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O activitate  
cu impact

Un pachet  
atractiv

A munci la Curtea de Conturi Europeană (Curtea) reprezintă o șansă 
extraordinară, aceea de a face parte dintr-o instituție creată pentru a îndeplini 
rolul de gardian al finanțelor UE.

În calitate de auditor extern independent al UE, obiectivul Curții este de a 
ameliora gestiunea financiară a UE, de a promova răspunderea pentru actul de 
gestiune și transparența și de a juca rolul de gardian independent al intereselor 
financiare ale cetățenilor UE. Curtea verifică dacă bugetul UE a fost executat 
în mod corect și dacă fondurile UE au fost colectate și cheltuite cu respectarea 
legislației și a principiilor bunei gestiuni financiare. 

Curtea de Conturi Europeană are sediul la Luxemburg și un efectiv total 
de aproximativ 1 000 de angajați. Ca instituție europeană, Curtea oferă 
remunerații competitive și un pachet complet de beneficii, care include 
concedii și un plan de pensie, o asigurare medicală valabilă în toate țările lumii, 
atât pentru angajați, cât și pentru membrii familiilor lor, precum și o asigurare 
de viață și de invaliditate. Anumitor categorii de angajați eligibili li se pot 
acorda beneficii suplimentare, astfel cum se prevede în Statutul funcționarilor.

European Court of Auditors
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Cum muncim 

Mediul de lucru la Curtea de Conturi Europeană este deschis și bazat pe colaborare. 
Curtea promovează în mod activ diversitatea în ceea ce privește modul în care membrii 
personalului lucrează împreună și în care contribuie la realizarea obiectivelor Curții.

- Manualele de audit ale Curții conțin instrucțiuni detaliate pentru 
desfășurarea auditurilor; acestea reflectă standardele internaționale și profesionale 
relevante și nivelul de calitate avut în vedere. Curtea a elaborat manuale pentru 
fiecare dintre cele trei tipuri principale de audit (auditul financiar, auditul de 
conformitate și auditul performanței). 

- Curtea a elaborat, de asemenea, o serie de orientări practice referitoare la 
metodele de audit, scopul acestor orientări fiind de a sprijini activitatea auditorilor 
Curții pe parcursul diferitelor etape ale procesului de audit. Aceste orientări vin în 
completarea manualelor de audit și oferă auditorilor Curții îndrumări cu privire la 
cele mai bune practici în domeniu. 

Învățare continuă 
și dezvoltarea 
carierei

Învățarea și dezvoltarea fac parte integrantă dintr-o carieră la Curtea de 
Conturi Europeană. Acestea se materializează în activități cu un înalt nivel de 
responsabilitate, în sesiuni de îndrumare individuală sau de mentorat, precum și 
în posibilități de dezvoltare a carierei în interiorul și în afara instituției. Munca la 
Curtea de Conturi Europeană este plină de dinamism, sarcinile sunt variate și o 
gamă diversă de misiuni de audit au ca obiectiv să stabilească unde și cum sunt 
cheltuiți banii UE. Politica de recrutare a Curții este astfel concepută încât să se 
asigure mobilitatea angajaților, oferindu-li-se posibilitatea de a lucra pe teme din 
numeroase domenii de politică diferite.

Mai mult, angajații au acces la nenumărate modalități de învățare, fiind 
încurajată dezvoltarea lor personală și dându-li-se posibilitatea de a și îmbunătăți 
și de a-și actualiza expertiza tehnică și profesională. Pe tot parcursul anului, sunt 
puse la dispoziție cursuri obligatorii atât pentru auditori, cât și pentru ceilalți 
membri ai personalului, precum și cursuri opționale.
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Ce spun angajații Curții

CHARLOTTA, Auditoare:

A fi auditor la Curtea de Conturi Europeană înseamnă o 
carieră internațională, înseamnă să muncești cu colegi din toate 
statele membre ale UE într-un mediu multilingv. Faptul de a 
avea posibilitatea să muncești cu diverse domenii ale bugetului 
UE și să desfășori diferite tipuri de audit face ca acest loc de 
muncă să fie unul plin de responsabilitate, dar și de satisfacții, cu 
perspective largi de carieră. 

VIKTORIJA, Traducătoare:

Ca traducătoare la Curtea de Conturi Europeană, fiecare 
zi este o provocare pentru mine, întrucât traduc în limba mea 
maternă texte dintr-o gamă foarte variată de domenii pentru 
concetățenii mei lituanieni. Împărtășesc această provocare cu 
colegi din întreaga Europă, într-o instituție dinamică și orientată 
spre oameni: o instituție a UE care nu doarme niciodată! Dacă aș 
recomanda cuiva să muncească la Curtea de Conturi Europeană? 
Cu siguranță!

ALFREDO, Auditor:

A munci la Curtea de Conturi Europeană îți oferă privilegiul 
de a vedea din interior în ce mod poate UE schimba cu adevărat 
ceva în viețile oamenilor. Nu este doar o oportunitate de a munci 
într-un mediu multicultural divers în care se pune accentul pe 
dezvoltarea profesională și pe cea personală, este și faptul de a 
avea șansa de a merge pe teren, de a întâlni oameni obișnuiți 
și de a învăța din experiența lor, astfel încât să putem sprijini 
construirea unei Uniuni Europene mai bune.

JITKA, Auditoare:

Ceea ce îmi place în mod deosebit la activitatea desfășurată 
în cadrul Curții de Conturi Europene este varietatea sarcinilor 
noastre de audit. Abordăm o gamă vastă de domenii de politici 
și fiecare audit pe care îl desfășurăm este unic în felul lui. În 
același timp, programul ASPIRE al Curții oferă posibilitatea celor 
nou-veniți să acumuleze experiență atât în domeniul auditului 
financiar, cât și în cel al auditului performanței, în primii trei 
ani de activitate, ceea ce este un punct de plecare foarte bun în 
cariera unui auditor al UE!

Lituania

Portugalia

Republica 
Cehă

Suedia
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Remunerarea Salariile de bază sunt stabilite în funcție de responsabilități și de experiența 
anterioară. Ele sunt revizuite anual, în conformitate cu Statutul funcționarilor. 

Beneficii

Alocațiile - membrii personalului beneficiază de alocații de expatriere, 
de alocații familiale și de alocații pentru întreținerea copilului, în funcție de 
situația lor personală.

Asigurarea de sănătate - angajații și membrii familiilor lor care sunt 
eligibili în acest sens beneficiază de asigurare de sănătate cu efect imediat de 
la intrarea în funcție, fără a fi nevoie de o perioadă de așteptare pentru plata 
beneficiilor.

Asigurare pentru incapacitatea de muncă - asigurarea pentru incapacitate 
de muncă în cazul unui accident sau al unei boli reprezintă un beneficiu 
standard pentru angajați. 

Beneficii legate de pensie - Curtea oferă angajaților săi un plan de pensie 
care constă într-o componentă-beneficii și într-o componentă-contribuție.

Concediu și vacanțe - 24 de zile de vacanță (concediu anual) plus 17 zile de 
sărbători publice. Sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, se poate beneficia 
și de zile suplimentare de călătorie către locul de origine.

Beneficii legate de instalare - în anumite condiții, angajaților care 
provin din alte locuri decât cel în care Curtea își desfășoară activitatea li se 
rambursează cheltuielile de călătorie și de mutare și li se acordă o indemnizație 
de instalare.

Educație - membrii personalului care au în întreținere copii care sunt 
eligibili în acest sens pot să îi înscrie la Școala Europeană din Luxemburg.

Infrastructuri - acces la parcări, cantină rezervată personalului, bufet, 
facilități sportive și spațiu destinat bibliotecii.

Curtea oferă condiții excelente de muncă, într-un cadru robust și sănătos 
(instalații sportive, evenimente culturale, conferințe pe diverse teme de 
interes etc.).

Alte  
infrastructuri

Transporturi: transport public gratuit în orașul Luxemburg, închiriere gratuită 
de biciclete ale orașului și un sistem de folosire în comun a autovehiculelor.

Munca la domiciliu: accesul la distanță oferă posibilitatea de a munci într-un 
cadru mai flexibil.

Informații cu privire la posibilitățile de angajare pentru soți.

Etica

Munca la Curtea de Conturi Europeană are la bază următoarele valori: 
independența, integritatea, imparțialitatea, profesionalismul, valoarea 
adăugată, excelența și eficiența. Liniile directoare elaborate de Curte în 
materie de etică se aplică tuturor membrilor și angajaților.

- Potrivit acestor linii directoare, Curtea de Conturi Europeană trebuie 
să fie o instituție obiectivă, independentă și profesionistă, în care diversele 
părți interesate pot avea încredere deplină. Curtea a adoptat, de asemenea, 
cerințele stabilite de Codul etic elaborat de INTOSAI (ISSAI 30), incluzându-le în 
cadrul liniilor sale directoare în materie de etică. Scopul liniilor directoare este 
de a ajuta Curtea să se asigure că deciziile luate în mod curent, atât în sfera 
auditului, cât și în ceea ce privește funcționarea instituției, sunt conforme cu 
principiile stabilite în codul adoptat de INTOSAI. 


