea a observat 
că este necesar ca agențiile care execută venituri alocate să sporească transparența 
raportării bugetare și să includă în situațiile lor financiare, pentru fiecare acord de 
delegare încheiat cu Comisia, o prezentare recapitulativă standardizată a veniturilor 
alocate și a cheltuielilor aferente. 

44 În plus, în toate agențiile, procedurile de planificare puse în aplicare pentru 
elaborarea programelor de activitate anuale și multianuale (sau a documentelor unice 
de programare) se bazează pe activități. Or, Curtea a constatat că bugetele publicate 
ale tuturor agențiilor sunt prezentate pe tipuri de cheltuieli (cheltuieli cu personalul, 
cheltuieli administrative și cheltuieli operaționale), și nu pe activități. În consecință, 
resursele cheltuite pentru diferitele activități nu sunt vizibile. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ordonator de credite

Ordonator de credite delegat

Contabil

Responsabil de achiziții

Responsabil de resurse umane

Coordonator al controlului intern

Auditor intern

Jurist

numărul de agenții



 29 
 

Există riscuri în ceea ce privește calcularea corectă a taxelor percepute 
pentru înregistrare și pentru servicii 

45 O serie de agenții (CdT, OCSP, AESA, ABE, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB) 
colectează venituri din taxele pentru servicii sau pentru înregistrare percepute de la 
operatorii economici. Curtea a constatat existența unor riscuri legate de calcularea 
corectă a acestor taxe. Agențiile în cauză sunt invitate să consulte Comisia în ceea ce 
privește eventuala necesitate de a adapta cadrul juridic pentru a asigura calcularea 
corectă a taxelor. 

Agențiile dau curs observațiilor de audit formulate în anii anteriori 

46 Curtea a prezentat informații privind stadiul progreselor realizate în legătură cu 
acțiunile întreprinse de agenții în urma observațiilor formulate în anii anteriori. În 
figura 12 se arată că, în legătură cu cele 223 de observații cărora nu li se dăduse curs 
până la sfârșitul exercițiului 2017, în majoritatea cazurilor, în 2018, fuseseră finalizate 
acțiuni corective ori acestea se aflau în derulare. Pentru 13 dintre cele 107 observații 
pendinte sau cărora li se dădea curs, acțiunile corective necesare nu se aflau (doar) sub 
controlul agenției. 

Figura 12 – Eforturile depuse de agenții pentru a da curs observațiilor 
formulate în anii anteriori 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

47 În cadrul auditului anual desfășurat pentru exercițiul anterior, Curtea a verificat 
mediile contabile ale agențiilor. În urma observațiilor Curții cu privire la independența 
contabililor, majoritatea agențiilor au remediat această problemă în 2018, cu excepția 
a două dintre ele (EACEA, EFSA). O tendință similară a fost observată în ceea ce 
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pentru care Curtea a raportat, în 2018, că acest demers era necesar finalizaseră 
acțiunile corective în 2018. 

48 Progrese satisfăcătoare s-au înregistrat și în ceea ce privește introducerea 
achizițiilor publice electronice. În figura 13 de mai jos sunt indicate progresele 
înregistrate în ceea ce privește introducerea acestor instrumente până la sfârșitul 
anului 2018.  

Figura 13 – Introducerea achizițiilor publice electronice este în curs 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

49 În 2018, s-au înregistrat unele progrese și în ceea ce privește introducerea 
SYSPER II, instrumentul de gestionare a resurselor umane dezvoltat de Comisie. În 
figura 14 de mai jos se arată că, în 2018, alte cinci agenții au adoptat acest instrument. 

Figura 14 – Introducerea instrumentului de gestionare a resurselor 
umane SYSPER II 

 
*Cifra din ultimul rând pentru 2018 include și EPPO. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Nu toate agențiile sunt supuse aceleiași proceduri de descărcare de 
gestiune pentru execuția bugetului 

50 Pentru majoritatea agențiilor descentralizate 
și a altor organisme și pentru toate agențiile 
executive ale Comisiei, Parlamentul European și 
Consiliul sunt responsabile de procedurile bugetare 
și de descărcare de gestiune anuale. Calendarul 
procedurii de descărcare de gestiune este 
prezentat în figura 15.  

 

Figura 15 – Procedura de descărcare de gestiune pentru majoritatea 
agențiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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competența consiliilor care le administrează. Aceste proceduri diferite sunt prevăzute 
în regulamentele lor de înființare. 

52 Entitățile menționate sunt agenții și organisme care se autofinanțează și ale căror 
bugete nu fac parte din bugetul general al Uniunii, însă veniturile lor decurg din 
exercitarea unei autorități publice în temeiul legislației UE. Astfel, Curtea a afirmat în 
repetate rânduri că principiile răspunderii de gestiune și transparenței ar trebui 
aplicate tuturor organismelor care au legătură cu UE. În ceea ce privește EUIPO, Curtea 
a exprimat, în avizele publicate în 20159 și în 201910, anumite preocupări în legătură cu 
procedura de descărcare de gestiune a acestui oficiu. Și în ceea ce privește SRB11 și 
OCSP12, Curtea și-a făcut cunoscută îngrijorarea în avizele publicate în 2015.  

  

                                                      
9 A se vedea Avizul nr. 5/2015 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de 

modificare a regulamentului Comitetului bugetar al Oficiului pentru Armonizare în cadrul 
Pieței Interne de stabilire a dispozițiilor financiare aplicabile oficiului (Opinion No 5/2015 
concerning the proposal for an amended Regulation of the Budget Committee of the Office 
for Harmonisation in the Internal Market laying down the financial provisions applicable to 
the Office). 

10 A se vedea Avizul nr. 1/2019 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de 
regulament BC-01-2019 al Comitetului bugetar al Oficiului Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală de stabilire a dispozițiilor financiare aplicabile oficiului (Opinion 
No 1/2019 concerning the proposal for regulation BC-01-2019 of the Budget Committee of 
the European Intellectual Property Office laying down the financial provisions applicable to 
the Office). 

11 A se vedea Avizul nr. 3/2015 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de 
regulament financiar al Comitetului Unic de Rezoluție de stabilire a dispozițiilor financiare 
aplicabile comitetului (Opinion No 3/2015 on a proposal for the Financial Regulation of the 
Single Resolution Board laying down the financial provisions applicable to the Board). 

12 A se vedea Avizul nr. 2/2015 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de 
modificare a regulamentului financiar al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante 
(Opinion No 2/2015 on a proposal for an amended of the Financial Regulation of the 
Community Plant Variety Office). 
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Rezultate de audit prezentate în alte 
documente referitoare la agenții 
publicate de Curte 

Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene: 
EIOPA a avut o contribuție importantă la supravegherea și la 
stabilitatea sectorului asigurărilor, dar subzistă provocări 
semnificative 

53 În cadrul unui audit special efectuat în plus față de auditul financiar și de 
conformitate anual referitor la EIOPA, Curtea a examinat dacă această autoritate 
contribuie în mod eficace la supravegherea și la stabilitatea financiară a sectorului 
asigurărilor. Curtea a analizat în special acțiunile EIOPA în domeniul supravegherii și al 
convergenței în materie de supraveghere, simularea de criză în domeniul asigurărilor 
din 2016, precum și caracterul adecvat al resurselor și al guvernanței EIOPA. 

54 Concluzia generală a Curții este că EIOPA a utilizat în mod corespunzător o gamă 
largă de instrumente pentru a sprijini convergența în materie de supraveghere și 
stabilitatea financiară. Cu toate acestea, există în continuare provocări importante care 
trebuie să fie abordate de EIOPA însăși, de supraveghetorii naționali și de legiuitori, de 
exemplu în contextul revizuirilor care vizează autoritățile europene de supraveghere și 
Directiva Solvabilitate II. În plus, Curtea a recomandat ca, pentru îmbunătățirea 
eficienței și a eficacității acțiunilor sale, autoritatea să consolideze resursele umane 
alocate supravegherii. Concluziile integrale ale auditului, alături de recomandările 
aferente și de răspunsurile autorității, sunt formulate în Raportul special nr. 29/2018 al 
Curții, care este disponibil pe site-ul web al acesteia: eca.europa.eu. 

Raportul specific anual pe 2017 elaborat de Curte în temeiul 
articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 
cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru 
exercițiul financiar 2017, ca urmare a îndeplinirii de către 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
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Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către 
Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament 

55 În temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul privind MUR, Curtea 
auditează anual existența eventualelor datorii contingente rezultate ca urmare 
a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către 
Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament. Concluziile auditului 
privind exercițiul financiar 2017, alături de recomandările aferente și de răspunsurile 
SRB, sunt formulate în raportul specific al Curții, care este disponibil pe site-ul web al 
acesteia: eca.europa.eu. 

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

56 În afară de rapoartele de audit consacrate în mod specific agențiilor, Curtea 
a publicat în cursul anului 2018 mai multe rapoarte speciale de audit cu privire la 
punerea în aplicare a politicilor UE care făceau trimitere la o serie de agenții 
(figura 16). 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
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Figura 16 – Alte rapoarte speciale de audit ale Curții de Conturi Europene 
care se referă la agenții 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Lista acronimelor utilizate pentru 
agențiile UE și celelalte organisme ale 
acesteia 

Acronim Denumirea completă Sediu 

ACER Agenția pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei 

Ljubljana, Slovenia 

Oficiul 
OAREC 

Oficiul pentru Organismul Autorităților 
Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice 

Riga, Letonia 

CdT Centrul de Traduceri pentru Organismele 
Uniunii Europene 

Luxemburg, Luxemburg 

Cedefop Centrul European pentru Dezvoltarea 
Formării Profesionale 

Salonic, Grecia 

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

Budapesta, Ungaria 

Chafea Agenția Executivă pentru Consumatori, 
Sănătate, Agricultură și Alimente 

Luxemburg, Luxemburg 

OCSP Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante Angers, Franța 

EACEA Agenția Executivă pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură 

Bruxelles, Belgia 

AESA Agenția Europeană de Siguranță a Aviației Köln, Germania 

EASME Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii 

Bruxelles, Belgia 

EASO Biroul European de Sprijin pentru Azil Valletta, Malta 

ABE Autoritatea Bancară Europeană Paris, Franța 

ECDC Centrul European de Prevenire și Control al 
Bolilor 

Stockholm, Suedia 

ECHA Agenția Europeană pentru Produse Chimice Helsinki, Finlanda 
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AEM Agenția Europeană de Mediu Copenhaga, Danemarca 

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 

EIOPA Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale 

Frankfurt, Germania 

EIT Institutul European de Inovare și Tehnologie Budapesta, Ungaria 

ELA Autoritatea Europeană a Muncii Bratislava, Slovacia 

EMA Agenția Europeană de Mediu Amsterdam, Țările de Jos 

EMCDDA Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie  

Lisabona, Portugalia 

EMSA Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă 

Lisabona, Portugalia 

ENISA Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor 

Heraklion, Grecia 

EPPO Parchetul European Luxemburg, Luxemburg 

ERA Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate Valenciennes, Franța 

ERCEA Agenția Executivă a Consiliului European 
pentru Cercetare 

Bruxelles, Belgia 

ESA Agenția de Aprovizionare a Euratom Luxemburg, Luxemburg 

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 
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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 

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 

INEA Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele Bruxelles, Belgia 

REA Agenția Executivă pentru Cercetare Bruxelles, Belgia 

SRB Comitetul Unic de Rezoluție Bruxelles, Belgia 
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Echipa de audit 

 

Al treilea rând (de la stânga la dreapta): Hans Christian Monz (coordonator), Sevdalina 
Todorova (auditoare), Joao Pedro Bento (auditor), Tomas Mackevicius (atașat), Arunas 
Juozulynas (coordonator), Flavia Di Marco (auditoare), Mindaugas Pakstys (șef de 
cabinet) 

Al doilea rând (de la stânga la dreapta): Bob De Blick (auditor), Janis Gaisonoks (expert 
național detașat), Roberto Sanz Moratal (auditor), Mari Liis Pelmas Gardin (secretară), 
Iveta Adovica (auditoare), Christine Becker (auditoare), Andrea Ferraris (coordonator), 
Andreja Pavlakovic Milosavljevic (coordonatoare), Alexandra Mazilu (graficiană) 

Primul rând (de la stânga la dreapta): Julio Cesar Santin Santos (auditor), Helder Vasco 
Travado (auditor), Peter Eklund (coordonator), Friedemann Zippel (manager principal), 
Judita Frangez (secretară), Rimantas Sadzius (membru al Curții), Ioanna Metaxopoulou 
(directoarea Camerei IV), Svetoslava Tashkova (auditoare), Jonathan Lannin (stagiar) 
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