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Cuvânt înainte
Curtea de Conturi Europeană a adoptat următoarea declaraţie cu privire la misiunea ce
i-a fost încredinţată:
Misiunea Curţii de Conturi Europene
Curtea de Conturi Europeană este instituţia Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul finanţelor
UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, Curtea contribuie la îmbunătăţirea gestiunii financiare a UE şi joacă
rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetăţenilor Uniunii.
Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea şi utilizarea fondurilor UE. Curtea
examinează dacă operaţiunile financiare au fost corect înregistrate şi prezentate, dacă au fost executate cu respectarea
legilor şi a reglementărilor şi dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.
Curtea face cunoscute rezultatele auditurilor sale în rapoarte clare, relevante şi obiective. De asemenea, Curtea emite avize
cu privire la diverse aspecte de gestiune financiară.
Curtea încurajează asumarea responsabilităţii şi transparenţa şi sprijină Parlamentul European şi Consiliul în exercitarea
competenţelor acestora de control al execuţiei bugetului UE, în special în cursul procedurii de descărcare de gestiune.
Curtea se angajează să fie o organizaţie eficientă, aflată în fruntea progreselor din domeniul auditului finanţelor publice şi
al administraţiei publice.

Pentru a îndeplini această misiune, Curtea trebuie nu doar să fie o instituţie obiectivă,
independentă şi profesionistă, în care diversele părţi interesate pot avea încredere deplină, ci şi
să fie percepută ca atare. În acest sens, Curtea a adoptat cerinţele stabilite de Codul etic
elaborat de INTOSAI (ISSAI 30), stabilind în cadrul prezentului document o serie de linii
directoare în materie de etică.
Scopul liniilor directoare în materie de etică este de a ne ajuta să ne asigurăm că deciziile pe
care le luăm în mod curent atât în sfera auditului, cât şi în ceea ce priveşte funcţionarea
instituţiei, sunt conforme cu principiile stabilite în codul adoptat de INTOSAI. Aceste linii
directoare se întemeiază pe valorile pe care ni le asumăm: independenţă, integritate,
imparţialitate, profesionalism, valoare adăugată, excelenţă şi eficienţă şi se aplică întregului
personal al Curţii: membri 1 , personalul de conducere, auditori şi personalul cu atribuţii
administrative. Nu în ultimul rând, aceste linii directoare înglobează dispoziţiile relevante
cuprinse în tratat 2 şi în Statutul funcţionarilor 3 , precum şi principiile de bună conduită
administrativă.
Nerespectarea principiilor etice poate constitui o neglijare a îndatoririlor de serviciu şi poate
conduce la lansarea unor proceduri disciplinare.
Prezentul document defineşte o serie de principii directoare. Fiecăruia dintre noi ne revine
însă în mod individual responsabilitatea de a alege soluţia cea mai potrivită pentru fiecare
problemă de natură etică: având în vedere că nu există întotdeauna un răspuns standard
pentru fiecare problemă care se poate prezenta, sunteţi încurajaţi să apelaţi la bunul simţ şi
să discutaţi în mod deschis cu superiorii şi cu colegii dumneavoastră. Membrii Curţii de
Conturi Europene şi personalul de conducere, care, prin exemplul lor, exercită o influenţă
majoră asupra culturii organizaţiei, poartă o responsabilitate specială în materie de etică şi,
prin urmare, trebuie să acorde o atenţie deosebită problemelor de această natură.
Luxemburg, octombrie 2011
Vítor Caldeira
Preşedintele Curţii de Conturi Europene
1

2
3

În cazul membrilor, există o serie de reguli etice suplimentare cuprinse în tratat, în Regulamentul de
procedură al Curţii şi în Codul de conduită aplicabil membrilor.
Articolele 285 şi 286 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Articolele 11, 11a şi 12 din Statutul funcţionarilor.
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1. Încredere şi credibilitate 4
Personalul Curţii va cunoaşte cerinţele în materie de etică ale Curţii şi va acţiona în
consecinţă. Personalul Curţii va solicita îndrumări în materie, în cazurile în care
acest lucru este necesar.
1.1.
Prezentele linii directoare sunt aplicabile la nivelul Curţii de Conturi Europene. În
cazul membrilor, există, în plus, o serie de cerinţe etice stabilite prin tratat, prin
Regulamentul de procedură al Curţii şi prin Codul de conduită aplicabil membrilor. În cazul
funcţionarilor şi al agenţilor, există, în plus, cerinţele etice stabilite prin Statutul
funcţionarilor.
1.2.
Personalul Curţii va contribui la consolidarea încrederii acordate Curţii de părţile
interesate, de entităţile auditate şi de cetăţenii Uniunii Europene, precum şi la creşterea
credibilităţii instituţiei. În acest scop, personalul Curţii va avea o conduită guvernată de
principii etice şi va evita orice situaţii susceptibile să aducă atingere Curţii. Aceste reguli
continuă să se aplice şi după ce personalul Curţii a părăsit instituţia.
1.3.
Personalul Curţii se va familiariza cu cerinţele în materie de etică ale Curţii. Totuşi,
în materie de etică, nu există întotdeauna un răspuns standard pentru fiecare problemă care
se poate prezenta, iar atunci când o persoană este implicată mult prea îndeaproape într-o
situaţie dată, se poate dovedi cu atât mai dificil să se ia decizia corectă. În cazul în care
există dubii, este indicat ca persoana respectivă să fie pregătită să examineze aspectele de
ordin etic din mai multe puncte de vedere, ceea ce înseamnă că va trebui să le discute cu
superiorii ierarhici sau cu alţi colegi.

2. Integritate 5
Personalul Curţii va da dovadă de integritate şi de diligenţă în exercitarea funcţiunilor
sale.
2.1.
Personalul Curţii va aplica politicile şi standardele de audit ale Curţii, manualele de
audit şi orice alte proceduri de audit pe care le-a adoptat Curtea şi va informa superiorii
ierarhici cu privire la orice eventuală abatere de la aceste principii.
2.2.
Personalul Curţii va gestiona resursele instituţiei în conformitate cu legile şi
reglementările în vigoare şi cu principiile bunei gestiuni financiare. Curtea trebuie să
reprezinte un model de gestiune financiară: resursele sale trebuie gestionate în deplină
conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar şi cu orice alte norme aplicabile;
obiectivele sale trebuie îndeplinite cu respectarea concomitentă a principiilor economicităţii,
eficienţei şi eficacităţii.

4
5

Punctele 7-11 din Codul etic al INTOSAI.
Punctele 12-13 din Codul etic al INTOSAI.
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3. Independenţă, obiectivitate şi imparţialitate 6
Conduita personalului Curţii trebuie să fie de aşa natură încât să promoveze
încrederea în independenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea instituţiei.
3.1.
Este esenţial ca independenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea personalului Curţii să
se ridice deasupra oricăror îndoieli. Personalul Curţii trebuie să evite, în cadrul derulării
activităţii sale, orice implicare în chestiuni profesionale în care poate avea un interes
personal. În cazul în care există dubii, este necesar să fie informat superiorul ierarhic, care
va lua măsurile necesare pentru a rezolva situaţia.
3.2.
Personalul Curţii se va achita de sarcinile care îi revin făcând abstracţie de orice
influenţe externe, de natură politică, naţională sau de altă natură.
3.3.
Personalul Curţii va evita orice conflict de interese, fie că acesta este real, fie că este
doar aparent. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul apartenen
ței la o
organizaţie politică, al exercitării unui mandat politic, al deţinerii calităţii de membru al unui
consiliu de administraţie sau al deţinerii unor interese financiare în entităţile auditate.
Personalul Curţii va acorda o atenţie deosebită problemelor de această natură şi modului în
care acestea pot fi percepute de terţi.
3.4.
Personalul Curţii nu va întreţine cu entitatea auditată nicio relaţie care i-ar putea
compromite independenţa. Printre aspectele care pot afecta independenţa se numără relaţiile
de natură familială şi/sau personală cu personalul entităţii auditate, relaţii care pot fi de
natură să influenţeze rezultatele activităţii personalului Curţii. Înainte de începerea misiunii
de audit, personalul Curţii trebuie să evalueze impactul potenţial al unor astfel de relaţii şi
trebuie să îşi informeze superiorii ierarhici; în acest sens, Curtea a stabilit o procedură
anuală de confirmare 7.
3.5.
Personalul Curţii nu va audita acelaşi domeniu pentru o perioadă prea îndelungată,
acesta fiind motivul pentru care Curtea a instituit un program de mobilitate a personalului 8.
3.6.
În cazul în care anumiţi membri ai personalului Curţii au fost recrutaţi din rândul
personalului unei entităţi pe care Curtea o auditează, aceştia nu vor primi sarcini care ar
putea pune în discuţie imparţialitatea lor faţă de fostul angajator. Dacă anumiţi membri ai
personalului Curţii urmăresc obţinerea unui post în cadrul unei entităţi auditate de Curte sau
dacă primesc o astfel de ofertă din partea entităţii respective, obligaţia lor este de a evita
orice împrejurări care le-ar putea compromite independenţa. În astfel de cazuri, membrii
personalului Curţii trebuie să îşi informeze imediat superiorul ierarhic, care are datoria de a
evalua situaţia respectivă şi de a lua măsurile considerate necesare. Personalul de conducere
al Curţii este în mod deosebit responsabil de urmărirea evoluţiei unor astfel de cazuri.
3.7.
Personalul Curţii nu va desfăşura activităţi externe decât în cadrul stabilit de Statutul
funcţionarilor, ţinând seama în permanenţă de datoria sa de loialitate faţă de Curte.
Personalul Curţii se va abţine de la desfăşurarea oricăror activităţi care ar putea prejudicia
reputaţia Curţii, care ar putea pune la îndoială imparţialitatea sa sau care ar putea interfera
cu activitatea sa.

6
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Punctele 14-26 din Codul etic al INTOSAI.
A se vedea Decizia nr. 36-2011 a Curţii.
A se vedea Decizia nr. 14-2010 a Curţii.
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3.8.
Personalul Curţii nu trebuie să accepte, nici în nume propriu, nici în numele altora,
cadouri sau alte beneficii care ar putea influenţa, care sunt menite să influenţeze sau care ar
putea fi percepute ca influenţându-i activitatea 9. Cu toate acestea, într-un context profesional
(de exemplu, în cadrul unor conferinţe, vizite de audit, la primirea de vizitatori etc.),
personalul Curţii poate accepta ospitalitatea sau cadourile simbolice care, prin valoarea şi
natura lor, sunt considerate a fi în limitele normelor de curtoazie.
3.9.
În astfel de cazuri, personalul Curţii trebuie să reflecteze în primul rând asupra
faptului dacă decizia sa de a accepta cadoul sau beneficiul respectiv ar putea avea o influență
asupra imparţialităţii sale sau dacă ar putea compromite încrederea acordată Curţii. În cazul
în care există dubii, trebuie consultaţi superiorii ierarhici. Orice invitaţie la mic dejun, prânz
sau cină – care a fost primită şi acceptată în cadrul unei misiuni – trebuie să fie indicată în
declaraţia de costuri aferentă misiunii respective 10.

4. Secretul profesional 11
Personalul Curţii are obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la activitatea pe
care o desfăşoară 12 . Această obligaţie nu trebuie însă să aducă atingere libertăţii de
exprimare a fiecărui individ.
4.1.
Personalul Curţii are acces la o cantitate mare de informaţii privind entităţile auditate
şi, prin urmare, este esen
țial să asigure o relaţie de încredere cu acestea. În acest sens, în
conformitate cu Statutul funcţionarilor, personalul Curţii trebuie să semneze, în momentul
angajării la Curte, o declaraţie de confidențialitate pe care are obligaţia să o respecte.
4.2.
Personalul Curţii va evita să furnizeze terţilor orice fel de informaţii pe care le-a
dobândit în cursul activităţii sale, cu excepţia cazurilor care se înscriu în cadrul procedurilor
Curţii sau care impun respectarea unor reglementări relevante în acest sens.
4.3.
Personalul Curţii trebuie să respecte principiile în materie de securitate a
informațiilor, precum şi dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 45/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal. În cazul în care există dubii, trebuie contactat fără ezitare
responsabilul cu protecţia datelor din cadrul Curţii.
4.4.
Curtea promovează o comunicare internă deschisă, personalul Curţii bucurându-se
de dreptul fundamental de a-şi exprima punctul de vedere şi de a semnala aspectele care, în
opinia sa, ar putea contribui la îmbunătăţirea performanţei Curţii. Acest drept este garantat
prin Statutul funcţionarilor, iar exercitarea lui trebuie să aibă loc cu respectarea datoriei de
loialitate faţă de instituţie 13. Această datorie de confidențialitate continuă să se aplice şi după
ce personalul Curţii a părăsit instituţia.

9
10
11
12
13

Articolul 11 din Statutul funcţionarilor.
A se vedea orientările privind misiunile.
Punctul 27 din Codul etic al INTOSAI.
Articolul 17 din Statutul funcţionarilor.
Articolul 17a din Statutul funcţionarilor şi Decizia nr. 7-2010 a Curţii.
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5. Competenţă şi formare profesională continuă 14
Personalul Curţii trebuie să acţioneze întotdeauna cu profesionalism şi în conformitate cu
standarde profesionale ridicate.
5.1.
Pentru a se putea achita, în mod competent şi imparţial, de sarcinile care îi revin,
personalul Curţii trebuie să cunoască şi să aplice procedurile legale şi operaţionale relevante.
Auditorii, în special, trebuie să aplice politicile şi standardele de audit ale Curţii, precum şi
standardele profesionale ale IFAC şi INTOSAI şi metodele de audit corespunzătoare.
Personalul Curţii nu va întreprinde activităţi pentru care nu deţine competen
ța profesională
necesară. Personalul Curţii va urmări să îşi dezvolte competen
țele profesionale şi va
participa la cursuri de formare.
5.2.
Membrii Curţii de Conturi Europene şi personalul de conducere poartă o
responsabilitate specială în asigurarea faptului că personalul Curţii beneficiază de formări
care sunt în interesul serviciului. Necesităţile privind dezvoltarea competenţelor individuale
sunt abordate în cadrul sistemului de evaluare a performanțelor personalului.

6. O organizaţie care promovează excelenţa şi eficienţa
Personalul Curţii trebuie să contribuie la dezvoltarea Curţii în vederea îndeplinirii
obiectivului acesteia de a constitui o organizație care promovează excelenţa şi eficienţa.
6.1.
Existenţa unui mediu de lucru agreabil este esenţială pentru îndeplinirea obiectivelor
Curţii şi pentru garantarea satisfacţiei personalului. Personalul Curţii va contribui la acest
obiectiv prin încurajarea cooperării atât la nivel profesional, cât şi la nivel personal: membrii
personalului trebuie să dea dovadă de deschidere şi să fie dispuşi să îşi împărtăşească
cunoştinţele şi să îşi ajute colegii din cadrul tuturor serviciilor Curţii. Membrii Curţii de
Conturi Europene şi personalul de conducere poartă o responsabilitate specială în facilitarea
unui astfel de mediu de lucru.
6.2.
Personalul Curţii va evita orice formă de discriminare şi va contribui la
implementarea unei politici a egalităţii de şanse pentru întregul personal. Membrii Curţii de
Conturi Europene şi personalul de conducere vor lua măsurile necesare pentru a asigura
faptul că întregul personal beneficiază de tratament egal şi de egalitate de şanse în ceea ce
privește dezvoltarea sa profesională. La alocarea responsabilităţilor, se vor lua în considerare
competențele şi potențialul fiecărui membru al personalului Curţii. Principiul tratamentului
egal se poate dovedi dificil de respectat în cazurile în care există relaţii apropiate între
angajaţi; prin urmare, soţii şi partenerii trebuie să evite să îşi desfăşoare activitatea în acelaşi
serviciu al Curţii sau să se afle într-o relație ierarhică de muncă.
6.3.
Personalul Curţii va avea o conduită respectuoasă faţă de colegi, va evita să adopte
orice atitudine care ar putea aduce atingere demnității colegilor şi se va abține de la orice
formă de hărțuire 15. Fiecare membru al personalului Curţii va respecta opiniile celuilalt şi va
accepta orice dezacord de natură profesională în măsura în care acesta se încadrează în

14
15

Punctele 28-33 din Codul etic al INTOSAI.
Articolul 12a din Statutul funcţionarilor. A se vedea Deciziile nr. 61-2006 şi nr. 95-2008 ale Curţii.
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limite rezonabile. Feedbackul trebuie comunicat într-un mod respectuos, corect şi
constructiv.
6.4.
Personalul Curţii va acţiona în conformitate cu interesele Curţii. Aceasta nu
înseamnă însă că este obligat să execute ordine care presupun acţiuni ilegale sau contrare
eticii 16. Înainte de luarea unei decizii, personalul Curţii
și îva exprima punctul de vedere
într-un mod constructiv; odată ce decizia a fost luată, acesta va proceda la implementarea ei
cu eficacitate.
6.5.
Membrii Curţii de Conturi Europene şi personalul de conducere se vor asigura de
faptul că interesele personalului sunt protejate. Acestora le revine o responsabilitate specială
în a contribui la protejarea membrului personalului care divulgă şi semnalează posibile
activități ilegale, în condiţiile prevăzute de Statutul funcționarilor 17.
6.6.
Fiecare membru al personalului Curţii are obligaţia de a raporta superiorilor săi
ierarhici orice situaţie de care ia cunoştinţă şi care este susceptibilă să cauzeze un prejudiciu
Curţii sau personalului acesteia. Orice astfel de acţiune trebuie întreprinsă, în toate cazurile,
pe baza unor motive întemeiate, cu bună-credinţă şi cu respectarea confidențialității.
6.7.
Personalul Curţii va contribui la implementarea unei politici de comunicare deschisă
atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Promovarea unui spirit deschis are un efect pozitiv
asupra cooperării. Trebuie să existe un schimb reciproc de informa
ții relevante: fiecare
membru al personalului Curţii trebuie să ţină seama de faptul că orice informaţie pe care o
posedă poate fi utilă celorlalţi în vederea desfăşurării activităţii lor. Schimbul de informaţii
trebuie contrabalansat de obligaţia de confiden
țialitate, însă nu poate fi limitat mai mult
decât este strict necesar.
6.8.
De asemenea, fiecare membru al personalului Curţii va face apel, acolo unde este
necesar, la opinia şi la raţionamentul profesional al colegilor săi.

7. Buna conduită administrativă
Personalul Curţii trebuie să respecte principiile bunei conduite administrative.
7.1.
Personalul Curţii se angajează să servească interesele cetăţenilor Uniunii Europene,
care aşteaptă servicii de audit de calitate şi o administraţie accesibilă.
7.2.
În cadrul rela
țiilor sale cu publicul, personalul Curţii trebuie să dea dovadă de
angajament, competenţă, amabilitate şi disponibilitate.
7.3.
Personalul Curţii are obligaţia de a răspunde la cererile de informare cu privire la
subiecte care intră în competenţa sa directă şi, în cazul altor subiecte, de a îndruma
interlocutorul către persoana responsabilă.
7.4.
La scurt timp de la primirea cererii de informare, personalul Curţii trebuie să
transmită persoanei care formulează cererea o confirmare de primire, în care să indice datele
de contact ale persoanei responsabile de subiectul vizat (nume şi prenume, e-mail, număr de
telefon). Răspunsurile la cererile de informare trebuie furnizate cu promptitudine, în
16
17

Articolul 21 din Statutul funcţionarilor.
Articolele 22a şi 22b din Statutul funcţionarilor.
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principiu în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea cererii, în limba utilizată
de expeditor (dacă aceasta este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene). Dacă
răspunsul nu poate fi oferit în termenul menţionat mai sus, trebuie să se trimită un răspuns
provizoriu în care să se indice un termen de răspuns rezonabil.
7.5.
Înainte de a transmite orice fel de informaţii, trebuie să se verifice dacă acestea au
fost deja făcute publice de către Curte 18. În cazul în care informaţiile respective nu sunt
accesibile publicului, cererea trebuie transmisă serviciului responsabil de comunicare al
Curţii. Orice refuz de a furniza informaţii publicului trebuie să aibă drept justificare
prejudiciul potenţial pe care comunicarea informaţiilor respective l-ar putea cauza
intereselor instituţiilor.
7.6.
Personalul Curţii trebuie să trimită cererile venite din partea presei serviciului
responsabil de relaţiile cu presa din cadrul Curţii. Membrii Curţii de Conturi Europene vor
ţine la curent acest serviciu cu privire la contactele pe care le au cu presa.
7.7.
Sunt acceptate cererile de informare primite prin poştă, e-mail, fax sau telefon. Este
posibil ca răspunsurile la cererile de informare să fie furnizate prin intermediul oricăruia
dintre aceste mijloace, luându-se însă întotdeauna în considerare eventualele implica
ții
juridice (de exemplu, termenele prevăzute de legisla
ție, dovada sau confirmarea primirii
răspunsului etc.)
7.8.
Membrii personalului Curţii trebuie să dea întotdeauna dovadă de prudenţă atunci
când transmit informaţii în afara Curţii; aceştia nu trebuie să ezite să îşi consulte superiorii
ierarhici sau serviciul responsabil de comunicare din cadrul Curţii.
7.9.
Orice decizie care este de natură să afecteze drepturile sau interesele individuale
trebuie imediat notificată în scris persoanei vizate (de exemplu, chestiuni legate de personal,
cum ar fi promovarea, numirea în funcţie, drepturile pecuniare etc.), înainte de a fi adusă la
cunoştinţa altor persoane. Notificarea trebuie să conţină o indicaţie cu privire la căile de atac
existente, la organele care pot fi sesizate (în special instanţele judiciare şi Ombudsmanul),
precum şi la termenele de introducere a acestor căi de atac.
7.10. Cererile de informare sau plângerile necorespunzătoare (de exemplu, repetitive,
lipsite de sens, întocmite într-o manieră ofensatoare etc.) trebuie respinse în termeni
politicoşi, dar fermi, oferindu-se întotdeauna o justificare adecvată. Personalul Curţii
trebuie să se abţină întotdeauna de la formularea unor plângeri abuzive.
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