
RAPORTUL

privind conturile anuale ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru 
exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

(2017/C 417/30)

INTRODUCERE

1. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (denumit în continuare „oficiul”), cunoscut, până la 
23 martie 2016, sub denumirea de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, a fost instituit prin Regulamentul 
(CE) nr. 207/2009 (1), modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al 
Consiliului (2). Activitatea principală a oficiului, al cărui sediu se află la Alicante, constă în înregistrarea mărcilor UE și 
a desenelor și modelelor industriale comunitare înregistrate, care sunt valabile pe întregul teritoriu al UE.

2. Tabelul conține cifre-cheie cu privire la oficiu (3).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la oficiu

2015 2016

Buget (în milioane EUR) (1) 384,2 421,3

Total personal la 31 decembrie 848 910

(1) Cifrele privind bugetul includ rezerva pentru evenimente neprevăzute.

Sursa: Date furnizate de oficiu.

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3. 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 oficiului. Acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor 
conducerii.

OPINIE

4. Curtea a auditat următoarele:

(a) conturile oficiului, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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(1) JO L 78, 24.3.2009, p. 1.
(2) JO L 341, 24.12.2015, p. 21.
(3) Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile oficiului sunt disponibile pe site-ul acestuia: https://euipo.europa.eu
(4) 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.
(5) Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, 

precum și note explicative.

https://euipo.europa.eu


Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5. În opinia Curții, conturile oficiului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub 
toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, 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.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 
sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu 
legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al oficiului, conducerea este responsabilă 
de întocmirea și de prezentarea conturilor 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 are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile 
reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii oficiului.

9. În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității oficiului de a-și 
continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul 
contabil al continuității activității.

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

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor 
denaturări semnificative în cadrul conturilor oficiului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și 
reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor 
autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un 
nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări 
semnificative sau neconformități 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, în mod individual sau agregat, 
influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.
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12. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile 
prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt 
alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească 
denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din 
legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. 
Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea 
fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini 
proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea 
controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile 
utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării 
globale a conturilor.

13. În ceea ce privește veniturile, Curtea evaluează procedurile instituite de oficiu pentru colectarea taxelor și a altor 
venituri, dacă este cazul.

14. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost 
suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează 
justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar oficiul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în 
avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

Alte aspecte

15. Fără ca aceasta să pună în discuție opinia sa, Curtea atrage atenția asupra faptului că Regatul Unit (UK) a notificat 
Consiliul European în data de 29 martie 2017 cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Un acord 
privind modalitățile de retragere urmează să fie negociat. Bugetul oficiului este finanțat în totalitate din taxele plătite de 
operatorii economici care își desfășoară activitatea în UE. Volumul acestor taxe fluctuează în fiecare an în funcție de 
numărul înregistrărilor și al reînnoirilor mărcilor și ale desenelor și modelelor industriale. Este așadar posibil ca veniturile 
oficiului să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE.

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

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

17. Execuția bugetului oficiului era scăzută, situându-se la un nivel de 89 %, lucru care indică o estimare imprecisă 
a cheltuielilor în bugetul pe 2016. Precizia în întocmirea bugetului, dacă este necesar prin intermediul unei rectificări 
bugetare, a căpătat o importanță mai mare în urma modificărilor recente ale regulamentului de înființare și ale 
regulamentului financiar al oficiului, care specifică mecanisme cum ar fi transferul excedentelor către un fond de rezervă (1) 
și mecanismul conex de compensare (2), acestea fiind mecanisme legate de sumele prevăzute în buget.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

18. În 2014, oficiul a lansat o procedură de achiziție în vederea încheierii unui contract-cadru cu o durată de patru ani și 
cu un volum estimat de piață de 30 de milioane EUR, pentru achiziționarea de servicii de consultanță care acoperă o gamă 
largă de activități precum servicii de audit, gestionarea de proiecte, consultanță generală și studii. Procedura de achiziții și 
utilizarea ulterioară a contractului-cadru nu au fost însă gestionate în mod corespunzător din anumite puncte de vedere. 
Obiectivele și activitățile care urmau să fie desfășurate nu fuseseră specificate suficient de bine pentru a permite estimarea cu 
precizie a volumului contractului-cadru. În consecință, acesta a fost epuizat după doar doi ani și șase luni. În plus, în pofida 
marii diversități a serviciilor care urmau să fie achiziționate și a nivelurilor extrem de variabile ale cheltuielilor pe care le 
implica fiecare activitate, nu s-a apelat la împărțirea în loturi. Recurgerea la loturi ar fi putut încuraja participarea 
întreprinderilor mai mici în cazul activităților cu valoare scăzută. Nu în ultimul rând, concurența prin preț a fost 
neutralizată și dependența de contractantul respectiv a fost sporită ca urmare a solicitării unor oferte bazate pe prețuri fixe 
de la un contractant unic în cadrul contractului-cadru. Oficiul ar trebui să analizeze posibilitatea de a încheia, acolo unde 
este cazul, contracte cu mai mulți furnizori diferiți, cu reluarea procedurii concurențiale.
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(1) La articolul 89 alineatul (1) din regulamentul financiar al oficiului, se prevede că acesta constituie un fond de rezervă care trebuie să 
dispună de fonduri suficiente pentru a asigura continuitatea activităților și executarea sarcinilor sale pe o perioadă de un an; cu alte 
cuvinte, fondul trebuie să conțină o sumă echivalentă creditelor estimate prevăzute la titlurile 1, 2 și 3 din bugetul oficiului.

(2) La articolul 139 alineatele (4) și (6) din regulamentul de înființare a oficiului, se prevede că, în fiecare an, oficiul compensează 
costurile suportate de oficiile pentru proprietatea industrială din statele membre și de Oficiul Benelux pentru Proprietate 
Intelectuală, precum și de orice altă autoritate relevantă care urmează să fie desemnată de un stat membru ca urmare a sarcinilor 
specifice pe care le îndeplinesc în calitate de părți funcționale ale sistemului de mărci UE în contextul diferitor servicii și proceduri; 
această obligație se aplică doar în măsura în care în anul respectiv nu există un deficit bugetar.



ALTE OBSERVAȚII

19. Mandatul oficiului de a înregistra mărci și desene și modele industriale pentru piața unică europeană generează un 
volum mare de activități de traducere. Regulamentul de înființare a oficiului stabilește că serviciile de traducere necesare 
funcționării oficiului sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, rezultatul fiind că oficiul 
este clientul principal al Centrului de Traduceri. Oficiul utilizează din ce în ce mai mult soluții disponibile pe plan intern, 
cum ar fi memorii lingvistice și de traducere și programe informatice aferente. Aceste instrumente sunt utilizate cu scopul 
de a se îmbunătăți raportul cost-eficacitate și eficiența oficiului. Cu toate acestea, din perspectiva Uniunii Europene, situația 
actuală poate avea drept rezultat o dublare a eforturilor și a costurilor aferente.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

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

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al 
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte 
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ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată 
încă/nu se aplică)

2013

Oficiul a instituit un plan de continuare a activității și de gestiune în 
caz de criză care prevede că aproximativ 25 de roluri trebuie 
acoperite în mod permanent de către angajați care asigură 
permanența. Deși creditele bugetare pentru indemnizațiile acordate 
personalului care are obligația de a asigura permanența sunt 
aprobate anual de către Comitetul bugetar al oficiului, suma plătită 
în 2013 (402 458 EUR) depășește în mod considerabil sumele plătite 
pentru astfel de indemnizații de către alte agenții care sunt obligate 
să asigure un serviciu permanent.

Finalizată

2014

În Raportul său privind conturile anuale ale oficiului pentru 
exercițiul 2013, Curtea a pus sub semnul întrebării cuantumul 
utilizat pentru a plăti indemnizațiile acordate personalului care are 
obligația de a asigura permanența (0,40 milioane EUR). Aceste plăți 
au avut valori mai ridicate în 2014 (0,44 milioane EUR). În 
noiembrie 2014, oficiul și-a revizuit politica și a redus numărul 
posturilor care sunt eligibile pentru acest tip de indemnizații de la 25 
la 17, efectul financiar al acestui demers urmând să fie vizibil 
începând cu 2015 (1). Nouă membri ai personalului au primit peste 
11 000 EUR fiecare sub forma indemnizațiilor respective, șapte 
dintre aceștia ocupând posturi de management.

Finalizată

2015

Nivelul creditelor angajate reportate în 2016 era ridicat în cazul 
titlului III, situându-se la 12,9 milioane EUR sau 36 % (în 2014, 
acesta era de 14,1 milioane EUR sau 38 %). Reportările sunt legate, 
în principal, de acorduri de cooperare încheiate cu oficii naționale 
care depun declarații de cheltuieli doar după sfârșitul exercițiului.

Nu se aplică

2015

Achiziția de servicii pe baza unei proceduri de negociere, fără 
publicarea unui anunț de participare, restrânge concurența la 
o singură parte negociatoare și, astfel, nu ar trebui să se recurgă la 
această procedură decât în cazuri excepționale. Pe baza acestei 
proceduri, oficiul a prelungit, în 2015, șase contracte-cadru, 
valoarea serviciilor care făceau obiectul prelungirii ridicându-se la 
1,9 milioane EUR (12 contracte-cadru, cu o valoare a serviciilor 
prelungite de 12,6 milioane EUR, în 2014) (2). Având în vedere 
numărul, valoarea și frecvența acestui tip de contracte, nu se poate 
considera că oficiul a utilizat procedura respectivă în mod 
„excepțional”, această practică nerespectând pe deplin cerințele 
formale existente în acest sens (3).

Finalizată

2015

Salariile brute ale experților naționali detașați sunt rambursate de 
către oficiu angajatorilor acestora, fie parțial, fie integral. Această 
practică se abate de la cea urmată de Comisie, conform căreia 
salariile acestor experți continuă să fie plătite de către angajatorii lor. 
În 2015, aceste rambursări s-au ridicat la 1,9 milioane EUR.

Finalizată

6.12.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 417/191



Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată 
încă/nu se aplică)

2015

La 31 decembrie 2015, nouă membri ai personalului oficiului au 
fost detașați în interesul serviciului la camera de recurs a acestuia. 
Statutul funcționarilor Uniunii Europene nu prevede însă posibili-
tatea unor astfel de detașări (4).

Finalizată (5)

(1) În 2015, oficiul a plătit indemnizații acordate personalului care are obligația de a asigura permanența în valoare de 285 242 EUR, 13 
posturi fiind eligibile pentru acest tip de indemnizații.

(2) Contractele-cadru au fost prelungite în temeiul articolului 134 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al 
Comisiei (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(3) Astfel cum se prevede la articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.
(4) Articolul 37 litera (a) din Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA) privind Statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți agenți 

ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO 45, 14.6.1962, p. 1385/62).
(5) În 2016, oficiul a luat măsuri suplimentare pentru a asigura independența față de oficiu a camerei de recurs.
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RĂSPUNSUL OFICIULUI

17. Oficiul încuviințează faptul că precizia bugetului oficiului a dobândit o importanță mai mare în urma modificărilor 
recente ale regulamentului de înființare și ale regulamentului financiar, care specifică mecanisme cum ar fi transferul 
excedentelor către un fond de rezervă, pragul activităților de cooperare în UE și mecanismul de compensare, acestea fiind 
mecanisme legate de sumele prevăzute în buget. Acesta este motivul pentru care oficiul va acorda o atenție deosebită 
elaborării unor bugete cu un grad ridicat de precizie în viitor și, dacă este cazul, prin elaborarea de bugete rectificate care să 
fie prezentate organelor de conducere ale oficiului la momentul potrivit pentru a se păstra caracterul previzional al 
bugetului.

18. Oficiul ia act de observațiile Curții.

La momentul procedurii de achiziție era dificil să se calculeze volumul inițial estimat al contractului-cadru din cauza 
faptului că specificația ca obiectivele și activitățile să acopere ultimii doi ani din contract a fost corelată direct cu Planul 
strategic 2020 (1) (PS2020), care nu fusese încă detaliat și nici măcar dezvoltat la momentul respectiv. Ar trebui însă 
precizat că acest lucru a fost rectificat în următorul contract-cadru, unde volumul estimat corespunde unei liste detaliate de 
activități de bază.

În ceea ce privește o posibilă utilizare a loturilor, oficiul va avea în vedere acest lucru cu ocazia unei viitoare proceduri de 
achiziție de acest tip.

Referitor la observația Curții cu privire la problema concurenței neutralizate prin preț și a dependenței sporite de 
contractant ca urmare a solicitării unor oferte bazate pe prețuri fixe de la un contractant unic, ar trebui precizat faptul că 
doar 50 % din contractele specifice semnate în baza acestui contract-cadru sunt cu preț fix. În acest context, oficiul 
a constituit o echipă dedicată specializată în gestionarea contractelor la nivel de oficiu și a instituit un cadru pentru 
gestionarea furnizorilor, ceea ce îi permite să evalueze corectitudinea ofertei bazate pe preț fix și, dacă este cazul, să treacă la 
un alt mecanism contractual precum „Quoted Times & Means” sau, în ultimă instanță, „Times & Means”. Mai mult, 
mecanismul de reluare a procedurii concurențiale implică mai multe costuri administrative și se dovedește a necesita mai 
mult timp decât alte soluții.

În plus, pentru contractele-cadru consecvente oficiul utilizează un contract-cadru multiplu mixt, parțial în cascadă, parțial 
relansat pentru servicii de acest tip.

19. Chiar dacă actele de bază ale Centrului de Traduceri și ale EUIPO prevăd doar faptul că Centrul de Traduceri 
furnizează serviciile de traducere necesare pentru funcționarea oficiului, EUIPO a apelat la serviciile Centrului de Traduceri 
nu doar pentru realizarea tuturor traducerilor necesare, ci și pentru îndeplinirea unor sarcini suplimentare, printre care 
redactare lingvistică și activitate terminologică. Cu toate acestea, asemenea oricărei alte agenții sau oricărui alt organism 
european, oficiul se supune principiului bunei gestiuni financiare și consideră că a plăti pentru traduceri deja solicitate și 
plătite în trecut este contrar acestui principiu.

Conform celor evidențiate de Curtea de Conturi, EUIPO rămâne principalul client al Centrului de Traduceri, prin contribuția 
sa acoperind peste jumătate din veniturile pentru anul 2016, chiar dacă oficiul utilizează memorii de traducere în domeniul 
proprietății intelectuale (2), provenite din arhivele de traduceri din domeniul proprietății intelectuale realizate în trecut, în 
ultimii 20 de ani. În 2016, aceste arhive au putut reda 96 % din termenii necesari pentru traduceri din domeniul proprietății 
intelectuale. Traducerile necesare din domeniul proprietății intelectuale, în proporție de 4 %, care au fost realizate de Centrul 
de Traduceri, au costat oficiul 15,5 milioane EUR.

Conform misiunii sale, EUIPO a căutat întotdeauna să ofere utilizatorilor săi de titluri de proprietate intelectuală cea mai 
bună calitate la cel mai mic preț posibil pentru a susține activitatea din UE. În acest sens, oficiul a redus taxele aferente 
mărcilor cu peste 50 %, ceea ce este în mod evident în beneficiul utilizatorilor noștri, în special al IMM-urilor. Economiile 
asociate practicii de mai sus au contribuit la această reducere semnificativă.

Referitor la preocuparea exprimată de către Curtea de Conturi în ceea ce privește o posibilă dublare a eforturilor și 
a costurilor aferente la nivelul Uniunii Europene, oficiul consideră că întreținerea și reutilizarea arhivelor disponibile ale 
EUIPO nu constituie un efort sau un cost considerabil. Oficiul caută în permanență modalități prin care să garanteze 
rentabilitatea în limitele cadrului juridic existent.

Centrul de Traduceri este un partener-cheie în îndeplinirea misiunii oficiului și, având în vedere progresele înregistrate în 
domeniul traducerilor automatizate, oficiul consideră că este foarte important să se acționeze împreună în interesul strategic 
reciproc pentru viitorul apropiat și în perspectivă în vederea realizării unui model economic modern și durabil în beneficiul 
tuturor părților implicate în mod echitabil. 
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(1) PS2020 se referă la un program de activitate multianual care cuprinde activități și proiecte pentru perioada 2016-2020.
(2) Memoriile de traducere se referă la reutilizarea traducerilor disponibile și sunt grupate sub denumirea de „pre-traducere” în arhive


