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Introducere 
01 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), 
cu sediul la Helsinki, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului1. Sarcina sa principală este de a asigura un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, precum și libera circulație 
a substanțelor pe piața internă, sporind totodată competitivitatea și inovarea. De 
asemenea, agenția promovează dezvoltarea unor metode alternative de evaluare 
a pericolelor pe care le prezintă substanțele. 

02 Graficul 1 conține cifre-cheie cu privire la agenție2. 

Graficul 1: Cifre-cheie cu privire la agenție 

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

financiar. 

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

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

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

03 Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor 
de supraveghere și de control ale agenției. Toate acestea sunt completate cu probe de 
audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse 
la dispoziție de conducerea agenției. 

                                                      
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1. 

2 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe 
site-ul acesteia: www.echa.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 agenției, 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 agenției pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele 
operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor 
nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile 
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. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

07 Fără a pune în discuție opiniile sale exprimate cu privire la fiabilitatea 
conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
acestor conturi, Curtea dorește să sublinieze că agenția se autofinanțează parțial și 
încasează o redevență de la fiecare întreprindere care solicită înregistrarea unor 
produse chimice în conformitate cu Regulamentul REACH5. Redevențele aplicabile 
depind de dimensiunea întreprinderilor (micro, micii, medii, mari) și de volumul de 
substanțe chimice înregistrate (diferite praguri).  

08 Așa cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare6, agenția 
calculează și facturează redevențele pe baza informațiilor furnizate de 
întreprinderi la data depunerii cererii. Potrivit regulamentului, 
microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) beneficiază de 
reduceri considerabile ale redevențelor, de până la 95 % din redevența standard. 
De la primele înregistrări din 2009, 26 % dintre întreprinderi au declarat că sunt 
microîntreprinderi ori întreprinderi mici sau mijlocii.  

09 Deși în legislație nu este specificată ca fiind o sarcină principală, agenția 
a depus eforturi considerabile pentru introducerea verificărilor ex post privind 
dimensiunile întreprinderilor care s-au declarat IMM-uri. Verificările efectuate din 
2011 și finalizate până în prezent arată că 50 % dintre întreprinderile mici și 
mijlocii își stabiliseră dimensiunea în mod incorect, fapt care a determinat plata 
unor redevențe mai mici7. Procentul ridicat al declarațiilor greșite cu privire la 
dimensiuni este explicat atât de stimulentul economic, cât și de complexitatea 
definiției IMM-urilor și demonstrează limitările unui sistem care se bazează în mod 
excesiv pe declarații pe proprie răspundere date de solicitanți. 

10 Pentru a remedia această situație, agenția a facturat (și a încasat), până la 
sfârșitul anului 2019, în urma verificărilor ex post, corecții (ajustări „în sus”) de 
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redevențe și taxe administrative suplimentare în valoare de 32,2 milioane de euro. 
Cu toate acestea, volumul de muncă aferent verificărilor care trebuie efectuate 
rămâne în continuare considerabil, iar cuantumul restant al corecțiilor de 
redevențe necesare nu era cunoscut la sfârșitul anului 2019. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

11 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 

12 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 

13 În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al 
agenției, conducerea acesteia este responsabilă de întocmirea și de prezentarea 

                                                      
5 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 

6 Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redevențele și drepturile plătite 
Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 107, 17.4.2008, p. 6). 

7 Rata declarațiilor greșite cu privire la dimensiuni variază de la un an la altul, dar arată 
o tendință descrescătoare, de la 80 % în 2011 la 35 % în 2019. 
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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 
agenției are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, 
operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt 
conforme cu dispozițiile oficiale care reglementează aceste situații. 
Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor aparține conducerii agenției. 

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

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

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor 
și al operațiunilor subiacente 

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

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

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

19 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 agenției de a-și continua activitatea. 
În cazul în care concluzionează că există o astfel de incertitudine 
semnificativă, Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său, asupra 
prezentărilor aferente din conturi sau, în cazul în care aceste prezentări sunt 
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de 
audit obținute până la data raportului său. Cu toate acestea, evenimente sau 
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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 agenției cu scopul de a exprima o opinie referitoare la conturi și 
la operațiunile subiacente acestora. Curtea este responsabilă de 
coordonarea, supervizarea și efectuarea auditului și își asumă întreaga 
responsabilitate pentru opinia sa de audit. 

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

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

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

Observații cu privire la controalele interne 

21 Caietul de sarcini descrie ceea ce autoritatea contractantă intenționează să 
achiziționeze, calitatea cerută și prețul pe care aceasta este dispusă să îl plătească. Prin 
urmare, este esențial ca aceste specificații să fie cuprinzătoare, clare și precise. În una 
dintre procedurile de achiziție auditate, Curtea a constatat că prevederile caietului de 
sarcini nu le permiteau ofertanților să înțeleagă fără ambiguitate modul de stabilire 
a prețului unui anumit element în ofertele lor financiare. Deoarece ofertele nu erau 
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comparabile, agenția a decis anularea procedurii și relansarea acesteia, fapt care 
a prelungit durata procedurii și a creat un potențial risc reputațional pentru agenție.  

22 Curtea a constatat că, în ambele proceduri de recrutare auditate, procesul de 
luare a deciziilor nu a fost suficient de structurat și de exhaustiv pentru a asigura un 
parcurs cronologic clar, care să arate când fuseseră aprobate documentele și de către 
cine. De exemplu, în una dintre proceduri, probele colectate au arătat că comitetul de 
selecție a aprobat lista de rezervă numai după validarea acesteia de către directorul 
executiv.  

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

23 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 



 10 

 

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) 

2014 

Cheltuielile generate de punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele 
biocide au fost finanțate parțial de contribuțiile la bugetul agenției din partea UE și nu 
de redevențe. 

În desfășurare 

2016 

Spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, regulamentul de înființare al Agenției 
Europene pentru Produse Chimice nu impune în mod explicit efectuarea de evaluări 
externe periodice. 

Nedemarată încă 

(nu ține de competența 
agenției) 

2017 

Verificările ex post ale agenției au demonstrat că mai mult de jumătate dintre 
întreprinderi și-au declarat în mod incorect dimensiunea, fapt care a afectat în mod 
semnificativ calcularea redevențelor și veniturile agenției. Se constată o nevoie urgentă 
de a accelera și de a finaliza verificările ex post. 

În desfășurare 



 11 

 

Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2017 

Ori de câte ori se constată erori, agenția emite facturi rectificative. Totuși, agenția pare 
să întâmpine dificultăți în recuperarea redevențelor corectate. Aceasta a înregistrat în 
conturile sale pentru 2017 un provizion pentru creanțe incerte în valoare de 
2,8 milioane de euro (adică cu 600 000 de euro mai mult decât la sfârșitul anului 2016). 

În desfășurare 

2017 

Verificarea cantităților declarate de întreprinderi este responsabilitatea autorităților 
naționale de aplicare a legii din statele membre și agenția nu are competențe de 
asigurare a aplicării legii. Capacitatea agenției de a-și îndeplini mandatul depinde de 
autoritățile naționale. Aproximativ două treimi dintre întreprinderi nu au actualizat însă 
informațiile înregistrate cu privire la cantitățile de substanțe chimice cu care lucrează. 
Acest lucru subminează punerea în aplicare eficace a Regulamentului REACH și 
afectează, de asemenea, acuratețea calculării redevențelor. 

În desfășurare 

(nu ține de competența 
agenției) 

2017 

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

În desfășurare 

2018 
Agenția ar trebui să adopte și să pună în aplicare o politică referitoare la posturile 
sensibile. 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 

Agenția preconizează că volumul redevențelor și al drepturilor va scădea semnificativ 
începând din 2019. Există riscul ca nivelurile relativ stabile ale cheltuielilor și nivelurile 
mult mai puțin previzibile ale veniturilor să aibă un efect negativ asupra funcționării 
agenției și asupra execuției bugetare a acesteia. Agenția, împreună cu Comisia și cu 
autoritățile bugetare, ar trebui să lanseze o dezbatere cu privire la un nou model de 
finanțare viabil. 

În desfășurare 

2018 

Cinci întreprinderi au prezentat oferte pentru un contract-cadru având ca obiect 
furnizarea de servicii de infrastructură informatică. Diferența semnificativă dintre 
valoarea contractului și ofertele efective prezentate generează un risc în privința bunei 
gestiuni financiare. Agenția ar trebui să aplice o gestiune financiară riguroasă 
a contractelor informatice. 

Nu se aplică 



 

Răspunsul agenției 

21. Documentele de achiziții publice ale agenției pentru concursul inițial sunt în
conformitate cu modelele standard Hansel și sunt considerate clare și cuprinzătoare. Cu
toate acestea, întrucât nu a putut exclude complet posibilitatea ca unul dintre cei trei
ofertanți să fi înțeles greșit un element din catalogul de prețuri, agenția a decis să
anuleze și să relanseze procedura pentru a duce la o concurență mai intensă (printre toți
furnizorii Hansel) și pentru a asigura principiul proporționalității. Efortul suplimentar
impus de relansarea procedurii Hansel a fost minim, fără consecințe asupra reputației,
în comparație cu prejudiciul potențial care ar fi fost adus unicului ofertant, care părea
să fi înțeles greșit un element din catalogul de prețuri, dacă ar fi fost exclus.

22. Agenția utilizează un sistem electronic de gestionare a fluxului de lucru în care toate
deciziile Comitetului consultativ de selecție sunt aprobate, datate și înregistrate. Acest
sistem asigură o evidență de auditare clară pentru fiecare etapă a proceselor de selecție.
În ceea ce privește exemplul oferit, problemele tehnice au impus o redemarare
excepțională a fluxului de lucru la încheierea procedurii de selecție. Ca rezultat al acestei
constatări de audit, agenția și-a modificat procesul pentru a se asigura că e-mailurile
standard sunt trimise membrilor Comitetului consultativ de selecție după fiecare ședință
pentru a înregistra procesele-verbale ale ședințelor și deciziile comitetului. În plus, a fost
adăugată o etapă la proces pentru a se asigura că, după fiecare ședință, fluxurile de
aprobare electronică sunt finalizate înainte de a progresa cu procesul de selecție.
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