
 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398-1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 
 

Raportul anual privind conturile anuale 
ale Agenției de Sprijin pentru Organismul 
Autorităților Europene de Reglementare 
în Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(Oficiul OAREC)  
pentru exercițiul financiar 2019 

însoțit de răspunsurile oficiului 

  



2 

 

Introducere 
01 Agenția de Sprijin pentru Organismul Autorităților Europene de Reglementare în 
Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumită în continuare „oficiul OAREC”), cu 
sediul la Riga, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 decembrie 2018, care a înlocuit anteriorul Regulament 
(CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1. Sarcina principală 
a oficiului OAREC este să furnizeze servicii de sprijin profesional și administrativ 
Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice (OAREC) și, sub îndrumarea Consiliului autorităților de reglementare, să 
culeagă și să analizeze informații cu privire la comunicațiile electronice, precum și să 
disemineze în rândul autorităților naționale de reglementare cele mai bune practici de 
reglementare, precum abordări comune, metodologii sau linii directoare privind 
punerea în aplicare a cadrului de reglementare al UE. 

02 Graficul 1 conține cifre-cheie cu privire la oficiul OAREC2. 

Graficul 1: Cifre-cheie cu privire la oficiul OAREC 

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

financiar. 

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

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

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

03 Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor 

                                                      
1 JO L 337, 18.12.2009, p. 1. 

2 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile oficiului sunt disponibile pe 
site-ul său web: www.berec.europa.eu. 

5

6

Buget (în milioane de euro)*

27

32

Personal (la 31 decembrie)**

2019
2018

http://www.berec.europa.eu/


3 

 

de supraveghere și de control ale oficiului OAREC. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză 
a informațiilor puse la dispoziție de conducerea oficiului. 

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

Opinie 
04 Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile oficiului OAREC, care cuprind situațiile financiare3 și rapoartele 
privind execuția bugetară4 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2019, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

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

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

05 În opinia Curții, conturile oficiului OAREC pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele 
operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor 
nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile 
regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul 
Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul 
public acceptate la nivel internațional. 

                                                      
3 Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de 

numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză 
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative. 

4 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

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

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

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

Baza pentru opinii 

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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate 
cu guvernanța 

09 În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al 
oficiului OAREC, conducerea acestuia este responsabilă de întocmirea și de 



5 

 

prezentarea conturilor sale pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul 
public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, 
implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și 
pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări 
semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea 
oficiului OAREC are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că 
activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare 
sunt conforme cu dispozițiile oficiale care reglementează aceste situații. 
Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor aparține conducerii oficiului OAREC. 

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

11 Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea 
procesului de raportare financiară al oficiului OAREC. 

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor 
și al operațiunilor subiacente 

12 Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă 
referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul 
conturilor oficiului OAREC și la conformitatea operațiunilor subiacente conturilor 
cu legile și reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European 
și Consiliului sau, după caz, celorlalte autorități responsabile de descărcarea de 
gestiune, declarații de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor oficiului și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului 
său. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este 
o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări sau 
neconformități semnificative existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei 
fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în 
mod rezonabil, că ele ar putea influența, în mod individual sau agregat, deciziile 
economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora. 

13 În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică subvențiile primite de la 
Comisie sau de la țările cu care cooperează oficiul OAREC și evaluează procedurile 
instituite de acesta pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul. 
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14 În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la 
momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate. 
Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea 
achiziționării de active), cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt 
efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul 
fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar oficiul 
OAREC acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, 
indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior. 

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

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

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

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

o Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de 
către conducere a principiului contabil privind continuitatea activității și 
determină, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine 
semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera 
îndoieli semnificative privind capacitatea oficiului OAREC de a-și continua 
activitatea. În cazul în care concluzionează că există o astfel de incertitudine 
semnificativă, Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său, asupra 
prezentărilor aferente din conturi sau, în cazul în care aceste prezentări sunt 
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de 
audit obținute până la data raportului său. Cu toate acestea, evenimente sau 
condiții ulterioare pot determina o entitate să nu își mai desfășoare 
activitatea în baza principiului continuității activității. 
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o Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor, 
inclusiv prezentările de informații, și măsura în care conturile reflectă 
operațiunile și evenimentele subiacente într-o manieră care asigură 
prezentarea fidelă. 

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

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

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

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

17 În septembrie 2018, oficiul OAREC a lansat o procedură competitivă pentru 
furnizarea de servicii juridice pentru personalul său (un contract-cadru de servicii, cu 
o valoare estimată la 200 000 de euro). Curtea formulează trei constatări în legătură cu 
această procedură.  

În primul rând, contractul a fost semnat în mai 2019. La o zi de la semnarea 
contractului însă, în biroul responsabilului cu achizițiile a fost găsit un plic nedeschis 
conținând o altă ofertă. Aceasta este consecința faptului că oficiul OAREC nu avea 



8 

 

instituită o procedură eficace pentru recepționarea și înregistrarea detaliilor ofertelor, 
inclusiv a datei de primire a acestora. 

În al doilea rând, rapoartele de evaluare privind procedura de achiziție nu conțineau 
detalii suficiente cu privire la motivele pentru care s-a considerat că ofertanții 
îndeplineau sau nu îndeplineau criteriile de eligibilitate. În al treilea rând, singurul 
evaluator desemnat se afla într-un conflict de interese cu unul dintre ofertanți. 
Contractul a fost atribuit ulterior ofertantului respectiv. Este într-adevăr permis ca 
o singură persoană să fie responsabilă pentru verificarea conformității cu criteriile de 
excludere și de selecție, însă trebuie luate măsuri eficace pentru a preveni conflictele 
de interese. În acest caz, ordonatorul de credite nu a asigurat în mod corespunzător 
absența conflictelor de interese. Prin urmare, Curtea consideră că această procedură 
de achiziții nu este în conformitate cu principiile transparenței și egalității de 
tratament. Astfel, contractul semnat și plățile efectuate în temeiul acestuia, în 
cuantum de 7 420 de euro în 2019, sunt neconforme. 

18 De asemenea, Curtea formulează constatări în legătură cu o a doua procedură de 
achiziții, de această dată legată de organizarea de cursuri de limbi străine. S-au primit 
două oferte. În decembrie 2018 și în ianuarie 2019, oficiul OAREC a semnat două 
contracte-cadru „în cascadă”, câte unul cu fiecare întreprindere câștigătoare. Aceste 
două contracte se ridicau la o valoare totală combinată de maximum 200 000 de euro. 
Conform Regulamentului financiar, autoritatea contractantă trebuie să estimeze 
valoarea unei achiziții pe baza experienței anterioare, pe baza unor contracte similare 
anterioare sau pe baza unei cercetări de piață preliminare. Cu toate acestea, oficiul 
OAREC nu a fost în măsură să pună la dispoziția Curții nicio probă care să ateste că s-ar 
fi realizat o astfel de analiză. Mai mult, declarațiile privind absența conflictelor de 
interese pentru trei dintre membrii comitetului de evaluare nu erau arhivate în dosarul 
privind procedura de achiziție. Oficiul OAREC nu a fost în măsură să le pună la 
dispoziție în cursul auditului. Aceasta reprezintă o deficiență internă gravă, care reduce 
transparența procedurii de achiziții și expune oficiul OAREC unor riscuri în caz de litigiu.  

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

19 Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma observațiilor 
formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 22 septembrie 2020. 

 Pentru Curtea de Conturi 

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

Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2017 La sfârșitul anului 2017, oficiul OAREC introdusese instrumentul e-tendering pentru 
anumite proceduri de achiziții, dar nu și instrumentele e-invoicing și e-submission. 

În desfășurare  
(e-submission adoptat 

în 2019) 

2018 

Oficiul OAREC a semnat un contract-cadru cu o întreprindere pentru prestarea de 
servicii de asistență de secretariat. Personalul (lucrători interimari) a fost angajat prin 
intermediul unor contracte încheiate cu agenții de muncă temporară autorizate. 
Recurgerea la aceste contracte de servicii pentru furnizarea de forță de muncă nu este 
însă conformă cu normele UE în domeniul social și al ocupării forței de muncă și 
expune oficiul OAREC la riscuri juridice și reputaționale.  

Curtea ia notă de existența cauzei C-
948/19 (Manpower Lit), pendinte la 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), care privește mai multe 

întrebări referitoare la includerea 
agențiilor UE în domeniul de aplicare 

al Directivei 2008/104/CE privind 
munca prin agent de muncă 

temporară. Dat fiind că hotărârea pe 
care CJUE o va pronunța cu privire la 

aceste întrebări poate avea un impact 
asupra poziției Curții față de utilizarea 

de către oficiu a lucrătorilor 
temporari, Curtea se abține de la 
formularea oricăror observații cu 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

privire la regularitatea abordării 
oficiului, inclusiv a celor de urmărire 

a situației acțiunilor întreprinse în 
urma observațiilor sale din anii 

anteriori, până la pronunțarea de 
către CJUE a unei hotărâri definitive în 

această cauză. 

2018 
Oficiul OAREC a cheltuit 37 % din bugetul său nesalarial cu o singură întreprindere, ceea 
ce a creat un risc pentru continuitatea activității prin faptul că oficiul OAREC a devenit 
dependent de resurse externe furnizate de o singură întreprindere. 

În desfășurare 

2018 

Oficiul OAREC a lansat o procedură de achiziție pentru un instrument de măsurare 
a neutralității rețelei. Trei dintre ofertele primite depășeau pragul minim de calitate 
impus, însă nu s-a solicitat nicio explicație din partea ofertantului câștigător cu privire 
la oferta sa, în cazul căreia exista posibilitatea ca prețul să fie anormal de scăzut. 

Finalizată 



Răspunsul agenției 

17. Oficiul OAREC a descoperit greșeala înainte de începerea utilizării contractului-
cadru, care a fost semnat ca urmare a procedurii de achiziții publice, și a luat imediat 
toate măsurile necesare pentru a deschide și evalua oferta nedeschisă. Ca măsură de 
atenuare, niciun contract specific în baza contractului-cadru menționat anterior nu a 
fost semnat înainte de încheierea evaluării și înainte să li se ofere tuturor ofertanților 
posibilitatea de a formula observații sau de a face contestație. Nu s-a introdus nicio 
contestație.

În ceea ce privește detaliile documentelor interne, din cauza capacității sale limitate, 
Oficiul OAREC respectă cu strictețe modelele și orientările furnizate de DG Buget, 
inclusiv pentru rapoartele de evaluare și evaluarea conflictelor de interese. 

În legătură cu observația referitoare la conflictul de interese, unicul evaluator desemnat 
să evalueze cererile de participare la pasul 1 a informat în mod proactiv ierarhia cu 
privire la un potențial conflict de interese. Ordonatorul de credite a evaluat faptele 
declarate de membrul personalului, a concluzionat că nu există niciun risc de 
compromitere a imparțialității membrului personalului și a emis instrucțiuni scrise 
conform cărora membrul personalului poate continua evaluarea cererilor de participare 
primite de Oficiul OAREC. 

18. Oficiul OAREC ia act în mod corespunzător de preocupările Curții de Conturi în 
legătură cu lipsa unui document din dosarul de achiziții BEREC/2018/04/CP și dorește să 
sublinieze că procedura de achiziții respectivă a avut loc în perioada în care Oficiul 
OAREC încă utiliza un model de achiziții descentralizat.

Oficiul OAREC asigură Curtea de Conturi că, întrucât procesul de centralizare a 
procedurilor de achiziții publice în cadrul agenției a fost finalizat la 1 iulie 2019, 
integralitatea dosarelor este asigurată prin supravegherea lor atentă de către personalul 
din celula pentru achiziții centralizate. În urma centralizării, Serviciul de Audit Intern al 
Comisiei a auditat procedurile interne existente și a concluzionat că „sistemul de 
gestionare și control intern instituit de Oficiul OAREC pentru procedura de achiziții 
publice și rambursarea misiunilor sunt concepute în mod adecvat și puse în aplicare în 
mod eficient și efectiv.” 
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