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Introducere 
01 Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în 
continuare „agenția”) a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019, care abrogă 
Regulamentele (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/16241. Autoritățile naționale ale 
statelor membre responsabile cu gestionarea frontierelor, cele responsabile cu 
operațiunile de returnare și agenția constituie Poliția de frontieră și garda de coastă la 
nivel european. Sediul agenției este la Varșovia. Mandatul acesteia este de a asigura 
o gestionare europeană integrată a frontierelor ca responsabilitate comună a agenției 
și a autorităților naționale de la frontierele externe, în vederea gestionării eficiente 
a trecerii frontierelor externe. Aceasta include soluționarea provocărilor legate de 
migrație și a eventualelor amenințări viitoare la aceste frontiere, contribuind astfel la 
combaterea criminalității grave cu o dimensiune transfrontalieră, asigurând un nivel 
ridicat de securitate internă în Uniune, cu respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale, și garantând, în același timp, libera circulație a persoanelor în interiorul 
acesteia. Agenția va fi dotată cu un corp permanent care va avea o capacitate de până 
la 10 000 de agenți operaționali. 

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. 

                                                      
1 JO L 295, 14.11.2019, p. 1. 

2 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe 
site-ul acesteia: www.frontex.europa.eu. 
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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. 

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 

                                                      
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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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 

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. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

07 În opinia Curții, plățile 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 pentru legalitatea și regularitatea plăților 
subiacente conturilor 

08 În 2019, agenția a gestionat acorduri de grant cu țări cu care cooperează 
pentru activități operaționale în valoare de 183 de milioane de euro (171 de 
milioane de euro în 2018), reprezentând 55 % din bugetul agenției. Curtea 
a semnalat anterior că documentele justificative aferente costurilor reale 
declarate de țările care cooperează cu agenția nu erau adesea suficient de fiabile 
și nici complete, crescând riscul de erori în rambursarea costurilor respective. În 
acest context, schema de finanțare simplificată, instituită de la începutul 
anului 2018 și care acoperă mobilizarea resurselor umane, pare să contribuie la 
o reducere a sarcinii administrative, la o simplificare sporită și la o mai bună 
monitorizare a granturilor, reducând astfel și riscul de erori. Curtea atrage însă 
atenția asupra faptului că rambursările cheltuielilor legate de echipamente 
(aproximativ 35 % din totalul cheltuielilor pentru activitățile operaționale sau 
64 de milioane de euro) se bazează în continuare pe costurile reale și, în 
consecință, rămân în continuare expuse la erori. Intenția de a trece la un sistem de 
rambursări bazate pe costul unitar pentru acest tip de costuri a fost, până în 
prezent, lipsită de succes în forma sa actuală. În acest context, Curtea recunoaște 
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că agenția a luat măsuri pentru îmbunătățirea verificărilor ex ante și constată că 
aceasta a reintrodus în 2019 verificări ex post privind rambursările, în 
conformitate cu recomandările formulate în anii precedenți.  

Baza pentru opinii 

09 Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale 
de audit (ISA) și codul etic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale 
instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care 
revin Curții în temeiul acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea 
intitulată „Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. Curtea își 
desfășoară activitatea în mod independent în conformitate cu Codul etic pentru 
profesioniștii contabili al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică 
pentru Contabili (Codul IESBA) și cu respectarea cerințelor etice relevante pentru 
auditul său și și-a îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe 
și Codului IESBA. Curtea consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt 
suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia sa. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate 
cu guvernanța 

10 În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al 
agenției, 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 
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. 

11 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. 
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12 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 

13 Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă 
referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul 
conturilor 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. 

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

15 În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la 
momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate. 
Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea 
achiziționării de active), cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt 
efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul 
fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția 
acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, indiferent 
dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior. 

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

o Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor 
și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități semnificative 
cu cerințele cadrului juridic aplicabil al Uniunii Europene, fie că aceste 
denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din 
erori. Curtea concepe și desfășoară proceduri de audit care să abordeze 
riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate pentru 
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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 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 
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 
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curente și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale auditului. Curtea 
descrie aceste aspecte în raportul său cu excepția cazului în care legile sau 
reglementările interzic prezentarea publică a aspectului respectiv sau cu excepția 
cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu 
ar trebui comunicat în raportul său deoarece se preconizează în mod rezonabil că 
beneficiile pentru interesul public vor fi depășite de consecințele negative ale 
acestei comunicări. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

18 La fel ca în anii precedenți, Curtea a constatat că țările cu care cooperează 
agenția nu au prezentat întotdeauna declarații de costuri susținute de facturi sau de 
alte documente care să justifice în mod corespunzător costurile reale suportate în 
cadrul operațiunilor. De exemplu, agenția a rambursat 115 000 de euro agenției de 
gestionare a frontierelor din Letonia pentru a acoperi cheltuielile cu combustibilul și cu 
lubrifianții folosiți într-o operațiune comună. Agenția a acceptat facturi pro forma 
drept documente justificative pentru costurile declarate. Acestea constituie însă 
contracte de vânzare preliminare, iar nu documente justificative pentru costurile reale 
suportate. În acest caz, Curtea a ajuns la concluzia că verificările ex ante efectuate de 
agenție erau ineficiente și că această rambursare nu respecta prevederile acordului de 
grant. 

19  Într-un alt caz, agenția de gestionare a frontierelor din Polonia nu a depus în 
termenul de 75 de zile prevăzut în acordul de grant cererea de rambursare a sumei de 
413 000 de euro pentru mobilizarea de resurse umane în operațiuni comune. Faptul că 
cererea de rambursare conținea și erori a întârziat și mai mult procesarea plății. 

20 În același timp, Curtea subliniază că revine țărilor cu care agenția cooperează 
obligația de a prezenta documente justificative corecte și în timp util împreună cu 
declarațiile lor de costuri.  

Observații cu privire la controalele interne 

21 În 2019, agenția a continuat să recruteze personal nou, în conformitate cu 
mandatul său extins. Numărul noilor veniți în cursul anului 2019 a fost de 218. La 
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sfârșitul anului, agenția a atins o rată de ocupare de 82 % din schema de personal (fără 
a număra posturile rezervate corpului permanent). Auditul Curții cu privire la 
recrutările efectuate în cursul anului a arătat că procedurile au funcționat în mare 
măsură așa cum era prevăzut, dar și că agenția ar trebui să îmbunătățească orientările 
oferite membrilor comisiei de selecție și să verifice mai îndeaproape drepturile 
financiare ale candidaților în ceea ce privește plata salariilor. 

Observații cu privire la buna gestiune financiară 

22 Curtea a auditat o plată de 2 milioane de euro efectuată pentru acoperirea 
lucrărilor de reconstrucție realizate la sediul agenției. Ea a constatat că agenția 
modificase dispozițiile contractuale într-o etapă foarte înaintată a proiectului, pentru 
a introduce posibilitatea de a constitui o prefinanțare (un fond de trezorerie) pentru 
lucrările care nu erau încă finalizate. În conformitate cu dispozițiile contractuale 
inițiale, plățile trebuiau să fie efectuate numai atunci când lucrările erau acceptate. 
Această decizie a fost luată pentru a se evita dezangajarea și anularea creditelor 
aferente, dar, prin efectuarea acestei modificări, agenția a pierdut un element de 
control esențial. În plus, utilizarea fondurilor nu reflectă nici realitatea economică 
a operațiunii, nici progresul real al lucrărilor. Ea afectează, de asemenea, capacitatea 
autorităților bugetare de a monitoriza în mod corespunzător execuția bugetului și 
a activităților agenției. 

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 
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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) 

2014 
Documentația furnizată de țările cu care cooperează agenția în vederea justificării 
cheltuielilor declarate nu este întotdeauna suficientă. Mai mult, nu au fost solicitate 
certificate de audit. 

Finalizată 

2015 
Există un risc de dublă finanțare, pentru care nu există niciun sistem de prevenire, din 
Fondul pentru securitate internă gestionat de Comisie, pe de o parte, și din fondurile 
agenției, pe de altă parte. 

În desfășurare 

2015 

Statele participante la operațiunile de la frontierele externe declară costurile suportate 
pe baza unor declarații de costuri. În Raportul special nr. 12/2016, Curtea a recomandat 
agențiilor să recurgă la opțiuni simplificate în materie de costuri ori de câte ori acest 
lucru este adecvat, pentru a evita astfel de ineficiențe. 

Finalizată în ceea ce privește 
mobilizarea resurselor 

umane 

În desfășurare în ceea ce 
privește echipamentul 

tehnic 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2016 

Nivelul creditelor reportate a fost ridicat. Este necesar ca agenția să obțină de la țările 
cu care cooperează estimări de costuri mai exacte, precum și raportări mai prompte ale 
costurilor. Agenția ar putea, de asemenea, să aibă în vedere introducerea unor credite 
bugetare diferențiate. 

În desfășurare 

2016 Doar 71 % din posturile autorizate în schema de personal a agenției erau ocupate. Nu se aplică 

2017 
În 2017, agenția a rambursat integral cheltuielile declarate de garda de coastă a 
Islandei, deși facturile justificative pentru un tip de cheltuieli declarate nu au fost 
niciodată furnizate. 

Nu se aplică 

2017 De asemenea, agenția a cofinanțat cheltuieli declarate de Guardia Civil din Spania, deși 
nu toate cheltuielile erau susținute de documente justificative. Nu se aplică 

2017 Cu toate că s-a mutat deja în sediul său actual din 2014, agenția nu dispune încă de un 
plan cuprinzător de continuitate a activității aprobat de Consiliul de administrație. În desfășurare 

2017 Agenția a anulat din nou un nivel ridicat de credite angajate reportate din exercițiul 
anterior pentru rambursarea cheltuielilor către țările cu care cooperează în cadrul 

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) 

operațiunilor comune, ceea ce demonstrează, încă o dată, că aceste țări au 
supraestimat în mod considerabil cheltuielile care urmau să fie rambursate de agenție. 

2017 

În 2017, creditele disponibile pentru operațiunile de returnare se ridicau la 
66,5 milioane de euro. Cu toate acestea, operațiunile nu au ținut pasul cu creditele 
disponibile și, în consecință, agenția a restituit Comisiei 13,5 milioane de euro. În plus, 
agenția a restituit 4 milioane de euro de la titlul I al bugetului său, întrucât nu a reușit 
să recruteze numărul planificat de angajați noi în 2017. 

Finalizată 

2017 Înscrierea în buget și utilizarea unor rezerve nestatutare contravine principiului 
specificității bugetare și afectează transparența bugetară. Nu se aplică 

2017 Agenția publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul propriu și prin intermediul altor 
canale, dar nu și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO). Finalizată 

2017 
Achizițiile publice electronice: la sfârșitul anului 2017, în cadrul agenției erau instituite 
instrumentele e-invoicing și e-tendering pentru anumite proceduri, dar nu și 
instrumentul e-submission. 

Finalizată 



 13 

 

Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2018 Agenția a efectuat rambursări către țările cu care cooperează fără să dispună de 
documentele justificative necesare. În desfășurare 

2018 Agenția a finanțat deplasarea unui avion și a unei nave fără să dispună de documentele 
justificative necesare pentru una dintre categoriile de cheltuieli declarate. Nu se aplică 

2018 
Verificările ex ante au fost ineficace. Agenția ar trebui să lucreze la elaborarea unui 
sistem de finanțare simplificat și transparent, care să acopere și costurile legate de 
echipamente.  

În desfășurare 

2018 

Agenția a semnat un contract-cadru pentru suma estimată inițial, deși aceasta era cu 
aproape 30 % mai mare decât oferta financiară a ofertantului. Agenția ar trebui să facă 
estimări mai realiste ale valorilor contractelor și să aplice o gestiune financiară 
riguroasă a contractelor informatice. 

Finalizată 

2018 Agenția ar trebui să adopte și să pună în aplicare o politică referitoare la posturile 
sensibile. 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 
Nivelul creditelor bugetare reportate în 2019 și cel al creditelor reportate anulate în 
2018 au fost ridicate. Agenția ar trebui să continue să depună eforturi pentru estimări 
ale costurilor și previziuni bugetare mai precise. 

În desfășurare 

2018 Agenția a reușit să ocupe doar 83 % din posturile cuprinse în schema sa de personal. În desfășurare 



 

 

Răspunsul Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte pentru legalitatea și regularitatea plăților 
subiacente conturilor 

08. Agenția apreciază faptul că, pe de o parte, Curtea recunoaște că agenția a luat măsuri 
pentru îmbunătățirea verificărilor ex ante și, pe de altă parte, constată că agenția a 
reintrodus în 2019 verificarea ex post a rambursărilor, în conformitate cu recomandările 
formulate în anii precedenți. 

Agenția a luat măsuri importante pentru a integra și operaționaliza un sistem de 
finanțare simplificat (costuri unitare), incluzând, de asemenea, finanțarea utilizării de 
echipamente grele. Din păcate, proiectul conex desfășurat cu un număr relativ limitat 
de state membre care și-au manifestat dorința de a participa prezintă deficiențe 
semnificative care au fost percepute, din punctul de vedere al statelor membre, ca 
generând dezechilibre și fiind nefavorabile. 

Înființarea corpului permanent și a bazei de echipamente aflate în proprietatea agenției 
va fi utilizată pentru a relansa alte măsuri de reproiectare și de simplificare a 
modalităților de rambursare către statele membre și țările asociate spațiului Schengen. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

18. Poliția de Frontieră a Letoniei a informat că documentul furnizat în sprijinul cererii 
sale respectă cadrul de reglementare leton. Autoritățile letone au fost sesizate cu privire 
la situația menționată de Curte și au raportat că cererea a fost prezentată ca îndeplinind 
condițiile menționate mai sus.  Având în vedere cele de mai sus, Frontex consideră că 
procesul oferă o garanție suficientă cu privire la veridicitatea costurilor rambursate 
bazându-se pe garanția oferită de mediului de control din Letonia. În timpul verificării 
ex post, agenția a confirmat cheltuielile puse sub semnul întrebării prin confruntarea cu 
extrasele de cont. Cu toate acestea, în urma observației Curții, beneficiarul a fost 
informat că facturile pro forma nu vor mai fi acceptate ca documente justificative. 

19. Autoritatea polonă a depus cererea de plată finală la o zi după termenul oficial. 
Agenția dorește să reamintească faptul că, în 2018, a fost introdus un sistem simplificat 
de acordare de granturi pentru detașarea agenților. Plățile finale pentru granturile din 
2018 au fost primele din cadrul noului sistem de finanțare, prin urmare, procedura de 
plată finală a fost mult extinsă pentru a asigura buna gestiune financiară.  În 



 

 

conformitate cu articolul 20 din acordul de grant, Frontex a inițiat verificarea 
documentației depuse. Ulterior a fost selectat un al doilea eșantion în conformitate cu 
politica de verificare ex ante în vigoare, eșantionul a fost verificat, iar raportul final de 
monitorizare a fost finalizat la 17 iunie 2019. La 18 iunie 2019, Polonia a transmis o 
cerere de plată corectată finală, pe baza raportului final de monitorizare. 

Observații cu privire la controalele interne 

21. Evaluarea, de către membrii individuali din comisiile de selecție, a gradului de 
conformitate cu un anumit criteriu (altul decât de tipul „da/nu”), se bazează pe o decizie 
individuală, luată parțial în funcție de expertiza și experiența specifică fiecărui membru 
în raport cu baremul comun stabilit de comisie. Complementaritatea actelor individuale 
de decizie creează un echilibru între concluziile comisiei, nefiind un indicator al lipsei de 
colegialitate și de aliniere în concluziile la care s-a ajuns. Frontex organizează activități 
de formare pentru membrii comisiilor de selecție, pentru a se asigura că aceștia dispun 
de cunoștințe corespunzătoare pentru a-și îndeplini rolul, respectând totodată marja de 
apreciere și independența fiecărei comisii de selecție. Punctajul „consolidat” convenit și 
aprobat de toți membrii comisiei de selecție este singurul rezultat oficial al deliberărilor 
colective ale comisiilor de selecție. 

Drepturile și privilegiile stabilite de PMO pentru membrii personalului au fost 
comunicate la Frontex la 6 februarie 2020, ulterior publicării și executării statului de 
plată. Salariile membrilor nou-veniți sunt verificate în raport cu deciziile privind 
drepturile și privilegiile, iar în cazul în care se constată discrepanțe, PMO trebuie 
informat până la data de 12 a lunii. Aceste informații au fost trimise la PMO în termenul 
stabilit, iar rectificarea, cu efect retroactiv, a fost efectuată în statul de plată din luna 
martie. 

Observații cu privire la buna gestiune financiară 

22. Lucrările de reconstrucție nu au putut fi terminate conform planificării, din cauza 
unor grave dificultăți pe piața construcțiilor din Polonia, independent de voința Frontex 
și a proprietarului. Aceste evoluții negative au afectat proiectul mai devreme, dar numai 
spre sfârșitul anului a fost posibil să se anticipeze, cu suficientă siguranță, ce lucrări vor 
fi terminate în 2019 și care trebuie terminate în 2020. 
Prefinanțarea a fost o soluție care a permis să se continue și să se finalizeze lucrările de 
reconstrucție a clădirii. Agenția nu a renunțat la un controlul esențial, dimpotrivă, a 
păstrat un controlul deplin: prefinanțarea a fost plătită proprietarului, nu 
contractantului, iar proprietarul nu intenționează să efectueze nicio plată către 
contractant înainte ca o parte din lucrările finalizate să fie recepționată atât de Frontex, 
cât și de proprietar. Proprietarul returnează către Frontex toate fondurile neutilizate, 
care sunt asigurate prin garanții contractuale. 



 

 

Din punct de vedere al proporționalității, prefinanțarea este echivalentă cu aproximativ 
3,5 chirii lunare plătite de Frontex în temeiul contractului de închiriere, prin urmare, 
eventualele utilizări abuzive ale fondurilor de către proprietar ar putea fi deduse din 
facturile actuale de închiriere. Având în vedere cele de mai sus, agenția a păstrat măsuri 
adecvate de monitorizare a bugetului și activităților sale, inclusiv în raport cu autoritățile 
bugetare. 
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