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Introducere 
01 Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare „autoritatea”) își are, în 
prezent, sediul la Paris1. Printre sarcinile autorității se numără contribuția la elaborarea 
unor standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și de 
supraveghere, contribuția la aplicarea consecventă a actelor juridice cu caracter 
obligatoriu ale Uniunii, stimularea și facilitarea delegării de sarcini și responsabilități 
între autoritățile competente, monitorizarea și evaluarea evoluțiilor pieței în domeniile 
sale de competență și promovarea protecției deponenților și a investitorilor. 

02 Graficul 1 conține cifre-cheie cu privire la autoritate2. 

Graficul 1: Cifre-cheie cu privire la autoritate 

 
* 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 autoritate. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

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

                                                      
1 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 331, 

15.12.2010, p. 12). 

2 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile autorității sunt disponibile pe 
site-ul acesteia: www.eba.europa.eu. 
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Declarația de asigurare a Curții prezentată Parlamentului 
European și Consiliului – Raportul auditorului independent 

Opinie 
04 Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile autorității, 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 autorității pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele 
operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor 
nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile 
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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Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

06 Curtea atrage atenția asupra notei II.3 la situațiile financiare ale conturilor 
finale ale autorității, care prevede un provizion de 10,1 milioane de euro pentru 
contractul de închiriere a spațiului de birouri de la Londra al autorității. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

07 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 

08 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 

09 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. 
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Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate 
cu guvernanța 

10 În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al 
autorității, conducerea acesteia este responsabilă de întocmirea și de prezentarea 
conturilor sale pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public 
acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea 
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 
autorității 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 autorității aparține conducerii acesteia. 

11 În procesul de întocmire a conturilor, conducerea autorității este 
responsabilă de evaluarea capacității acesteia de a-și continua activitatea. Ea 
trebuie să prezinte, după caz, orice aspecte relevante care afectează continuitatea 
activității autorității 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. 

12 Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea 
procesului de raportare financiară al autorității. 

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor 
și al operațiunilor subiacente 

13 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 autorității 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 autorității 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 
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mod rezonabil, că ele ar putea influența, în mod individual sau agregat, deciziile 
economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora. 

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

15 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 
autoritatea acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, 
indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior. 

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

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

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

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

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

o Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor, 
inclusiv prezentările de informații, și măsura în care conturile reflectă 
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 autorității 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 autorității, 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 autoritatea, 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. 

17 Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 
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Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

18 Începând din iunie 2019, autoritatea a utilizat contracte-cadru încheiate cu 
o societate informatică pentru furnizarea serviciilor unor consultanți în domeniul 
tehnologiei informației pe baza „timpului efectiv lucrat și a mijloacelor utilizate”. 
Consultanții lucrează la sediul autorității. Curtea a constatat că autoritatea emisese 
instrucțiuni de lucru în atenția unora dintre acești consultanți în mod direct, și nu prin 
intermediul societății respective. Acest lucru ar putea duce la estomparea delimitării 
dintre personalul autorității și consultanții în domeniul tehnologiei informației. 
Punerea la dispoziție de lucrători interimari poate fi efectuată numai prin contracte 
încheiate cu agenții de muncă temporară autorizate și în conformitate cu 
Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului5 și cu normele 
specifice adoptate de statele membre pentru transpunerea directivei respective. 
Recurgerea la contracte de servicii informatice pentru furnizarea de forță de muncă nu 
ar fi conformă cu normele UE în domeniul social și al ocupării forței de muncă și 
expune autoritatea la riscuri juridice și reputaționale. Autoritatea ar trebui să se 
asigure că contractele evită orice confuzie între achiziția de servicii informatice și 
contractarea de lucrători interimari. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

19 Bugetul autorității este constituit din contribuții provenite de la autoritățile 
naționale competente, de la Comisia Europeană și de la autoritățile naționale 
competente ale statelor membre ale AELS. Contribuțiile din bugetul 2019 nu au fost 
însă calculate în conformitate cu formula prevăzută în același buget. Conform formulei, 
contribuțiile din partea autorităților naționale competente din statele membre ale 
AELS ar fi trebuit să fie adăugate pe lângă contribuțiile efectuate de Comisia Europeană 
și de autoritățile naționale competente din statele membre ale UE. În schimb, 
contribuțiile autorităților naționale competente din statele membre ale AELS au fost 
adăugate la contribuțiile autorităților naționale competente din statele membre ale 
UE. Aceasta a redus cuantumul total al contribuțiilor plătite de toate autoritățile 
naționale competente. În consecință, autoritățile naționale competente din statele 
membre ale UE și cele din statele membre ale AELS au plătit la bugetul autorității, 
în 2019, cu 711 247 de euro mai puțin decât ar fi trebuit. 

                                                      
5 JO L 327, 5.12.2008, p. 9. 
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20 În 2019, autoritățile naționale competente au contribuit cu 1 810 400 de euro la 
contribuțiile pentru pensii care trebuie plătite de angajator (autoritatea). Această sumă 
se baza pe cifre estimative. Contribuțiile din partea autorităților naționale competente 
nu au fost niciodată ajustate pentru a corespunde cifrelor reale (1 755 144 de euro). 
De asemenea, Curtea nu a identificat vreo dovadă care să arate că existau planuri 
pentru a se efectua o astfel de ajustare. 

Mai mult, în 2019, cuantumul aferent contribuțiilor aduse de autoritățile naționale 
competente și de UE a fost redus cu 1 823 361 de euro. Aceasta se explică prin faptul 
că, în 2017, autoritatea a înregistrat un excedent bugetar. În 2017 însă, UE contribuise 
cu 37,16 % din buget, iar autoritățile naționale competente cu 62,84 %. Reducerea 
generată de excedentul bugetar ar fi trebuit să fie distribuită în funcție de aceeași 
cheie de repartizare: un raport de 37,16 % la 62,84 %. În schimb, excedentul din 2017 
a fost repartizat în mod diferit, utilizându-se un raport de 40 % la 60 %. Prin urmare, 
contribuțiile autorităților naționale competente ar fi trebuit să fie reduse cu încă 
51 783 de euro. 

Toate aceste diferențe, luate împreună, arată că autoritățile naționale competente ar fi 
trebuit să contribuie în plus cu 604 208 euro. 

21 Autoritatea și-a mutat sediul la Paris în 2019. Noul stat membru gazdă, Franța, 
a contribuit la costurile suportate ca urmare a acestei mutări, inclusiv la costurile de 
închiriere a birourilor de la Paris. Franța a contribuit cu 2 500 000 de euro în 
ianuarie 2019 și cu 500 000 de euro în ianuarie 2020. Bugetul rectificativ pe 2019 
include aceste contribuții cu mențiunea „pro memoria”. Bugetul pe 2020 nu le 
menționează deloc. Ambele bugete au fost adoptate în decembrie 2019, când valoarea 
contribuțiilor noului stat membru gazdă era deja certă. Bugetul rectificativ pe 2019 și 
bugetul pe 2020 nu conțin informații adecvate cu privire la contribuțiile noului stat 
membru gazdă la costurile de funcționare ale autorității. 

Observații cu privire la controalele interne 

22 Începând din mai 2019, autoritatea are încheiat un contract-cadru cu o societate 
din domeniul tehnologiei informației. Conform contractului, societatea respectivă 
a pus la dispoziție consultanți care lucrează la sediul autorității. Sediul social al 
societății nu se află în Franța. Autoritatea nu a fost în măsură să confirme auditorilor 
dacă consultanții din domeniul tehnologiei informației care prestează servicii în 
clădirile sale se calificau pentru statutul de lucrător detașat în conformitate cu 
dispozițiile legislației franceze privind transpunerea Directivei privind detașarea 
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lucrătorilor (Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului6) și a 
Directivei privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea 
lucrătorilor (Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului7). 

În conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii, 
autoritatea, în calitate de autoritate contractantă, este responsabilă de verificarea 
declarațiilor de conformitate cu legislația națională și a UE din domeniul social și al 
muncii prezentate de contractanți (inclusiv cu legislația privind detașarea lucrătorilor). 
Autoritatea ar fi trebuit să îndeplinească această cerință solicitând contractantului său 
o listă a acestor lucrători și dovezi care să ateste că acesta a respectat legislația 
națională din statul membru gazdă (de exemplu, dovada că contractantul a informat 
statul membru gazdă cu privire la lucrătorii detașați). Lipsa unor astfel de verificări 
expune autoritatea la riscuri juridice și la riscuri reputaționale.  

23 Potrivit informațiilor furnizate de autoritate, directorul executiv al acesteia 
a demisionat la 2 august 2019. Acesta și-a anunțat intenția de a-și asuma rolul de 
director executiv al Asociației pentru piețele financiare din Europa, reprezentanta 
sectorului financiar din Europa. Foștii și actualii membri ai personalului autorității sunt 
supuși unor restricții dacă doresc să își asume roluri noi în acest mod. Una dintre 
aceste restricții este că noua lor activitate trebuie să fie aprobată de Consiliul 
supraveghetorilor al autorității. Pe baza Statutului funcționarilor și pe baza 
regulamentului de instituire a autorității, Consiliul supraveghetorilor poate, în interesul 
serviciului, fie să interzică foștilor membri ai personalului să desfășoare activități 
ulterioare, fie să își dea acordul sub rezerva unor condiții pe care le consideră 
adecvate. În cazul de față, Consiliul supraveghetorilor și-a dat acordul pentru ca fostul 
director executiv să își asume noul rol, sub rezerva anumitor condiții. 

24 Ombudsmanul European a deschis o anchetă cu privire la această situație în 
ianuarie 2020. La 7 mai 2020, Ombudsmanul European a constatat că decizia 
autorității de a nu interzice directorului său executiv să devină directorul executiv al 
unui lobby din sectorul financiar a fost un caz de administrare defectuoasă8. 
„Interzicerea acestei schimbări a locului de muncă ar fi fost o măsură necesară și 

                                                      
6 JO L 18, 21.1.1997, p. 1. 

7 JO L 159, 28.5.2014, p. 11. 

8 A se vedea punctul 33 sau pagina 11 din Recomandarea Ombudsmanului European în 
cazul 2168/2019/KR. 
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proporțională în cazul respectiv.”9 De asemenea, Ombudsmanul a constatat că a fost 
vorba de o administrare defectuoasă și în sensul că autoritatea nu a retras imediat 
accesul directorului executiv la informații confidențiale. Ombudsmanul a formulat 
recomandări în vederea consolidării modalității de abordare de către autoritate a unor 
eventuale astfel de situații în viitor10 (cazul 2168/2019/KR). 

În recomandarea emisă la 7 mai 2020, Ombudsmanul European solicita autorității să îi 
fie transmis un răspuns detaliat până la 31 august 2020. Autoritatea a trimis acest 
răspuns la 28 august 202011. În răspunsul său, autoritatea a declarat că a adoptat 
o politică nouă pentru a da curs recomandărilor detaliate ale Ombudsmanului. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

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

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 

                                                      
9 A se vedea punctul 33 sau pagina 11 din Recomandarea Ombudsmanului European în 

cazul 2168/2019/KR. 

10 A se vedea pagina 11 din Recomandarea Ombudsmanului European în cazul 2168/2019/KR. 

11 https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987
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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 
Autoritatea publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul propriu și pe platforme de 
comunicare socială, dar nu și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului 
(EPSO). 

Finalizată 

2018 

Procedura comună de achiziție pentru închirierea spațiului de birouri la Paris organizată 
în comun de către autoritate și de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare 
și Piețe nu s-a concretizat, ratându-se astfel o ocazie de a realiza economii de scară și 
de a obține câștiguri de eficiență. Autoritățile ar trebui să își amelioreze cooperarea și 
să utilizeze proceduri comune de achiziții ori de câte ori este posibil. 

Nu se aplică 

2018 
Autoritatea a depus eforturi semnificative pentru elaborarea documentației de 
atribuire și a metodologiei de evaluare a ofertelor, dar este în continuare nevoie de 
criterii de atribuire cuprinzătoare și de mai multă rigoare. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2018 

Autoritatea a recurs la utilizarea unor lucrători interimari prin intermediul a două 
agenții de muncă temporară, ceea ce a cauzat o dependență critică de agenția de 
plasare a lucrătorilor interimari. Autoritatea ar trebui să aducă în atenția autorităților 
bugetare acest risc considerabil la adresa continuității activității atunci când se va 
discuta numărul de membri ai personalului statutar angajați în mod direct. 

În desfășurare 



RĂSPUNSUL AUTORITĂȚII 

18. În 2019, echipa IT a ABE a renunțat la modelul de funcționare din Londra, care depindea 
în mare măsură de lucrătorii temporari din domeniul IT, și a adoptat la Paris un model de 
prestații orientat spre servicii cu un furnizor de servicii IT care utilizează contracte pe baza 
timpului efectiv lucrat și a mijloacelor utilizate (QTM). Începând din 2020, ABE va continua 
să dezvolte și să consolideze modelul de consum de servicii informatice bazat pe servicii cu 
principalul său furnizor IT. Astfel, ABE va răspunde nevoii de claritate privind delimitarea, 
permițând în același timp integrarea strictă a serviciilor părților terțe, necesară pentru 
calitatea și eficiența serviciilor. 
 
19. Având în vedere momentul în care a fost descoperită eroarea, corectarea acesteia nu a 
fost posibilă în exercițiul financiar 2019. Dată fiind rata de execuție a bugetului de 97,3 % în 
2019, impactul acestei erori constă în reducerea valorii totale a excedentului. ABE a 
identificat o soluție de corectare a acestei probleme în mod echitabil pentru Comisia 
Europeană și autoritățile naționale competente, ajustând împărțirea excedentului din 2019 
care va fi returnat Comisiei Europene și autorităților naționale competente în 2021. 
 
20. Observația CCE nu menționează faptul că Comisia prevede, de asemenea, contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii. Cu toate acestea, ABE recunoaște nevoia Curții de 
clarificări suplimentare în ceea ce privește normele privind contribuțiile la ABE. 
 
21. ABE va ține cont de această observație în bugetele viitoare. 
 
22. ABE recunoaște necesitatea de a verifica și a evalua în mod independent conformitatea 
deplină a contractanților săi cu legislația franceză. În 2019, ABE a demarat instituirea unui 
sistem de verificare a declarațiilor de conformitate. Activitățile pe această temă vor fi 
finalizate în 2020 și vor fi actualizate pentru a include informațiile referitoare la anul 2019 și 
la conformitatea permanentă. 
 
23. Fostul director executiv al ABE a informat ABE după două zile de la primirea unei scrisori 
de ofertă din partea viitorului său angajator. În ceea ce privește perioada în care a fost 
candidat pentru postul respectiv, revizuirea efectuată de ABE cu privire la responsabilitățile 
și sarcinile fostului director executiv în perioada respectivă nu a demonstrat că acestea ar fi 
dus la un risc de conflict de interese. Este vorba în special de activitatea de politică a ABE, 
bazată pe o revizuire a punctelor de pe ordinea de zi a reuniunilor consiliului 
supraveghetorilor care au avut loc în această perioadă. 
 
24. ABE a primit constatările Ombudsmanului și își va prezenta avizul detaliat până la 
31 august 2020, conform solicitării Ombudsmanului. ABE ia măsuri pentru a pune în aplicare 
recomandările Ombudsmanului și, în special, a adoptat procese interne privind retragerea 
accesului la informații confidențiale în momentul în care membrii personalului se mută la un 
alt loc de muncă. 
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