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Introducere 
01 Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare 
„autoritatea”), cu sediul la Paris, a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 
al Parlamentului European și al Consiliului1. Autoritatea are drept misiune să 
îmbunătățească funcționarea pieței financiare interne a Uniunii Europene, prin 
garantarea unui nivel ridicat, eficace și consecvent de reglementare și supraveghere, 
prin promovarea integrității și a stabilității sistemelor financiare și prin consolidarea 
coordonării internaționale în domeniul supravegherii pentru a asigura stabilitatea și 
eficacitatea sistemului financiar.  

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 JO L 331, 15.12.2010, p. 84. 

2 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile autorității sunt disponibile pe 
site-ul acesteia: www.esma.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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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. 

Alte aspecte 

07 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. Deși autoritatea a aplicat 
corect regulamentul, ea a identificat acest risc și l-a făcut cunoscut Comisiei. 
Autoritatea a propus Comisiei să efectueze modificările necesare.  

08 Tarifele percepute de la registrele centrale de tranzacții se calculează pe baza 
cifrei de afaceri aplicabile a fiecărui registru central de tranzacții. Cuantumul 
corespunde sumei constituite prin însumarea unei treimi din fiecare dintre 
elementele următoare: veniturile generate de funcțiile de bază ale registrului 
central de tranzacții, numărul de tranzacții raportate registrului central de 
tranzacții în cursul anului precedent și numărul de tranzacții în curs care erau 
înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. Deși regulamentul privind 
tarifele nu prevede un cadru de control cuprinzător și coerent care să asigure 
fiabilitatea acestor informații, toate registrele centrale de tranzacții au fost în 
măsură să prezinte opinii ale unui auditor independent care indicau că situațiile lor 
financiare pentru 2018 (utilizate pentru calculul tarifelor) prezentau o imagine 
corectă și fidelă. Cu toate acestea, informațiile pe care le-au prezentat cu privire la 
numărul de tranzacții raportate registrului central de tranzacții în 2018 și la 
numărul de tranzacții în curs care erau înregistrate la 31 decembrie 2018 au făcut 
obiectul doar al unei examinări limitate de către auditori independenți. 
Autoritatea a informat Comisia și a sugerat o revizuire a regulamentului. 
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Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

09 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 

10 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 

11 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. 

12 În procesul de întocmire a conturilor, conducerea autorității este 
responsabilă de evaluarea capacității acesteia de a-și continua activitatea. Ea 
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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. 

13 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 

14 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 
mod rezonabil, că ele ar putea influența, în mod individual sau agregat, deciziile 
economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora. 

15 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. 

16 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. 

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

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

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. În 2019, autoritățile naționale competente 
au contribuit cu 1 363 258 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. De asemenea, Curtea nu a identificat vreo dovadă care să 
arate că existau planuri pentru a se efectua o astfel de ajustare. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

20 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) 

2018 

Recurgerea la contracte de servicii informatice pentru furnizarea de forță de muncă 
a eludat aplicarea normelor 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. 

În desfășurare 

2018 

Excedentele și deficitele rezultate din tarifele percepute de la agenții de rating de credit 
și de la registre centrale de tranzacții pot duce la o finanțare încrucișată anuală 
a activităților. Autoritatea ar trebui să găsească un mijloc pentru a evita astfel de 
finanțări încrucișate. 

În desfășurare 
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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 

Procedura comună de achiziție, împreună cu Autoritatea Bancară Europeană, pentru 
închirierea spațiului de birouri la Paris 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 
coopereze mai bine și să utilizeze proceduri comune de achiziții ori de câte ori este 
posibil. Autoritatea trebuie să își amelioreze documentarea și trasabilitatea evaluărilor 
ofertelor. 

Nu se aplică 

 



 

 

Răspunsul agenției 

07. ESMA salută observația CCE și reiterează faptul că aceasta nu intră în sfera de control 
și în competențele ESMA. ESMA își desfășoară activitatea în cadrul legislativ actual 
și ar considera binevenite toate inițiativele menite să evite lacunele din regulamentul 
actual și va participa activ la acestea. 

08. ESMA salută această observație și reiterează faptul că aceasta nu intră în sfera de 
control și în competențele ESMA. ESMA consideră că oferă cel mai înalt nivel de 
asigurare posibil în cadrul actual de reglementare. Regulamentul delegat privind taxele 
nu impune registrelor centrale de tranzacții să auditeze nici numărul de tranzacții care 
le-au fost raportate, nici numărul de tranzacții în curs înregistrate, însă conține o cerință 
explicită privind auditarea veniturilor. În acest context, ESMA nu are niciun temei juridic 
pentru a solicita de la registrele centrale de tranzacții examinări ale auditorilor 
independenți cu privire la numărul acestor tranzacții. ESMA a sesizat în mai multe 
rânduri Comisia, propunând modificarea regulamentului delegat privind taxele pentru 
registrele centrale de tranzacții, în vederea armonizării și simplificării sistemului de 
calcul, în conformitate cu recomandările IAS. În 2019, cel mai mare registru central de 
tranzacții (care reprezintă aproximativ 50 % din cota de piață a tuturor registrelor 
centrale de tranzacții și care plătește aproape jumătate din taxele totale de 
supraveghere) a furnizat ESMA (în mod voluntar) certificarea auditorului independent 
privind numărul de tranzacții raportate către registrul central de tranzacții în 2018 și 
numărul de tranzacții în curs care erau înregistrate la 31 decembrie 2018. 

19. ESMA a efectuat atât calculele estimative, cât și cele efective privind contribuțiile din 
partea autorităților naționale competente (ANC) la sistemul de pensii pe 2019. Cu toate 
acestea, instrucțiunile Comisiei [Ares(2016)2772696] referitoare la contribuțiile la 
sistemul de pensii indică faptul că agențiile nu trebuie să ajusteze cota de contribuții a 
ANC la sistemul de pensii la nivelurile reale. Acesta este motivul pentru care ESMA nu 
face această ajustare. În sfârșit, ESMA subliniază diferența neglijabilă dintre sumele reale 
și cele estimative ale contribuțiilor ANC la sistemul de pensii în 2019, și anume 
27 888 EUR. 



 

 

DREPTURI DE AUTOR 
© Uniunea Europeană, 2020. 

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este pusă în aplicare prin Decizia nr. 6-2019 
a Curții de Conturi Europene privind politica în materie de date deschise și reutilizarea documentelor.  

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată indicând 
drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană pentru care UE deține 
drepturile de autor face obiectul licenței Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 
Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, sub rezerva menționării adecvate a autorilor și 
a indicării eventualelor modificări. Reutilizatorul nu poate altera sensul sau mesajul inițial al 
documentelor. Curtea de Conturi Europeană nu răspunde pentru eventualele consecințe ale 
reutilizării.  

Este necesar să obțineți drepturi suplimentare în cazul în care un anumit conținut prezintă persoane 
fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care apar membri ai personalului Curții 
de Conturi Europene sau în cazul în care conținutul include lucrări ale unor terți. Dacă se obține 
o astfel de autorizație, ea anulează autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în 
mod clar eventualele restricții de utilizare. 

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de autor, poate fi 
necesar să obțineți o autorizație în acest sens direct de la titularii drepturilor de autor. 

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de proprietate industrială, 
cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele înregistrate, logourile și denumirile 
înregistrate, sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se 
acordă nicio licență pentru acestea. 

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu oferă 
linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu are control asupra acestor site-
uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele în ceea ce privește respectarea vieții private și 
drepturile de autor. 

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene  

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de Conturi 
Europene. 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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