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CUVÂNT-ÎNAINTE 

În 2022, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, încă 
nevoite să facă față efectelor pandemiei globale și ale schimbărilor 
climatice rapide, se confruntă cu o altă criză: o criză masivă de 
energie, de securitate și de migrație cauzată de războiul de 
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Toate aceste evenimente au 
un impact considerabil asupra vieții cetățenilor Uniunii Europene, 
a situației sale economice și a relațiilor sale internaționale. 

În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul 
Curții este de a verifica dacă fondurile Uniunii Europene sunt 
colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației  

relevante și dacă obțin rezultatele scontate. Acest lucru este valabil 
și pentru toate măsurile noi luate pentru a contribui la depășirea 
efectelor negative ale numeroaselor crize actuale. Programul de 
activitate 2023+ al Curții a fost elaborat ținând cont de aceste 
provocări. În continuare, este prezentată o listă cu cele 82 de 
rapoarte speciale și documente de analiză pe care intenționăm să le 
publicăm, în principal în 2023 și în 2024. 

Criza energetică a afectat deosebit de puternic economiile statelor 
membre, precum și întreprinderile și cetățenii acestora. În plus, UE 
își propune să se afle în avangarda luptei împotriva schimbărilor 
climatice la nivel mondial. În cadrul domeniului prioritar strategic 
Schimbările climatice, mediul și resursele naturale, intenționăm să 
desfășurăm 21 de audituri care acoperă o gamă largă de teme, 
printre care securitatea energetică, poluarea, acțiunile legate de 
climă și producția durabilă de alimente. 

Securitatea și migrația vor fi, de asemenea, acoperite de activitățile 
de audit ale Curții. În cadrul domeniului prioritar strategic Reziliența 
la amenințările la adresa securității Uniunii și respectarea valorilor 
europene ale libertății, democrației și statului de drept, avem 
planificate 14 sarcini în domenii precum contribuția Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) la politica externă și de 
securitate comună (PESC), mobilitatea militară și ajutorul pentru 
refugiați. 
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Inițiativa NextGenerationEU (NGEU), care prevede cheltuirea unor 
sume semnificative într-o perioadă scurtă de timp pentru 
a contribui la repararea daunelor economice și sociale cauzate de 
pandemia de coronavirus, rămâne o prioritate pe agenda noastră. 
În următorii doi ani, Curtea intenționează să publice 12 rapoarte de 
audit care examinează NGEU, acoperind în principal Mecanismul de 
redresare și reziliență (MRR). Trei audituri sunt consacrate altui 
domeniu orizontal important, și anume cel al combaterii fraudei. În 
plus, Curtea acoperă, de asemenea, multe alte domenii definite în 
strategia Curții pentru perioada 2021-2025. 

În calitate de președinte nou ales al Curții de Conturi Europene, aș 
dori să subliniez faptul că, prin activitatea noastră de audit 
independentă, obiectivă și profesionistă, obiectivul nostru este de 
a contribui în continuare la utilizarea judicioasă și eficace 
a fondurilor UE. Programul nostru de activitate ne va servi drept 
sprijin în această sarcină ambițioasă. 

Tony Murphy 
Președinte 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Domeniul 
orizontal: NGEU 

 

2023 

Inițiativele pentru investiții ca 
reacție la coronavirus  
(CRII, CRII Plus) și REACT-EU 

Raport special 

Se va examina dacă Comisia a adaptat în mod eficace politica de coeziune pentru 
perioada 2014-2020 prin intermediul inițiativelor pentru investiții ca reacție la 
coronavirus și al REACT-EU și dacă a mobilizat rapid fondurile structurale și de 
investiții europene (fondurile ESI) pentru a răspunde la pandemia de COVID-19. 

Conceperea sistemului de 
control al Comisiei cu privire la 
MRR 

Raport special Se va evalua dacă sistemul de control al Comisiei are potențialul de a asigura 
regularitatea plăților din cadrul MRR și protecția intereselor financiare ale UE. 

Administrarea datoriei  
în cadrul Comisiei Raport special Se va evalua dacă Comisia a dezvoltat sisteme eficace de administrare a datoriei 

contractate pentru finanțarea NGEU. 

Performanța MRR Raport special Se va evalua dacă MRR este însoțit de un cadru de monitorizare adecvat pentru 
măsurarea performanței. 

Absorbția MRR Raport special 

Se va evalua unul dintre obiectivele-cheie ale MRR – rapiditatea – prin 
examinarea măsurii în care finanțarea MRR a fost efectiv concentrată la 
începutul perioadei. Auditul va evalua nivelul de absorbție, în statele membre, în 
reforme și în investiții. 

Dubla finanțare Raport special 
Se va evalua dacă statele membre și Comisia au instituit sisteme solide de 
gestiune și de control pentru a evita o finanțare dublă a cheltuielilor prin MRR și 
prin programele aferente politicii de coeziune.  



 5 

 

Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Domeniul 
orizontal: NGEU 

 

2024 

Transformarea digitală prin 
MRR Raport special 

Se va evalua dacă punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor în sectorul 
digital incluse în planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR) a contribuit 
în mod eficace la strategia digitală a UE și la transformarea digitală. 

Sistemele de control ale 
statelor membre pentru MRR Raport special 

Se va evalua dacă sistemele de control propuse de statele membre pentru 
gestionarea fondurilor primite în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 
sunt bine concepute pentru a proteja interesele financiare ale UE. 

Resursa proprie nouă bazată pe 
deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate 

Raport special 
Se va evalua dacă Comisia a instituit un cadru adecvat pentru gestionarea noii 
resurse proprii bazate pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate, inclusiv 
pentru colectarea și verificarea contribuțiilor statelor membre.  

Reformele finanțate prin 
MRR 1 Raport special Se va evalua dacă punerea în aplicare a reformelor într-un domeniu specific 

inclus în planurile de redresare și reziliență promovează reziliența și convergența. 

Etichetarea verde în cadrul 
NGEU Raport special 

Se va evalua dacă instrumentul MRR al NextGenerationEU este aliniat la 
obiectivele Pactului verde european în materie de acțiuni în domeniul climei și 
dacă acesta contribuie la obiectivele respective. 

Reformele finanțate prin 
MRR 2 Raport special Se va evalua dacă punerea în aplicare a reformelor într-un domeniu specific 

inclus în planurile de redresare și reziliență promovează reziliența și convergența. 



 6 

 

Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Domeniul 
orizontal: 

combaterea 
fraudei 

 

2023 

Conflictul de interese Raport special 
Se va examina dacă Comisia și statele membre au instituit politici și proceduri 
eficace pentru a aborda problemele în materie de conflict de interese legate de 
plățile din cadrul politicii agricole comune (PAC) și din domeniul coeziunii. 

Domeniul 
orizontal: 

combaterea 
fraudei 

 

2024 

Strategia antifraudă Raport special Se va evalua eficacitatea strategiei antifraudă a Comisiei din 2019 (SAFC) în 
combaterea fraudei care afectează cheltuielile UE. 

Frauda în materie de TVA la 
importuri Raport special Se va evalua dacă UE asigură în mod eficace protecția intereselor sale financiare 

atunci când profesioniștii utilizează proceduri speciale de import legate de TVA. 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Competitivitatea 
economică a 

Uniunii 

 

2023 

Uniunea energetică Raport special 
Se va examina supravegherea de către ACER a punerii în aplicare coerente și 
eficace a normelor privind piața energiei electrice și supravegherea abuzului de 
piață și a transparenței (REMIT), în domeniul pieței interne a energiei. 

Digitalizarea școlilor Raport special Se va evalua eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru digitalizarea școlilor. 

Operatorii economici autorizați Raport special Se va evalua dacă programul privind operatorii economici autorizați al UE 
a sprijinit cu succes comerțul legitim și securitatea lanțului de aprovizionare.  

Ambiția de a deveni al doilea 
cel mai mare producător de 
baterii din lume până în 2024 

Raport special 
Se va evalua caracterul adecvat al instrumentelor alese de Comisie pentru 
a interveni în lanțul valoric al bateriilor, gradul lor de punere în aplicare până în 
prezent și impactul acestora, dacă este măsurabil. 

Competitivitatea 
economică a 

Uniunii 

 

2024 

Transportul hidrogenului Raport special 

Se va evalua eficacitatea strategiei Comisiei în ceea ce privește promovarea 
infrastructurii UE pentru transportul de hidrogen, precum și eficiența cofinanțării 
din partea UE în sprijinirea dezvoltării și a furnizării în timp util a acestui tip de 
infrastructură în statele membre. 

Inteligența artificială Raport special 
Se va analiza dacă investițiile UE în domeniul inteligenței artificiale (în principal 
prin intermediul programului Orizont 2020) sunt exploatate în UE, în special de 
către industria din UE.  

Plățile digitale Raport special 

Se va investiga în ce măsură cadrul pentru plățile digitale și acțiunile conexe ale 
organismelor UE contribuie la securitatea și la eficiența unor astfel de plăți. 
Auditul se va axa pe obiectivele de la nivelul UE, cum ar fi facilitarea prestării 
transfrontaliere de servicii, promovarea concurenței, prevenirea criminalității 
financiare, facilitarea protecției consumatorilor și asigurarea stabilității 
financiare. 

Recunoașterea calificărilor 
profesionale în cadrul UE Raport special 

Se va evalua dacă persistă obstacole în calea recunoașterii reciproce a calificărilor 
profesionale și a diplomelor universitare ale lucrătorilor în cadrul pieței interne a 
UE. 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Ajutorul de stat pe timp de 
criză Raport special 

Se va evalua modul în care Comisia a ajustat normele privind ajutoarele de stat în 
raport cu MRR și cu fondurile din domeniul coeziunii astfel încât să asigure 
o aplicare eficace a acelor norme ale UE privind ajutoarele de stat care 
abordează efectele economice de denaturare asupra întreprinderilor din UE ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și a invadării Ucrainei. Se va examina, de 
asemenea, modul în care statele membre au aplicat aceste norme, inclusiv 
excepțiile temporare. 

Sprijinul pentru tineret Raport special 
Se va evalua dacă Fondul social european (FSE) și Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) au fost eficace în sprijinirea ocupării 
forței de muncă și a capacității de inserție profesională a tinerilor. 

Geoblocarea Raport special 
Se va evalua eficacitatea cadrului legislativ și a acțiunilor întreprinse de Comisie și 
de statele membre în vederea eliminării barierelor din calea comerțului 
electronic transfrontalier și în vederea protejării drepturilor consumatorilor. 

Pensiile private Raport special 
Se va examina dacă acțiunile UE au fost eficace în asigurarea sustenabilității 
sistemelor de pensii prin sprijinirea pensiilor private, inclusiv a pensiilor 
ocupaționale (pilonul II) și a pensiilor personale (pilonul III). 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Reziliența la 
amenințările la 

adresa securității 
Uniunii și 

respectarea 
valorilor europene 

ale libertății, 
democrației și 

statului de drept 

 

2023 

Lanțul de aprovizionare cu 
alimente în timpul pandemiei 
de COVID-19 

Raport special Se va evalua dacă Comisia și statele membre au răspuns în mod corespunzător la 
pandemia de COVID-19 pentru a menține securitatea alimentară în întreaga UE. 

Programarea ajutorului pentru 
dezvoltare Raport special 

Se va evalua dacă UE a alocat ajutorul pentru dezvoltare din perioada 2021-2027 
în conformitate cu o strategie bine definită și dacă a produs programe de sprijin 
de calitate. 

Acțiunea pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie 
de apărare 

Raport special 

Se va evalua dacă acțiunea pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie 
de apărare a fost eficace în testarea mecanismelor de finanțare și de stimulare 
a cooperării între părțile interesate din domeniul cercetării și tehnologiei din 
statele membre ale UE. 

Inițiativa Spotlight Raport special 
Se va evalua dacă contribuțiile UE la inițiativa comună Spotlight UE-ONU 
constituie o modalitate eficientă de abordare a violenței împotriva femeilor și 
a fetelor la nivel mondial. 

Serviciul European de Acțiune 
Externă Raport special Se va evalua dacă SEAE este bine pregătit pentru a contribui în mod eficace la 

coerența politicii externe și de securitate comune (PESC). 

Egalitate pentru persoanele cu 
dizabilități Raport special Se va examina dacă Strategia UE privind drepturile persoanele cu dizabilități și 

finanțarea UE au contribuit la abordarea nevoilor acestei categorii de persoane. 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Reziliența la 
amenințările la 

adresa securității 
Uniunii și 

respectarea 
valorilor europene 

ale libertății, 
democrației și 

statului de drept 

 

2024 

Abordarea cauzelor profunde 
ale migrației din Africa Raport special 

Se va evalua dacă proiectele puse în aplicare prin intermediul Fondului fiduciar 
de urgență al UE pentru Africa au obținut rezultatele scontate, asigurând în 
același timp respectarea drepturilor fundamentale ale omului.  

Instrumentul pentru refugiații 
din Turcia Raport special 

Se va examina situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor din Raportul 
special nr. 27/2018 și se vor evalua rezultatele componentei de dezvoltare din 
cadrul primei tranșe a Instrumentului pentru refugiații din Turcia (FRiT). 

Programul „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori” Raport special 

Se va evalua în ce măsură Comisia verifică în mod eficace dacă fondurile alocate 
de UE în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” își îndeplinesc 
scopul de a promova valorile UE.  

Mobilitatea militară Raport special 
Se va evalua dacă Planul de acțiune vizând mobilitatea militară, ca o condiție 
prealabilă pentru autonomia strategică a UE, este pe drumul cel bun pentru 
a facilita deplasări militare rapide și fluide în interiorul și în afara UE. 

Statul de drept în UE Raport special 
Se va examina dacă noua condiționalitate privind statul de drept este un 
instrument eficace pentru protejarea intereselor financiare ale UE în domeniul 
coeziunii în caz de încălcare a statului de drept. 

Acțiunea de coeziune pentru 
refugiații din Europa (CARE) Raport special 

Se va examina dacă statele membre au mobilizat fonduri UE prin FAST-CARE în 
cadrul politicii de coeziune în mod eficace, eficient și economic pentru a sprijini 
refugiații care fug din calea invadării Ucrainei de către Rusia. 

Integrarea migranților în UE Raport special 
Se va evalua dacă proiectele finanțate prin Fondul pentru azil, migrație și 
integrare au fost eficiente și au permis integrarea efectivă a resortisanților țărilor 
terțe. 

Raportarea privind statul de 
drept 

Document de 
analiză 

Se va întocmi o prezentare de ansamblu a ciclului de evaluare a statului de drept, 
cu un accent deosebit pe raportul anual privind statul de drept. 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Schimbările 
climatice, mediul 

și resursele 
naturale 

 

2023 

Schimbările climatice și ajutorul 
pentru dezvoltare Raport special 

Se va evalua eficacitatea Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice plus 
(AMSC+), principala inițiativă a UE de acțiune externă pentru combaterea 
schimbărilor climatice, în a ajuta țările cele mai vulnerabile să atenueze riscurile 
și să se adapteze la schimbările climatice.  

Protecția solului și gestionarea 
gunoiului de grajd Raport special 

Se va evalua dacă PAC și dispozițiile relevante ale Directivei privind nitrații permit 
UE să asigure o gestionare durabilă a solului și să prevină concentrațiile excesive 
din gunoiul de grajd lichid. 

Deșeuri periculoase Document de 
analiză 

Se va prezenta situația actuală în ceea ce privește generarea, reutilizarea, 
reciclarea și etichetarea deșeurilor periculoase, atât în cadrul UE, cât și în 
contextul expedierii lor către țări terțe. 

Transportul intermodal de 
marfă Raport special Se va evalua dacă sprijinul financiar și în materie de reglementare acordat de UE 

pentru transportul intermodal de marfă a fost eficace până în prezent. 

Obiective climatice Raport special 
Se va evalua măsura în care obiectivele privind clima și energia pentru 2020 au 
fost atinse și măsura în care cadrul de guvernanță al UE în domeniul climei și al 
energiei oferă o bază solidă pentru atingerea obiectivelor pentru 2030. 

Transportul de animale Document de 
analiză 

Sa va examina situația privind deplasarea animalelor vii între statele membre și 
către țări terțe și se vor analiza principalele motive care determină transportul 
animalelor. 

Economia circulară Raport special Se va examina eficacitatea sprijinului acordat prin Fondul european de dezvoltare 
regională pentru fazele de proiectare și de producție ale economiei circulare. 

Energia albastră și politica 
maritimă integrată Raport special Se va evalua dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore în contextul 

amenajării spațiului maritim și al protecției mediului marin. 

Orașe inteligente Raport special Se va evalua dacă proiectele-far au contribuit în mod eficace la a face orașele din 
UE mai „inteligente”. 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Acvacultură Raport special 

Se va examina dacă Comisia și statele membre au stabilit condițiile adecvate 
pentru a sprijini creșterea durabilă a sectorului acvaculturii, dacă și-au atins 
obiectivele și dacă statele membre au asigurat utilizarea eficientă a fondurilor 
UE. 

Biocombustibili Raport special 
Se va evalua sprijinul acordat de UE pentru dezvoltarea biocombustibililor 
durabili, atât în ceea ce privește exploatarea surselor durabile, cât și în ceea ce 
privește o evoluție semnificativă a gradului de utilizare. 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Schimbările 
climatice, mediul 

și resursele 
naturale 

 

2024+ 

CO2 generat de autovehicule Raport special 

Se va evalua fiabilitatea raportării emisiilor generate de autovehicule și dacă 
aceasta permite colectarea corectă și în timp util a amenzilor aferente; impactul 
flexibilității oferite producătorilor; și decalajul dintre emisiile testate în laborator 
și cele generate în condiții reale de conducere cu ajutorul volumelor mari de date 
(big data). 

Securitatea aprovizionării cu 
energie în Uniune Raport special 

Se va evalua dacă UE, prin sprijinul și investițiile sale în infrastructură, în piețe 
angro și în planuri de dezvoltare, asigură securitatea aprovizionării cu energie 
electrică și cu gaze în conformitate cu obiectivele climatice pentru 2030 și 2050. 

Planurile strategice din cadrul 
PAC Raport special 

Se va evalua dacă conținutul și modul în care sunt concepute planurile strategice 
aprobate ale statelor membre corespund obiectivului de politică al unei PAC mai 
verzi. 

Calitatea apei de mare Raport special 
Se va evalua coerența și eficacitatea acțiunilor UE de reducere a poluării marine 
și se va examina dacă UE valorifică experiențele de succes pentru a-și atinge 
obiectivul pentru 2030 de reducere la zero a poluării din apele maritime din UE.  

Adaptarea la schimbările 
climatice Raport special 

Se va evalua punerea în aplicare a Strategiei UE privind adaptarea la schimbările 
climatice și se va examina dacă integrarea finanțării pentru adaptare în bugetul 
UE a ținut seama de efectele actuale ale schimbărilor climatice și/sau de 
impacturile viitoare preconizate. 

Agricultura ecologică Raport special Se va evalua sprijinul UE pentru agricultura ecologică în ceea ce privește 
contribuția acestuia la obiectivele UE în materie de climă și mediu. 

Poluarea urbană Raport special Se va evalua eficacitatea normelor UE și a proiectelor finanțate de UE în 
combaterea poluării atmosferice, fonice și luminoase în zonele urbane. 



 14 

 

Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Infrastructura de gaze naturale Raport special 

Se va evalua dacă investițiile finanțate de UE în infrastructura de transport și 
stocare a gazelor prin politica de coeziune/Mecanismul pentru interconectarea 
Europei/Mecanismul de redresare și reziliență contribuie în mod eficace la 
securitatea energetică a UE în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze.  

Rețele și contoare inteligente Raport special 
Se va evalua dacă UE contribuie în mod eficace la introducerea rețelelor și 
a contoarelor inteligente, care reprezintă un factor-cheie pentru atingerea 
obiectivelor UE în materie de climă și energie fixate pentru 2030 și 2050. 

Planificarea resurselor 
energetice Raport special 

Se va evalua dacă Comisia a instituit sisteme de monitorizare adecvate pentru 
a se asigura că planificarea resurselor energetice de către statele membre este 
eficace și conformă cu cadrul de securitate energetică al UE și dacă Comisia 
a coordonat în mod eficace obiectivul uniunii energetice constând în 
diversificarea aprovizionării cu gaze și în crearea de stocuri. 
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Politicile fiscal-
bugetare și 

finanțele publice 
ale Uniunii 

 

2023 

Supravegherea bancară la 
nivelul UE Raport special 

Pentru a se oferi asigurare cu privire la eficiența operațională a modului în care 
Banca Centrală Europeană gestionează supravegherea instituțiilor de credit 
semnificative.  

Guvernanța economică Document de 
analiză 

Se va face un bilanț al activității de audit anterioare a Curții și vor fi identificate 
eventualele modificări de la nivelul guvernanței economice, având în vedere 
noile realități și consecințe generate de pandemie și de războiul din Ucraina. 
Analiza va evidenția riscurile, provocările și oportunitățile pentru viitorul 
coordonării economice în UE în contextul discuțiilor în curs cu privire la reforma 
acesteia, care este foarte probabil să se materializeze în cursul anului 2023. 

Galaxia bugetară 2021+ Raport special Se va evalua structura actuală a arhitecturii financiare a UE, inclusiv modificările 
aduse de cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și de NGEU. 

Investițiile străine directe Raport special 
Se va oferi o perspectivă inițială asupra eficacității punerii în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2019/452 privind mecanismele de examinare a investițiilor 
străine directe.  

Recuperarea fondurilor UE Raport special Se vor evalua sistemele Comisiei prin care aceasta se asigură că UE recuperează 
în mod eficace și în timp util fondurile cheltuite în mod neregulamentar. 

Politicile fiscal-
bugetare și 

finanțele publice 
ale Uniunii 

 

2024 

Concurența fiscală dăunătoare 
în UE Raport special 

Se vor evalua conceperea, punerea în aplicare și eficacitatea măsurilor de politică 
și de reglementare adoptate de Comisie în vederea combaterii fraudei fiscale, 
a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale în UE.  

Fondul european pentru 
investiții strategice (FEIS) Raport special 

Se va evalua performanța generală a FEIS în ceea ce privește mobilizarea de 
investiții suplimentare și de capital privat pentru a remedia disfuncționalitățile 
pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, stimulând astfel creșterea 
economică.  
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Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Altele 

 

2023 

Digitalizarea gestionării 
fondurilor UE 

Document de 
analiză 

Se va analiza stadiul de digitalizare a gestionării și a controlului fondurilor UE, 
riscurile și provocările conexe, precum și implicațiile pentru audit.  

Sectorul vitivinicol Raport special Se va examina dacă cadrul UE pentru restructurarea și transformarea plantațiilor 
viticole a îmbunătățit competitivitatea și sustenabilitatea viticultorilor. 

Activitățile de lobby care 
vizează legiuitorii Raport special 

Se va evalua dacă Registrul de transparență al UE este un instrument eficace 
pentru asigurarea transparenței activităților de lobby în materie de politici ale UE 
și în procesul decizional al UE. 

Achizițiile publice Raport special 
Se va evalua dacă Comisia și statele membre au identificat și au abordat în mod 
eficace obstacolele din calea unor achiziții publice transparente și competitive pe 
piața internă. 

Regularitatea cheltuielilor din 
domeniul coeziunii  

Document de 
analiză 

Se va prezenta o imagine de ansamblu a constatărilor de audit ale Curții cu 
privire la regularitatea cheltuielilor UE în cadrul politicii de coeziune în perioada 
2014-2020. 

Altele 

 

2024+ 

COVID și agențiile UE Raport special 

Se va evalua modul în care Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și 
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) au răspuns provocării 
reprezentate de pandemia de COVID-19 și dacă acest răspuns a fost adecvat în 
raport cu scopul urmărit. Evaluarea va include în special capacitatea acestor 
agenții de a-și adapta practicile de lucru în timp util și în mod eficace. 

Încrederea consumatorilor în 
produsele alimentare Raport special 

Se va evalua eficacitatea acțiunii UE în a contribui la asigurarea faptului că 
etichetarea produselor alimentare concordă cu conținutul acestora și nu induce 
în eroare. Auditul va evalua, de asemenea, dacă legislația actuală furnizează 
informațiile de care au nevoie consumatorii de astăzi. 

Siguranța rutieră Raport special 
Se vor evalua acțiunile UE în vederea atingerii obiectivului UE de reducere 
a deceselor cauzate de accidente rutiere la aproape zero până în 2050 
(„Viziunea zero”). 



 17 

 

Prioritatea 
strategică 
și anul de 
publicare 
planificat 

Denumirea sarcinii  Tipul de 
publicație Obiectivul sarcinii de audit 

Digitalizarea serviciilor 
medicale Raport special 

Se vor examina acțiunile și programele pregătitoare pentru inițiativa privind 
sănătatea digitală și pentru spațiul datelor privind e-sănătatea. Auditul va evalua 
rezultatele obținute până în prezent și complementaritatea dintre cheltuielile 
planificate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și cheltuielile din 
cadrul financiar multianual. 

Gestionarea la distanță Raport special Se va evalua dacă furnizarea de ajutor umanitar de către DG ECHO prin 
„gestionarea la distanță” este bine justificată, eficace și eficientă.  

Procedurile de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor Raport special 

Se va evalua supravegherea de către Comisia Europeană a aplicării legislației UE 
de către statele membre, în special modul în care procedurile de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor contribuie la promovarea și asigurarea respectării 
legislației UE. 

Sistemele de sănătate din țările 
partenere Raport special 

Se vor evalua eficiența și eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru sistemele 
de sănătate din țările în curs de dezvoltare, inclusiv contribuția financiară și cea 
legată de guvernanță ale Comisiei la inițiative globale din domeniul sănătății. 

Performanța administrativă 
a instituțiilor UE 

Document de 
analiză 

Se vor examina cadrele de performanță administrativă existente în instituțiile UE 
și, în special, exhaustivitatea gradului lor de acoperire. 
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DESPRE NOI 

 
 
Curtea este auditorul extern al Uniunii Europene. Curtea cuprinde 
câte un membru din fiecare stat membru și beneficiază de sprijinul 
adus de personalul instituției, în număr de aproximativ 950 de 
angajați proveniți din toate statele membre ale UE. Curtea își are 
sediul la Luxemburg, și-a început activitatea în 1977 și este 
o instituție a UE din 1993. 

Valorile noastre sunt independența, integritatea, obiectivitatea, 
transparența și profesionalismul.  
 

 
 
 

Misiunea noastră: prin intermediul unor activități de audit 
independente, profesionale și cu impact, Curtea evaluează 
economia, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea 
acțiunilor UE. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea răspunderii de 
gestiune, a transparenței și a gestiunii financiare ale UE și, prin 
urmare, la creșterea încrederii cetățenilor în UE. Ne străduim să 
răspundem în mod eficace provocărilor actuale și viitoare cu care se 
confruntă UE într-un mediu în schimbare rapidă. 

Viziunea noastră: ne propunem să fim un lider în profesia de 
auditor public și să contribuim la o Uniune Europeană mai rezilientă 
și mai sustenabilă, care apără valorile democratice pe care se 
bazează. 

Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele Curții 
reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare a răspunderii 
pentru gestiunea finanțelor UE. Ele sunt utilizate pentru a garanta 
faptul că cei responsabili de implementarea politicilor și 
a programelor UE – Comisia, alte instituții și organe ale UE și 
administrațiile naționale – dau seamă pentru actul de gestiune. 

În fine, prin intermediul activității sale, Curtea urmărește să ajute 
cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele 
sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare. 
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Malta
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Ungaria
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Finlanda
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Belgia
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România
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Croația

Bettina JAKOBSEN
Danemarca

Jan GREGOR
Republica Cehă

Mihails KOZLOVS
Letonia
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Lituania
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Estonia
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Germania
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Slovenia
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Franța
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Luxemburg

Helga BERGER
Austria
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Polonia

Stef BLOK
Țările de Jos
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DOCUMENTELE ELABORATE DE CURTE 
Curtea elaborează: 

— un raport anual, care include declarația de asigurare și capitole privind domenii specifice ale CFM, Mecanismul de redresare și reziliență și 
aspecte legate de performanță; 

— rapoarte anuale specifice, în care sunt prezentate opiniile de audit ale Curții rezultate în urma auditului financiar efectuat cu privire la 
fiecare agenție și organism al UE; 

— rapoarte speciale referitoare la anumite subiecte de audit selectate, care se publică pe tot parcursul anului și care sunt, în principal, 
rezultatul unor audituri ale performanței; 

— documente de analiză, care sunt analize descriptive și informative cu privire la domenii de politică sau de gestiune ale UE; 

— avize, care sunt utilizate de Parlamentul European și de Consiliu atunci când aprobă acte legislative și alte decizii ale UE. 

 



CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).
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