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În temeiul dispozițiilor articolului 287 alineatele (1) și (4) TFUE, ale articolului 258 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 

18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 

nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și 
a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, 

precum și ale articolului 43 din Regulamentul (UE) 2018/1877 al Consiliului din 
26 noiembrie 2018 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de 

dezvoltare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/323, 

 

Curtea de Conturi a Uniunii Europene, în ședințele sale din 7 iulie 2022 și 14 iulie 2022, 
a adoptat  

 

RAPOARTELE ANUALE 
privind exercițiul financiar 2021  

 

Aceste rapoarte, însoțite de răspunsurile instituțiilor la observațiile Curții, sunt transmise 
autorităților responsabile de acordarea descărcării de gestiune, precum și celorlalte instituții. 

 

 

La data adoptării prezentelor rapoarte, membrii Curții de Conturi Europene erau: 

Klaus-Heiner LEHNE (președinte), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ȘTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ  
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Introducere 
0.1. Curtea de Conturi Europeană este o instituție1 a Uniunii Europene (UE) și
auditorul extern al finanțelor UE2. În această calitate, Curtea acționează ca gardian 
independent al intereselor financiare ale tuturor cetățenilor Uniunii, în special 
contribuind la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE. Mai multe informații cu privire 
la activitatea desfășurată de Curte sunt disponibile în rapoartele sale anuale de 
activitate, în rapoartele speciale, în documentele de analiză și în avizele privind texte 
legislative noi sau actualizate ale UE ori alte decizii cu impact pentru gestiunea 
financiară. Toate aceste documente sunt disponibile pe site-ul web al Curții. 

0.2. Bugetul general al UE se adoptă anual de către Consiliul Uniunii Europene și
Parlamentul European. În luna mai 2020, Consiliul Uniunii Europene a adoptat 
NextGenerationEU (NGEU), un instrument temporar care a fost creat ca răspuns la 
impactul socioeconomic al pandemiei de COVID-19 și care este finanțat prin emiterea 
de obligațiuni. NGEU pune la dispoziție finanțare pentru Mecanismul de redresare și 
reziliență (MRR)3, care reprezintă aproximativ 90 % din finanțarea NGEU, precum și 
pentru câteva programe din cadrul rubricilor CFM 2021-2027. Această din urmă 
finanțare este cheltuită în conformitate cu norme sectoriale specifice. 

0.3. Atât bugetul general al UE, cât și finanțarea din NGEU fac obiectul procedurii de
descărcare de gestiune. Prin această procedură, Parlamentul, la recomandarea 
Consiliului, decide dacă Comisia Europeană și-a îndeplinit în mod satisfăcător 
responsabilitățile bugetare. Raportul anual al Curții, alături de alte produse ale 
acesteia, după caz, furnizează o bază pentru procedura de descărcare de gestiune. La 
data publicării sale, raportul anual este trimis parlamentelor naționale din statele 
membre, Parlamentului European și Consiliului. 

1 Curtea de Conturi Europeană a fost înființată ca instituție prin articolul 13 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, cunoscut și sub numele de Tratatul de la Maastricht. Ea a fost 
însă instituită inițial prin Tratatul de la Bruxelles, în 1977, ca noul organism comunitar 
destinat să îndeplinească funcția de audit extern. 

2 Articolele 285-287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

3 Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. 
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0.4. Raportul anual pe 2021 al Curții este structurat și de această dată în două părți
separate. Partea care urmează se referă la fiabilitatea conturilor consolidate ale UE și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor4. Cea de a doua parte acoperă raportul privind 
performanța bugetului UE, prezentând situația la sfârșitul anului 20215. 

0.5. Partea centrală a raportului anual o constituie declarația de asigurare cu privire
la fiabilitatea conturilor consolidate ale UE și la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor. Declarația este completată cu aprecieri specifice pentru domenii majore 
de cheltuieli din bugetul UE. 

0.6. Această parte a raportului este structurată după cum urmează:

— capitolul 1 conține declarația de asigurare, la care se adaugă o sinteză 
a rezultatelor auditului Curții cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor, aceasta acoperind și informațiile Comisiei cu privire la 
regularitate, și un rezumat al abordării de audit utilizate de Curte; 

— capitolul 2 prezintă analiza Curții cu privire la gestiunea bugetară și financiară; 

— capitolul 3 prezintă constatările Curții cu privire la veniturile UE; 

— capitolele 4-9 prezintă, pentru principalele rubrici din cadrul financiar multianual 
(CFM) 2021-2027, rezultatele testelor efectuate de Curte cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor, precum și o examinare a rapoartelor anuale de 
activitate ale Comisiei, a elementelor sistemelor sale de control intern și a altor 
dispoziții în materie de guvernanță; 

— capitolul 10 prezintă, pentru prima dată, rezultatele activității Curții cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor din MRR și abordarea de audit aplicată. 

0.7. Întrucât nu există situații financiare separate pentru diferitele rubrici din CFM,
concluziile pentru fiecare capitol nu constituie o opinie de audit. Capitolele respective 
se concentrează mai degrabă asupra unor aspecte importante specifice fiecăreia dintre 
rubricile din CFM. 

4 În capitolele 1-10 care urmează, termenul „regularitate” este utilizat cu același sens ca 
termenul „legalitate și regularitate’. 

5 „Raportul Curții de Conturi Europene privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul 
anului 2021”. 
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0.8. Curtea urmărește să își prezinte observațiile într-un mod clar și concis. Nu se 
poate însă evita întotdeauna utilizarea unor termeni specifici UE sau politicilor și 
bugetului său ori a unui jargon specific domeniilor contabilității și auditului. Curtea 
a publicat, pe site-ul său, un glosar conținând explicații pentru majoritatea acestor 
termeni specifici. Termenii definiți în glosar figurează cu litere cursive la prima lor 
apariție în fiecare capitol. 

0.9. Este responsabilitatea Curții, în calitatea sa de auditor extern, să își facă 
cunoscute constatările de audit și să formuleze concluziile necesare astfel încât să 
furnizeze o evaluare independentă și imparțială a fiabilității conturilor UE și a legalității 
și regularității operațiunilor.  

0.10. Răspunsurile Comisiei (sau, după caz, ale altor instituții și organisme ale UE) 
la observațiile Curții sunt prezentate împreună cu acest raport. 
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Declarația de asigurare și informații în sprijinul acesteia 
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Declarația de asigurare a Curții de 
Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – 
raportul auditorului independent 

Opinie 

I. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile consolidate ale Uniunii Europene, aprobate de Comisie la 
28 iunie 2022, care cuprind situațiile financiare consolidate1 și rapoartele 
privind execuția bugetară2 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021; 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în conformitate cu 
prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

II. În opinia Curții, conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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 financiar și cu normele contabile bazate pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel 
internațional. 

                                                      
1 Situațiile financiare consolidate 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 (inclusiv 
raportarea pe segmente). 

2 Rapoartele privind execuția bugetară includ și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 

Veniturile 

Opinia privind legalitatea și regularitatea veniturilor  

III. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Cheltuielile 

IV. Pentru 2021, Curtea prezintă două opinii separate privind legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor. Acest lucru reflectă faptul că Mecanismul de redresare 
și reziliență (MRR) este un instrument temporar pus în aplicare și finanțat într-un 
mod fundamental diferit față de cheltuielile bugetare obișnuite din cadrul 
financiar multianual (CFM). 

Opinie contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor bugetare 

V. În opinia Curții, având în vedere importanța aspectului descris în secțiunea 
„Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
bugetare”, cheltuielile bugetare acceptate în conturile aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. 

Opinia privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor din MRR 

VI. În opinia Curții, cheltuielile din MRR acceptate în conturile aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Baza pentru opinie 

VII. Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale 
de audit (ISA) și codul etic formulate de Federația Internațională a Contabililor 
(IFAC) și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) 
formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care revin Curții în temeiul acestor 
standarde și coduri sunt descrise mai detaliat în secțiunea intitulată 
„Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. În secțiunea respectivă, 
Curtea furnizează, de asemenea, mai multe informații referitoare la baza opiniei 
sale cu privire la venituri (a se vedea punctul XXXV) și cu privire la cheltuielile din 
MRR (a se vedea punctul XXXVII). Totodată, Curtea a respectat cerințele de 
independență și a îndeplinit obligațiile etice care îi revin în conformitate cu Codul 
etic pentru profesioniștii contabili al Consiliului pentru Standarde Internaționale 
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de Etică pentru Contabili. Curtea consideră că probele de audit pe care le-a 
obținut sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza opiniilor sale. 

Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
bugetare 

VIII. Nivelul de eroare global estimat de Curte pentru cheltuielile bugetare 
acceptate în conturile aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 este de 
3,0 %. O proporție importantă din aceste cheltuieli este afectată de un nivel 
semnificativ de eroare. Este vorba aici în principal de cheltuieli bazate pe 
rambursare, pentru care nivelul de eroare este estimat la 4,7 %. Aceste cheltuieli 
au crescut la 90,1 miliarde de euro în 2021, reprezentând 63,2 % din populația 
auditată de Curte3. Efectele erorilor constatate de Curte sunt, prin urmare, atât 
semnificative, cât și generalizate în rândul cheltuielilor acceptate aferente 
exercițiului. 

Aspecte-cheie ale auditului 

Curtea a evaluat datoria privind pensiile și alte beneficii ale angajaților 

IX. Bilanțul UE include o datorie privind pensiile și alte beneficii ale angajaților în 
cuantum de 122,5 miliarde de euro la sfârșitul exercițiului 2021 (față de 
116,0 miliarde de euro în 2020), reprezentând aproape un sfert din valoarea totală 
de 496,4 miliarde de euro a pasivelor din 2021 (față de 313,5 miliarde de euro 
în 2020). 

X. Cea mai mare parte a acestei datorii privind pensiile și alte beneficii ale 
angajaților este legată de Sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți 
ai Uniunii Europene și se ridică la 109,7 miliarde de euro (față de 100,7 miliarde 
de euro în 2020). Datoria înregistrată în conturi este o estimare a valorii actuale 
a plăților viitoare preconizate pe care UE va trebui să le facă pentru a se achita de 
obligațiile pe care le are privind pensiile. 

XI. Plata prestațiilor prevăzute de acest sistem de pensii este în sarcina 
bugetului Uniunii. UE nu a creat un fond de pensii specific pentru a acoperi 
costurile viitoarelor obligații privind pensiile, dar statele membre garantează 
colectiv plata prestațiilor respective și funcționarii contribuie cu o treime din 
costul finanțării sistemului. Eurostat calculează această datorie anual, în numele 
contabilului Comisiei, utilizând parametri precum profilul de vârstă și speranța de 

                                                      
3 Mai multe informații în acest sens sunt prezentate la punctele 1.22-1.27 din Raportul anual 

pe 2021 al Curții. 
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viață a funcționarilor UE, precum și ipoteze privind condițiile economice viitoare. 
Parametrii și ipotezele utilizate sunt evaluate și de consilierii actuariali ai Comisiei. 

XII. Creșterea datoriei privind pensiile în 2021 se explică în principal prin 
scăderea ratei nominale de actualizare, care este afectată de o reducere a ratelor 
dobânzii la nivel mondial4. 

XIII. Cea de a doua componentă ca volum a datoriei privind pensiile și alte 
beneficii ale angajaților este datoria estimată a UE față de Sistemul comun de 
asigurări de sănătate (JSIS), în valoare de 10,3 miliarde de euro la sfârșitul 
exercițiului 2021 (față de 12,9 miliarde de euro în 2020). Această datorie este 
legată de costurile cu asistența medicală pentru membrii personalului UE care 
trebuie plătite în perioadele de după încetarea activității (excluzând contribuțiile 
acestora). 

XIV. Ca parte a auditului, Curtea evaluează ipotezele actuariale utilizate pentru 
aceste sisteme și evaluarea rezultată. Evaluarea Curții se bazează pe activitatea 
desfășurată de experți actuariali externi independenți. Curtea verifică datele de 
bază utilizate pentru calcule, parametrii actuariali și calcularea datoriei. De 
asemenea, se examinează prezentarea datoriilor în bilanțul consolidat și în notele 
la situațiile financiare consolidate. 

XV. Curtea concluzionează că estimarea valorii globale a datoriei privind 
pensiile și alte beneficii ale angajaților, așa cum figurează ea în bilanțul consolidat, 
prezintă o imagine fidelă și fiabilă a situației.  

Curtea a evaluat principalele estimări de la sfârșitul exercițiului prezentate în 
conturi 

XVI. La sfârșitul exercițiului 2021, valoarea estimată a cheltuielilor eligibile 
efectuate datorate beneficiarilor, dar a căror rambursare nu fusese încă solicitată, 
era de 129,9 miliarde de euro (față de 107,8 miliarde de euro în 2020). Aceste 
sume au fost contabilizate cu titlu de cheltuieli înregistrate în avans5. 

XVII. Creșterea acestei estimări se referă în principal la MRR, care este 
elementul central al NextGenerationEU (NGEU), instrumentul temporar de 
redresare menit să ajute la repararea daunelor economice și sociale imediate 
cauzate de pandemia de COVID-19. Plățile către statele membre în cadrul acestei 

                                                      
4 Conturile anuale ale UE pentru exercițiul financiar 2021, nota 2.9. 

5 Acestea includ 77,8 miliarde de euro reprezentând cheltuieli înregistrate în avans în partea 
de pasive a bilanțului și 52,1 miliarde de euro înregistrate în partea de active a bilanțului, 
care reduc valoarea prefinanțărilor. 
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facilități urmează un profil de tranșe predefinit până în 2026. La sfârșitul 
exercițiului 2021, cheltuielile din MRR înregistrate în avans se ridicau la 
12,3 miliarde de euro. 

XVIII. Pentru a evalua aceste estimări de la sfârșitul exercițiului, Curtea 
a examinat sistemul instituit de Comisie pentru calculele aferente separării 
exercițiilor financiare cu scopul de a asigura corectitudinea și exhaustivitatea 
acestuia în direcțiile generale în care au fost efectuate cele mai multe cheltuieli. În 
cursul activității de audit desfășurate pe un eșantion de facturi și de plăți de 
prefinanțare, Curtea a examinat calculele relevante pentru separarea exercițiilor 
financiare, astfel încât să abordeze riscul ca valoarea cheltuielilor înregistrate în 
avans să fie prezentată eronat. Au fost solicitate clarificări de la serviciile contabile 
ale Comisiei în legătură cu metodologia generală utilizată pentru a stabili aceste 
estimări. 

XIX. Curtea concluzionează că estimarea valorii globale a cheltuielilor 
înregistrate în avans și a altor avansuri acordate statelor membre este prezentată 
în mod fidel în bilanțul consolidat.  

Curtea a examinat activele generate de procesul de retragere a Regatului Unit 

XX. La 1 februarie 2020, Regatul Unit a încetat să mai fie stat membru al UE. 
Potrivit acordului de retragere, Regatul Unit s-a angajat să își onoreze toate 
obligațiile financiare care îi revin în temeiul cadrelor financiare multianuale 
precedente în legătură cu calitatea sa de membru al UE. În perioada de tranziție, 
care s-a încheiat la 31 decembrie 2020, Regatul Unit a continuat să contribuie la 
bugetul UE și să primească bani din acesta, ca și cum ar fi fost un stat membru. 

XXI. După încheierea perioadei de tranziție, o serie de alte obligații reciproce 
care revin UE și Regatului Unit dau naștere unor datorii și creanțe pentru UE. 
Aceste obligații trebuie să fie reflectate în conturile anuale ale UE. Comisia 
a estimat că, la data bilanțului, conturile UE prezentau o creanță netă de 
41,8 miliarde de euro datorată de Regatul Unit (în 2020, valoarea acesteia a fost 
de 47,5 miliarde de euro), din care se estimează că 10,9 miliarde de euro vor fi 
plătiți în termen de 12 luni de la data raportării.  

XXII. Mecanismul de plată care trebuie aplicat obligațiilor reciproce prevăzute 
în acordul de retragere este reglementat la articolul 148 („Plăți după 2020”) din 
acord. În 2021, suma raportată ca fiind datorată de Regatul Unit în temeiul 
articolului 136 și al articolelor 140-147 a fost de 11,9 miliarde de euro. Plățile 
totale primite din partea Regatului Unit în 2021 s-au ridicat la 6,8 miliarde de euro. 
Soldul rămas la sfârșitul anului, în valoare de 5,1 miliarde de euro, trebuia să fie 
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plătit în cinci tranșe lunare egale din ianuarie până în mai 2022 inclusiv, în 
conformitate cu mecanismul prevăzut la articolul 148 din acordul de retragere. 

XXIII.  Ca parte a procedurilor sale normale de audit, Curtea a discutat cu 
Comisia calendarul, exactitatea și caracterul complet al activelor recunoscute și al 
plăților efectuate. Curtea a recalculat sumele în cauză, le-a reconciliat cu 
evidențele subiacente și a verificat dacă ipotezele utilizate erau adecvate. 

XXIV. Concluzia Curții a fost că estimarea corespunzătoare activelor totale 
recunoscute în legătură cu procesul de retragere a Regatului Unit este prezentată 
în mod fidel în conturile anuale consolidate. 

Curtea a evaluat impactul pe care l-a avut asupra conturilor invadarea Ucrainei 
de către Rusia  

XXV. La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina. Întrucât UE oferă asistență 
Ucrainei sub formă de împrumuturi și de granturi, Curtea a examinat calculele 
Comisiei privind expunerea UE la riscul financiar asociat, precum și baza lor 
subiacentă, pentru a se asigura că consecințele acestui eveniment important au 
fost reflectate în mod corespunzător în conturile UE. Curtea a examinat calculele 
Comisiei în raport cu propriile sale calcule și cu datele existente pe această temă. 

XXVI. Ea concluzionează că tratarea invaziei Ucrainei de către Rusia ca fiind un 
eveniment ulterior datei bilanțului care nu conduce la ajustarea situațiilor 
financiare este adecvată. Impactul său a fost făcut cunoscut în mod corespunzător 
și prezentat în mod corect în conturile anuale consolidate. 

Curtea a evaluat impactul pe care l-au avut asupra conturilor măsurile legate de 
pandemia de COVID-19  

XXVII. Pandemia de COVID-19 a afectat grav economiile și finanțele publice 
ale statelor membre. Comisia Europeană a mobilizat mijloace substanțiale pentru 
a consolida sectoarele de sănătate publică ale statelor membre și pentru a atenua 
impactul socioeconomic al pandemiei în UE. Măsurile luate au inclus finanțare 
pentru achiziționarea de materiale medicale de urgență, o mai mare flexibilitate în 
utilizarea sprijinului financiar din fondurile structurale și de investiții europene și 
acordarea de împrumuturi în condiții favorabile pentru statele membre. Aceste 
inițiative au avut un efect important asupra situațiilor financiare. 

XXVIII. Ca parte a procedurilor sale normale de audit, Curtea a auditat 
activele, pasivele, veniturile și cheltuielile, inclusiv pe cele legate de măsurile luate 
de Comisie. Concluzia Curții este că acestea sunt prezentate în mod fidel în 
conturile anuale consolidate. 
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Alte aspecte 

XXIX. Conducerea este responsabilă de prezentarea „altor informații”. Acest 
termen înglobează secțiunea „Principalele realizări ale exercițiului”, dar nu și 
conturile consolidate sau raportul Curții cu privire la acestea din urmă. Opinia 
exprimată de Curte cu privire la conturile consolidate nu acoperă aceste alte 
informații și Curtea nu formulează niciun fel de concluzie în materie de asigurare 
cu privire la acestea. În contextul auditului său referitor la conturile consolidate, 
Curtea are responsabilitatea de a lua cunoștință de aceste alte informații și de 
a analiza dacă ele prezintă inconsecvențe semnificative cu conturile consolidate 
sau cu informațiile pe care le-a obținut în cadrul auditului ori dacă ele comportă 
alte denaturări semnificative. În cazul în care concluzionează că aceste alte 
informații prezintă denaturări semnificative, ea are obligația de a raporta acest 
lucru. Curtea nu are nimic de semnalat în acest sens. 

Responsabilitățile conducerii 

XXX. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu Regulamentul financiar, 
conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor 
consolidate ale UE 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 
prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări 
semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea 
are de asemenea responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile 
financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu 
dispozițiile (acte legislative, reglementări, principii, norme și standarde) care le 
reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor UE aparține Comisiei (articolul 317 TFUE). 

XXXI. În procesul de întocmire a conturilor consolidate, conducerea este 
responsabilă de evaluarea capacității Uniunii Europene de a-și continua 
activitatea, prezentând aspectele relevante și utilizând principiul contabil al 
continuității activității, cu excepția cazului în care intenționează fie să lichideze 
entitatea, fie să oprească operațiunile sau nu are nicio altă soluție realistă decât 
aceea de a face acest lucru. 

XXXII. Comisia este responsabilă de supravegherea procesului de raportare 
financiară al UE. 

XXXIII. Conform Regulamentului financiar (titlul XIII), contabilul Comisiei 
trebuie să prezinte, în scopul auditului, conturile consolidate provizorii ale UE 
până la data de 31 martie a exercițiului următor și apoi pe cele finale până la data 
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de 31 iulie. Conturile provizorii ar trebui să ofere deja o imagine corectă și fidelă 
a situației financiare a UE. Prin urmare, este absolut necesar ca toate elementele 
din conturile provizorii să fie prezentate sub formă de calcule finale, astfel încât 
Curtea să se poată achita de sarcina sa în conformitate cu (titlul XIII din) 
Regulamentul financiar și în termenele prevăzute. Eventualele modificări 
efectuate în conturile finale față de conturile provizorii ar trebui să rezulte, în mod 
normal, numai ca urmare a observațiilor Curții. 

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor consolidate și al 
operațiunilor subiacente 

XXXIV. 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 consolidate ale UE și la conformitatea operațiunilor subiacente 
conturilor cu legile și reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului 
European și Consiliului, pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație de 
asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare 
ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul a detectat neapărat toate 
cazurile de denaturări sau de neconformități semnificative care pot exista. 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 luate pe baza acestor conturi 
consolidate. 

XXXV. În ceea ce privește veniturile, examinarea efectuată de Curte cu privire 
la resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată și pe venitul național brut 
are drept punct de plecare agregatele macroeconomice pe baza cărora acestea 
sunt calculate și presupune evaluarea sistemelor Comisiei de prelucrare a acestor 
agregate până la primirea contribuțiilor din partea statelor membre și până la 
înregistrarea acestora în conturile consolidate. În ceea ce privește resursele proprii 
tradiționale, Curtea examinează conturile autorităților vamale și analizează fluxul 
taxelor până la momentul încasării sumelor de către Comisie și al înregistrării lor în 
conturi. Există riscul ca taxele vamale să nu fie declarate sau să fie declarate 
incorect autorităților vamale naționale de către importatori. Cuantumul aferent 
taxelor la import percepute efectiv va fi, așadar, mai mic decât cuantumul care ar 
trebui să fie colectat teoretic. Această diferență este cunoscută sub denumirea de 
„deficit de colectare a taxelor vamale”. Aceste sume eludate nu sunt reflectate în 
sistemele contabile ale statelor membre referitoare la resursele proprii 
tradiționale și nu intră în sfera opiniei de audit formulate de Curte cu privire la 
venituri. 

XXXVI. 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 (cu excepția plăților în avans) la 

20



  

 

momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate după ce 
destinatarul fondurilor a furnizat probe cu privire la utilizarea lor corespunzătoare, 
iar instituția sau organismul a acceptat aceste probe prin validarea și închiderea 
plății în avans, lucru care poate să aibă loc abia în unul dintre exercițiile ulterioare. 

XXXVII. Anul acesta, Curtea a examinat pentru prima dată cheltuielile din 
MRR. Spre deosebire de alte cheltuieli bugetare, care se bazează pe rambursarea 
unor costuri și/sau pe respectarea unor condiții, în cadrul MRR condiția pentru 
efectuarea plății este atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor sau a țintelor 
predefinite. Prin urmare, Curtea a examinat dacă Comisia colectase dovezi suficiente 
și adecvate pentru a-și susține evaluarea cu privire la această condiție. Respectarea 
altor norme ale UE și a altor norme naționale nu face parte din această evaluare. 

XXXVIII. Curtea își exercită raționamentul profesional și își păstrează 
scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De asemenea: 

(a) Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor 
consolidate și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități 
semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste 
denaturări sau neconformități semnificative rezultă din acte de fraudă, fie că 
rezultă din erori. Ea concepe și desfășoară proceduri de audit care să 
abordeze riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate 
pentru a sta la baza opiniei sale. Situațiile în care există denaturări sau 
neconformități semnificative cauzate de fraudă sunt mai dificil de detectat 
decât cele în care denaturările sau neconformitățile semnificative sunt 
cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune coluziune, fals, omisiuni 
intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern. În consecință, 
există un risc mai mare ca astfel de situații să nu fie detectate. 

(b) Curtea obține o înțelegere a controlului intern relevant pentru audit în 
vederea elaborării de proceduri de audit adecvate, dar nu în scopul exprimării 
unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern. 

(c) 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. 

(d) 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 din cauza unor evenimente sau condiții care ar putea genera 
îndoieli semnificative privind capacitatea entității 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 conturile consolidate sau, în cazul în care aceste 
prezentări sunt neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se 
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bazează pe probele de audit obținute până la data raportului său. Cu toate 
acestea, evenimente sau condiții ulterioare pot determina entitatea să nu își 
mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității. 

(e) Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor 
consolidate, inclusiv toate prezentările de informații, precum și măsura în 
care conturile consolidate reflectă în mod fidel operațiunile și evenimentele 
subiacente. 

(f) Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile 
financiare ale entităților care fac parte din sfera de consolidare a Uniunii 
Europene cu scopul de a exprima o opinie referitoare la conturile consolidate 
și la operațiunile subiacente acestora. Ea este responsabilă de coordonarea, 
supervizarea și efectuarea auditului și își asumă întreaga responsabilitate 
pentru opinia sa de audit. 

XXXIX. Curtea comunică conducerii, printre alte aspecte, sfera planificată 
a auditului și programarea acestuia în timp, precum și constatările principale ale 
auditului, inclusiv constatările cu privire la eventuale deficiențe semnificative ale 
controlului intern. 

XL. Dintre aspectele discutate cu Comisia și cu alte entități auditate, Curtea 
stabilește care au fost chestiunile cele mai importante pentru auditul conturilor 
consolidate și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale auditului pentru 
perioada curentă. 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. 

14 iulie 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Președinte 

Curtea de Conturi Europeană 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg 
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Introducere 

Rolul Curții de Conturi Europene 

1.1. Curtea de Conturi Europeană este auditorul independent al Uniunii Europene. 
În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)6, Curtea: 

(a) formulează o opinie cu privire la conturile UE; 

(b) verifică dacă bugetul UE este utilizat în conformitate cu legile și reglementările 
aplicabile; 

(c) raportează cu privire la economia, eficiența și eficacitatea cheltuielilor UE7; și 

(d) prezintă avize cu privire la propunerile legislative care au un impact asupra 
gestiunii financiare a fondurilor UE sau asupra aspectelor conexe. 

1.2. Activitățile pe care le desfășoară în vederea declarației de asigurare (activități 
explicate în anexa 1.1) îi permit Curții să se achite de îndeplinirea celui dintâi și a celui 
de al doilea dintre obiectivele menționate mai sus. Curtea prezintă aspecte legate de 
performanță ale execuției bugetare (economia, eficiența și eficacitatea cheltuielilor) 
într-o secțiune separată a raportului său anual8. Considerate în ansamblu, activitățile 
de audit ale Curții aduc totodată o contribuție semnificativă la avizele pe care instituția 
le elaborează cu privire la propunerile legislative. 

1.3. Acest capitol al raportului anual: 

(a) prezintă contextul declarației de asigurare, la care se adaugă o trecere în revistă 
a constatărilor și concluziilor Curții cu privire la fiabilitatea conturilor și la 
regularitatea operațiunilor subiacente, inclusiv cu privire la informațiile Comisiei 
referitoare la regularitate; 

                                                      
6 Articolele 285-287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

7 În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. 

8 Aceste aspecte sunt prezentate în „Raportul Curții de Conturi Europene privind 
performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2021” și în rapoartele speciale ale 
Curții legate de performanță. 

23



  

 

(b) include informații cu privire la cazurile de suspiciune de fraudă pe care Curtea le 
raportează către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și către Parchetul 
European (EPPO), precum și cu privire la auditurile Curții vizând acțiunile UE de 
combatere a fraudei; 

(c) prezintă o sinteză a abordării de audit a Curții (a se vedea anexa 1.1). 

1.4. În 2021, activitatea Curții a acoperit, de asemenea, plata unică efectuată către 
Spania din MRR9. MRR este principala componentă a pachetului NGEU10, care este 
menit să sprijine redresarea în urma impactului pandemiei de COVID-19. Rezultatele 
acestei activități stau la baza opiniei Curții pentru 2021 cu privire la regularitatea 
cheltuielilor efectuate din MRR. MRR este un instrument temporar pus în aplicare și 
finanțat într-un mod fundamental diferit față de cheltuielile bugetare din cadrul 
CFM-urilor. Prin urmare, Curtea a decis să consacre un capitol separat (capitolul 10) 
cheltuielilor aferente MRR, în care să prezinte abordarea sa de audit, contextul 
activității sale și o imagine de ansamblu a constatărilor și a concluziilor sale. Prin 
urmare, capitolul 1 nu acoperă MRR, axându-se exclusiv pe cheltuielile din bugetul UE 
din cadrul rubricilor 1-7 din CFM.  

1.5. Restricțiile de călătorie și cele în materie de sănătate publică impuse în 
contextul pandemiei de COVID-19 au continuat să limiteze posibilitățile Curții de 
a efectua controale la fața locului, de a obține documente originale, de a intervieva 
personalul entităților auditate față în față și de a verifica existența fizică a realizărilor 
finanțate de UE. Prin urmare, Curtea a continuat să se adapteze la această situație și să 
transforme modul în care lucrează, desfășurând cea mai mare parte a activității sale 
sub forma unor examinări documentare și a unor interviuri de la distanță cu entitățile 
auditate. Lipsa controalelor la fața locului înseamnă că persistă un risc de 
nedetectare11 crescut12, dar Curtea consideră că probele pe care le-a obținut de la 
entitățile auditate i-au permis să își finalizeze activitatea și să tragă concluzii cu privire 
la aceasta. 

                                                      
9 Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a MRR. 

10 Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului de instituire a unui instrument de redresare al 
Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19. 

11 Riscul de nedetectare se referă la posibilitatea ca auditorul să nu detecteze o abatere care 
nu a fost corectată de controalele interne ale entității. 

12 Punctul 1.4 din Raportul anual pe 2020 al Curții. 
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Cheltuielile UE constituie un instrument important pentru 
atingerea obiectivelor urmărite în cadrul politicilor 

1.6. Cheltuielile UE reprezintă un instrument important pentru atingerea 
obiectivelor de politică, dar nu sunt singurul mijloc de care dispune Uniunea. Printre 
alte măsuri importante utilizate în acest scop se numără legiferarea, precum și dreptul 
la libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului și a persoanelor în întreaga 
Uniune. În 2021, cheltuielile publice totale ale statelor membre (7 459 de miliarde de 
euro) au reprezentat 53 % din venitul lor național brut (14 069 de miliarde de euro). 
Cheltuielile din bugetul UE13 s-au ridicat la 181,5 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 
2,4 % din totalul cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE și 1,3 % din venitul 
național brut al acestora (a se vedea figura 1.1). Ținând seama de plățile suplimentare 
efectuate din veniturile alocate pentru granturi din MRR (46,5 miliarde de euro), 
totalul plăților efectuate în 2021 s-a ridicat la 228,0 miliarde de euro14. 

                                                      
13 „Cheltuielile din bugetul UE” includ finanțarea NGEU pentru mai multe programe din cadrul 

rubricilor CFM 2021-2027, care este cheltuită în conformitate cu normele sectoriale 
specifice. Sunt însă excluse cheltuielile aferente MRR, care nu fac parte din bugetul adoptat 
al UE, ci sunt mai degrabă finanțate prin emiterea de obligațiuni. 

14 Conturile anuale consolidate ale UE pentru exercițiul financiar 2021 – Rapoarte privind 
execuția bugetară și note explicative – secțiunea 6.3 intitulată „CFM: Execuția creditelor de 
plată”. 
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Figura 1.1 – Cheltuielile din bugetul UE efectuate în 2021 și cheltuielile 
publice totale ca procent din venitul național brut (VNB) 

 
Sursa: 
VNB-ul UE-27: conturile anuale consolidate ale Comisiei Europene pentru exercițiul 2021 – anexa A – 
Venituri; 
Cheltuielile publice totale ale UE-27: baza de date Eurostat – Government revenue, expenditure and 
main aggregates; date extrase la 25.4.2022; 
Cheltuielile din bugetul UE: Comisia Europeană – conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene 
pentru exercițiul financiar 2021. 

1.7. Fondurile UE sunt vărsate beneficiarilor fie sub forma unor plăți unice/tranșe 
anuale, fie sub forma unei serii de plăți efectuate în cadrul unor scheme de cheltuieli 
multianuale. Plățile din bugetul UE pentru 2021 au inclus plăți unice, plăți intermediare 
și plăți finale în valoare de 144,4 miliarde de euro, la care se adaugă 37,1 miliarde de 
euro sub formă de plăți de prefinanțare. După cum se arată în figura 1.2, cele mai mari 
părți din bugetul UE au fost alocate rubricilor „Coeziune, reziliență și valori” și „Resurse 
naturale și mediu”, urmate de rubrica „Piața unică, inovare și sectorul digital”. 
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Figura 1.2 – Cheltuielile din bugetul UE efectuate în 2021 pentru fiecare 
rubrică din cadrul financiar multianual (CFM) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Constatările de audit privind exercițiul 
financiar 2021 

Fiabilitatea conturilor 

Conturile nu au fost afectate de denaturări semnificative 

1.8. Constatările Curții privesc conturile consolidate ale Uniunii Europene15 
(denumite în continuare „conturile”) pentru exercițiul financiar 2021. Conturile au fost 
primite, împreună cu scrisoarea cuprinzând declarațiile contabilului, la 28 iunie 2022, 
înainte de data-limită pentru prezentarea acestora în conformitate cu prevederile 
Regulamentului financiar16. Conturile sunt însoțite de o secțiune intitulată „Principalele 
realizări ale exercițiului”17, care nu este acoperită de opinia de audit pe care o exprimă 
Curtea. Totuși, în conformitate cu standardele de audit, Curtea a evaluat dacă aceasta 
concordă cu informațiile prezentate în conturi. 

1.9. Conturile publicate de Comisie indică, la 31 decembrie 2021, un total al 
pasivelor de 496,4 miliarde de euro, în timp ce totalul activelor se ridica la 
414,1 miliarde de euro. Diferența de 82,3 miliarde de euro reprezenta activele nete 
(negative), care includ rezervele și partea de cheltuieli deja efectuate de UE până la 
31 decembrie, care trebuie să fie finanțată din bugetele viitoare. Rezultatul economic 
pentru exercițiul 2021 a fost de 42,1 miliarde de euro. 

                                                      
15 Conturile consolidate cuprind: 

(a) situațiile financiare consolidate, care includ bilanțul (care prezintă activele și pasivele 
la sfârșitul exercițiului), situația performanței financiare (în care sunt recunoscute 
veniturile și cheltuielile aferente exercițiului), situația fluxurilor de numerar (care 
indică modul în care modificările produse în conturi afectează numerarul și 
echivalentele de numerar), situația modificărilor în structura activelor nete, precum și 
notele la aceste situații financiare; 

(b) rapoartele privind execuția bugetară, care tratează veniturile și cheltuielile aferente 
exercițiului respectiv, precum și notele la aceste rapoarte. 

16 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii. 

17 Îndrumarea 2 privind practica recomandată (RPG 2) – „Situațiile financiare: discuție și 
analiză”, emisă de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public (International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB). 
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1.10. În urma auditului său, Curtea a constatat că conturile nu au fost afectate de 
denaturări semnificative. Rezultatele obținute de Curte cu privire la gestiunea 
financiară și bugetară a fondurilor UE sunt prezentate în capitolul 2. 

Aspectele-cheie ale auditului cu privire la situațiile financiare pentru 
2021 

1.11. Aspectele-cheie ale auditului sunt acele chestiuni care, pe baza 
raționamentului profesional al Curții, au avut cea mai mare importanță pentru auditul 
situațiilor financiare din perioada avută în vedere. Aceste aspecte au fost abordate în 
contextul auditului realizat de Curte cu privire la situațiile financiare în ansamblu și în 
vederea formulării opiniei privind situațiile respective, însă Curtea nu formulează 
o opinie separată cu privire la aceste aspecte. Curtea raportează cu privire la 
aspectele-cheie ale auditului ca parte a declarației sale de asigurare. 

Regularitatea operațiunilor 

1.12. Curtea a examinat veniturile și cheltuielile UE pentru a evalua dacă resursele 
acesteia au fost colectate și cheltuite în conformitate cu legile și reglementările 
aplicabile18. Rezultatele auditului Curții privind veniturile sunt prezentate în cadrul 
capitolului 3, iar rezultatele auditului privind cheltuielile sunt prezentate în 
capitolele 4-9. Curtea raportează cu privire la MRR în capitolul 10. 

Auditul Curții acoperă operațiunile de venituri și de cheltuieli subiacente 
conturilor 

1.13. În ceea ce privește veniturile, Curtea a obținut o asigurare rezonabilă pentru 
opinia sa de audit prin evaluarea anumitor sisteme-cheie selectate, completată cu 
teste efectuate pe operațiuni. Eșantionul de operațiuni examinate a fost conceput 
astfel încât să fie reprezentativ pentru toate sursele de venituri bugetare ale UE, care 
cuprind patru categorii de resurse proprii și veniturile din alte surse. Eșantionul Curții 
a inclus, de asemenea, veniturile alocate externe utilizate pentru finanțarea 
componentei nerambursabile (granturi)19 a MRR (a se vedea punctele 3.2-3.4). 

                                                      
18 Inclusiv operațiunile din CFM 2014-2020 și din CFM-urile anterioare. 

19 Sunt incluse aici sumele cu care se împrumută Comisia pentru a oferi sprijin financiar 
nerambursabil statelor membre în cadrul instrumentului NGEU. UE va trebui să ramburseze 
aceste sume în viitor. 
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1.14. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea a definit un eșantion reprezentativ de 
740 de operațiuni, cuprinzând transferuri de fonduri de la bugetul UE către destinatarii 
finali ai cheltuielilor UE [a se vedea punctele (12) și (13) din anexa 1.1]. Testele 
efectuate de Curte cu privire la aceste operațiuni au contribuit la declarația sa de 
asigurare și la estimarea proporției de operațiuni neconforme din ansamblul populației 
auditate, în cadrul cheltuielilor cu risc ridicat și al celor cu risc scăzut (a se vedea 
punctul 1.19), precum și pentru fiecare rubrică din CFM pentru care Curtea prezintă 
o apreciere specifică (rubricile 1, 2, 3 și 7). 

1.15. În 2021, populația auditată de Curte pentru a testa veniturile s-a ridicat la 
239,6 miliarde de euro20 (a se vedea figura 3.1), iar populația auditată pentru a testa 
cheltuielile a totalizat 142,8 miliarde de euro21. Aceste sume includ atât contribuții din 
partea Regatului Unit, cât și plăți către acesta, în conformitate cu condițiile descrise în 
acordul de retragere22. 

1.16. Figura 1.3 prezintă populația auditată de Curte pentru a testa cheltuielile – 
defalcată în următoarele categorii: plăți unice, intermediare (dacă au fost acceptate de 
Comisie) și finale, prefinanțări validate și închise și cheltuieli care au făcut obiectul 
unor decizii anuale de acceptare a conturilor – în comparație cu cheltuielile UE per 
rubrică din CFM [a se vedea punctul (12) din anexa 1.1]. 

                                                      
20 Venituri bugetare în valoare de 184,1 miliarde de euro și venituri alocate (pentru sprijinul 

nerambursabil din MRR) în valoare de 55,5 miliarde de euro; conturile anuale consolidate 
ale UE pentru 2021, tabelul 2 de la rubrica „Rapoarte privind execuția bugetară și note 
explicative”. 

21 Inclusiv finanțarea NGEU pentru mai multe programe din cadrul rubricilor CFM 2021-2027, 
care este cheltuită în conformitate cu normele sectoriale specifice. 

22 Articolele 136 și 138 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. 
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Figura 1.3 – Comparație între populația auditată de Curte (142,8 miliarde 
de euro) și cheltuielile din bugetul UE (181,5 miliarde de euro) pentru 
fiecare rubrică din CFM în 2021 

 
(*) În cazul rubricii „Coeziune, reziliență și valori”, un cuantum de 63,0 miliarde de euro constă în plăți 
intermediare pentru perioada de programare 2014-2020 care nu au fost incluse în conturile care stau la 
baza pachetelor de asigurare acceptate de Comisie în 2021 (a se vedea figura 5.1). Aceste plăți 
intermediare sunt incluse în prefinanțarea de 78,7 miliarde de euro și, prin urmare, nu au făcut parte din 
populația auditată de Curte pentru Raportul anual pe 2021. Ele vor fi incluse în populația reținută de 
Curte pentru auditul privind exercițiul în cursul căruia Comisia acceptă conturile corespunzătoare (de 
exemplu, în declarația de asigurare pe 2022 pentru plățile aferente exercițiului contabil 2020/2021). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

 Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale

 Plăți de prefinanțare (inclusiv avansurile plătite către instrumentele de inginerie financiară, Fondul 
european pentru investiții strategice, agenții și Fondul de garantare pentru acțiuni externe)

 Prefinanțări validate și închise (inclusiv plăți din fonduri fiduciare pentru rubrica 6 din CFM și plăți din 
2019 și din 2020 pentru programe operaționale închise în 2021 în cadrul rubricii 2 din CFM) 

 Decizie anuală de acceptare a conturilor (pentru cheltuielile din perioadele de programare 2014-2020 
și 2007-2013) 

0 20 40 60 80
în miliarde de euro

Barele superioare corespund plăților.

Barele inferioare corespund populației auditate de Curte.

Piața unică, inovare și sectorul digital

Coeziune, reziliență și valori

Resurse naturale și mediu

Migrație și gestionarea frontierelor

Vecinătate și întreaga lume

Administrația publică europeană

Securitate și apărare

Instrumente speciale

18,5
14,3

(*) 80,1
47,9

56,8
56,6

2,5
2,6

10,9
10,0

10,7
10,7

0,7
0,6

1,3
0,1

31



  

 

1.17. Figura 1.4 arată că rubrica „Resurse naturale și mediu” reprezintă cea mai 
mare pondere din populația totală auditată de Curte (39,7 %), urmată de „Coeziune, 
reziliență și valori” (33,5 %) și de „Piața unică, inovare și sectorul digital” (10,0 %). 

Figura 1.4 – Imagine de ansamblu a populației auditate de Curte, în 
cuantum de 142,8 miliarde de euro, pentru exercițiul 2021, per rubrică 
din CFM 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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menite să contribuie la reducerea deficitului de colectare a taxelor vamale 
înregistrase întârzieri (a se vedea punctul 3.13). Această deficiență nu afectează 
opinia de audit a Curții cu privire la venituri, deoarece nu se referă la operațiunile 
subiacente conturilor, ci mai degrabă la riscul ca resursele proprii tradiționale să 
nu fie colectate în totalitate. 

(b) În cazul cheltuielilor, probele de audit ale Curții indică faptul că nivelul global de 
eroare era semnificativ, situându-se la 3,0 %23 (a se vedea figura 1.5). Rubrica 
intitulată „Coeziune, reziliență și valori” a contribuit în cea mai mare măsură la 
acest nivel (1,2 puncte procentuale), fiind urmată de rubricile „Resurse naturale și 
mediu” (0,7 puncte procentuale), „Vecinătate și întreaga lume” (0,4 puncte 
procentuale) și „Piața unică, inovare și sectorul digital” (0,4 puncte procentuale). 
Există în continuare un nivel semnificativ de eroare în cadrul cheltuielilor cu risc 
ridicat, care se bazează în principal pe rambursarea costurilor (a se vedea 
punctele 1.19 și 1.22-1.23). Aceste cheltuieli reprezentau 63,2 % din populația 
auditată de Curte. 

                                                      
23 Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de eroare estimat din cadrul 

populației se situează între 2,2 % și 3,8 % (limita inferioară, respectiv superioară a nivelului 
de eroare). 
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Figura 1.5 – Nivelul de eroare estimat și populația auditată (2017-2021) 

 
Notă: o eroare este definită de Curte ca fiind o sumă de bani care nu ar fi trebuit să fie plătită de la 
bugetul UE. Erorile se produc atunci când fondurile nu sunt utilizate în conformitate cu legislația UE 
relevantă, neservind deci scopului preconizat de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European 
la momentul adoptării legislației respective, sau atunci când fondurile nu sunt utilizate în conformitate 
cu normele naționale specifice. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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— Riscul de eroare este ridicat pentru cheltuielile care fac obiectul unor norme 
complexe. Acest lucru este valabil în special în cazul plăților bazate pe 
rambursare: pentru a primi astfel de plăți, beneficiarii trebuie să declare costurile 
eligibile pe care le-au suportat. În acest scop, pe lângă faptul că trebuie să 
demonstreze că au desfășurat o activitate eligibilă pentru sprijin, beneficiarii 
trebuie să furnizeze elemente justificative cu privire la costurile rambursabile pe 
care le-au suportat. În acest sens, ei trebuie să respecte adesea norme complexe 
referitoare la cheltuielile a căror rambursare poate fi solicitată (eligibilitate) și la 
modul în care costurile pot fi suportate în mod corespunzător (normele privind 
achizițiile publice sau normele în materie de ajutoare de stat). 

1.20. Pentru 2021, Curtea a constatat, din nou, că cheltuielile cu risc scăzut nu au 
fost afectate de un nivel semnificativ de eroare, în timp ce cheltuielile cu risc ridicat au 
rămas afectate de un nivel semnificativ de eroare. Rezultatele auditului privind 
exercițiul 2021 confirmă, așadar, evaluarea Curții, astfel cum este reflectată în analiza 
de risc și în clasificarea în funcție de risc utilizată de aceasta, potrivit căreia modul în 
care sunt debursate fondurile are un impact asupra riscului de eroare. 

1.21. Figura 1.6 și punctele 1.22-1.31 oferă mai multe informații cu privire la 
populația cu risc ridicat și la erorile identificate în cadrul acesteia. 

Figura 1.6 – Defalcarea populației auditate pentru 2021 în cheltuieli cu 
risc scăzut și cheltuieli cu risc ridicat 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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O parte importantă din populația auditată de Curte este afectată de un nivel 
semnificativ de eroare 

1.22. Cheltuielile cu risc ridicat reprezintă 63,2 % din populația auditată de Curte și 
ponderea lor a crescut ușor în comparație cu anul trecut, când reprezentau 
aproximativ 59,0 %. Figura 1.7 arată că rubrica intitulată „Coeziune, reziliență și valori” 
are cea mai mare pondere în populația cu risc ridicat auditată de Curte (46,3 miliarde 
de euro), fiind urmată de rubricile „Resurse naturale și mediu” (18,4 miliarde de euro), 
„Piața unică, inovare și sectorul digital” (10,8 miliarde de euro) și „Vecinătate și 
întreaga lume” (8,8 miliarde de euro). O sinteză a constatărilor Curții pentru fiecare 
dintre aceste rubrici este prezentată la punctele 1.24-1.27. 

1.23. Ținând seama de rezultatele testelor pe care le-a efectuat cu privire la toate 
rubricile din CFM, Curtea estimează că nivelul de eroare pentru cheltuielile cu risc 
ridicat este de 4,7 % (în 2020, acest nivel a fost de 4,0 %), depășind deci pragul de 
semnificație de 2,0 % (a se vedea figura 1.6). 
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Figura 1.7 – Defalcare, per rubrică din CFM, a cheltuielilor cu risc ridicat 
și a celor cu risc scăzut 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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agricolă comună (PAC), reprezentând aproximativ 32,6 % din cheltuielile de la această 
rubrică], Curtea a constatat din nou un nivel semnificativ de eroare. Cheltuielile din 
aceste domenii iau în principal forma rambursărilor. Beneficiarii și cheltuielile 
neeligibile, erorile administrative și nerespectarea angajamentelor de agromediu sunt 
cele mai frecvente erori constatate în acest domeniu. 

1.26. „Piața unică, inovare și sectorul digital” (capitolul 4): la fel ca în 
anii precedenți, în acest domeniu, cheltuielile pentru cercetare (Orizont 2020 și 
Al șaptelea program-cadru) continuă să prezinte un risc ridicat și să constituie 
principala sursă de erori. Erorile din acest domeniu includ diferite categorii de costuri 
neeligibile (în special costuri directe cu personalul și alte costuri directe neeligibile). În 
plus, Curtea a identificat și a cuantificat erori în cadrul altor programe și activități (în 
principal Mecanismul pentru interconectarea Europei). Nerespectarea normelor în 
materie de achiziții publice și costurile neeligibile constituie cele mai frecvente erori 
întâlnite în acest domeniu. 

1.27. „Vecinătate și întreaga lume” (capitolul 8): cheltuielile din acest 
domeniu se bazează în cea mai mare parte pe rambursarea costurilor și acoperă 
acțiunile externe finanțate de la bugetul UE. Toate tipurile de cheltuieli din cadrul 
acestei rubrici sunt considerate ca având un grad de risc ridicat, cu excepția plăților de 
sprijin bugetar și a cheltuielilor administrative, care reprezintă aproximativ 11,7 % din 
total. Majoritatea erorilor constatate în ceea ce privește cheltuielile cu risc ridicat în 
acest domeniu se referă la cheltuieli care nu au fost de fapt suportate, la lipsa unor 
documente justificative esențiale, la costuri neeligibile și la nerespectarea normelor 
privind achizițiile publice. 

Erorile legate de eligibilitate continuă să fie cele care contribuie în cea mai mare 
măsură la nivelul de eroare estimat pentru cheltuielile cu risc ridicat 

1.28. Așa cum a procedat în anii precedenți, Curtea descrie în detaliu mai jos 
tipurile de erori detectate în cadrul cheltuielilor cu risc ridicat, dat fiind că, la nivelul 
acestora din urmă, continuă să existe un nivel semnificativ de eroare. Figura 1.8 
prezintă contribuția fiecărui tip de eroare la nivelul de eroare estimat pentru 2021 în 
cazul cheltuielilor cu risc ridicat, alături de estimările pentru perioada 2017-2021. 
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Figura 1.8 – Contribuția diferitor tipuri de erori la nivelul de eroare 
estimat pentru 2021 în cazul cheltuielilor cu risc ridicat 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

1.29. În 2021, Curtea a continuat să identifice erori privind eligibilitatea, în 
principal în rubricile „Coeziune, reziliență și valori”, „Resurse naturale și mediu” și 
„Piața unică, inovare și sectorul digital”. Acestea au avut o contribuție semnificativă de 
63,3 % (în 2020, această contribuție a fost de 65,9 %) la nivelul de eroare estimat de 
Curte pentru cheltuielile cu risc ridicat. Dintre aceste erori, costurile neeligibile incluse 
în declarațiile de cheltuieli au contribuit cu 39,6 %, iar proiectele, activitățile sau 
beneficiarii neeligibili, cu 23,7 %. 

1.30. În 2021, Curtea a identificat erori legate de încălcări ale normelor privind 
ajutoarele de stat în rubrica intitulată „Coeziune, reziliență și valori” și ale normelor 
privind achizițiile publice în rubricile „Piața unică, inovare și sectorul digital”, 
„Vecinătate și întreaga lume”, „Administrația publică europeană” și „Coeziune, 
reziliență și valori”. Aceste erori au contribuit cu 19,1 % la nivelul de eroare estimat de 
Curte pentru cheltuielile cu risc ridicat (în 2020, acest nivel a fost de 18,7 %). 

Erori, inclusiv cele de la nivelul Comisiei și 
de la nivelul organismelor intermediare

Proiecte/activități neeligibile sau 
beneficiari neeligibili

Costuri neeligibile incluse în declarațiile 
de cheltuieli și nerespectarea 

angajamentelor de mediu

Erori grave în procedurile de achiziție 
publică, în procedurile de acordare 
a granturilor și în ajutoarele de stat

Plăți pentru care nu există documente 
justificative  

B) Repartizarea tipurilor de erori C) Evoluția anuală a proporției 
diferitelor tipuri de erori în 

perioada 2017-2021

A) Nivelul de eroare 
estimat pentru 2021 
pentru cheltuielile cu risc 
ridicat este de 4,7 %

4,7 % 

39,6 %

D) Evoluția anuală a nivelului de eroare estimat
pentru cheltuielile cu risc ridicat

în perioada 2017-2021 3,7 %         4,5 %        4,9 %        4,0 %       4,7 %

23,7 %

19,1%

12,1 %

5,5 %

39



1.31. În plus, proporția din nivelul de eroare estimat reprezentată de plăți pentru
care nu fuseseră furnizate documente justificative esențiale a rămas semnificativă, în 
special în rubricile „Vecinătate și întreaga lume” și „Securitate și apărare”. Aceste erori 
au contribuit cu 12,1 % (în 2020, cu 11,4 %) la nivelul de eroare estimat de Curte 
pentru cheltuielile cu risc ridicat. 

Curtea nu a detectat un nivel semnificativ de eroare în cadrul cheltuielilor cu risc 
scăzut 

1.32. În ceea ce privește cheltuielile cu risc scăzut, care au reprezentat 36,8 % din
populația auditată, Curtea concluzionează că nivelul de eroare estimat se situează sub 
pragul de semnificație fixat de Curte la 2,0 %, la fel ca în exercițiile 2019 și 2020. 
Cheltuielile cu risc scăzut includ în principal plățile bazate pe drepturi la plată, o parte 
din cheltuielile administrative („Salariile și pensiile funcționarilor UE” – capitolul 9) și 
sprijinul bugetar pentru țările din afara UE („Vecinătate și întreaga lume” – capitolul 8) 
(a se vedea figura 1.7). Plățile bazate pe drepturi la plată includ ajutoarele directe 
pentru fermieri („Resurse naturale și mediu” – capitolul 6), precum și acțiunile de 
mobilitate pentru studenți și alte acțiuni de mobilitate din cadrul Erasmus+ („Coeziune, 
reziliență și valori” – capitolul 5). 

Informațiile Comisiei cu privire la regularitate 

1.33. Comisia este responsabilă în ultimă instanță de execuția bugetului UE,
indiferent de modul de gestiune (directă, indirectă sau partajată). Ea dă seamă pentru 
acțiunile sale prin intermediul a trei rapoarte care sunt incluse în „pachetul integrat de 
raportare financiară”24: 

(a) conturile consolidate ale Uniunii Europene;

(b) raportul anual privind gestiunea și performanța bugetului UE (denumit în
continuare „raportul anual privind gestiunea și performanța”);

(c) raportul privind măsurile adoptate în urma descărcării de gestiune pentru
exercițiul financiar anterior.

1.34. Raportul anual privind gestiunea și performanța sintetizează principalele
informații privind controlul intern și gestiunea financiară menționate în rapoartele 
anuale de activitate ale diferitelor direcții generale ale Comisiei. Responsabilitatea 

24 Linkul la Raportul integrat privind aspectele financiare și răspunderea din 2021. 
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pentru aceste rapoarte urmează modul în care sunt împărțite responsabilitățile în 
cadrul mecanismelor de guvernanță ale Comisiei. Directorii generali sunt responsabili 
pentru fiabilitatea informațiilor furnizate în rapoartele lor anuale de activitate, dar 
colegiul comisarilor este cel care adoptă raportul anual privind gestiunea și 
performanța și își asumă deci, în ultimă instanță, responsabilitatea pentru elaborarea 
raportului și pentru informațiile prezentate în acesta. 

Rata de eroare estimată de Comisie se situează sub intervalul calculat de 
Curte 

1.35. În raportul anual privind gestiunea și performanța, Comisia prezintă, pentru 
operațiunile subiacente conturilor aferente exercițiului 2021, estimarea sa cu privire la 
riscul la momentul plății25. Acest risc reprezintă estimarea Comisiei cu privire la suma 
care, în momentul plății, a fost debursată fără să fie respectate normele aplicabile. 
Acest concept se apropie cel mai mult de nivelul de eroare estimat de Curte. 

1.36. Figura 1.9 prezintă cifrele Comisiei cu privire la riscul la momentul plății în 
raport cu intervalul în care se situează nivelul de eroare estimat de Curte. Riscul la 
momentul plății este estimat de Comisie pentru 2021 la 1,9 %, valoare ce se situează 
sub nivelul de eroare de 3,0 % estimat de Curte (în 2020, acest nivel a fost de 2,7 %) și 
sub intervalul calculat de Curte, care este cuprins între 2,2 % și 3,8 %. Punctele 1.37-
1.39 conțin informații cu privire la factorii care contribuie la diferența dintre aceste 
cifre. 

                                                      
25 Articolul 247 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul financiar prevede că 

raportul anual privind gestiunea și performanța trebuie să includă o estimare a nivelului de 
eroare în cheltuielile UE. 
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Figura 1.9 – Comparație între estimarea Comisiei cu privire la riscul la 
momentul plății și nivelul de eroare estimat de Curte 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

1.37. Riscul la momentul plății este prezentat individual pentru fiecare direcție
generală în raportul anual de activitate aferent și sub formă de cifre agregate pentru 
fiecare domeniu de politică (cifre care sunt apropiate de cifrele pentru fiecare rubrică 
din CFM), iar pentru Comisie în ansamblu, în raportul anual privind gestiunea și 
performanța. Figura 1.10 conține o comparație între nivelul de eroare estimat de 
Curte și estimările Comisiei pentru cele mai importante trei rubrici din CFM pentru 
care Curtea furnizează o apreciere specifică. 
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Figura 1.10 – Comparație între nivelul de eroare estimat de Curte 
pentru 2021 și riscul la momentul plății estimat de Comisie pentru 
rubricile 1, 2 și 3 din CFM 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

1.38. Comparația arată că cifrele Comisiei sunt mai mici decât estimările Curții
pentru două domenii de politică. Curtea a constatat că: 

— în ceea ce privește rubrica 1, intitulată „Piața unică, inovare și sectorul digital”, 
Comisia estimează că riscul la momentul plății, de 1.3 %, se situează sub intervalul 
calculat de Curte pentru nivelul de eroare estimat (a se vedea punctul 4.6); 

— în ceea ce privește rubrica 2, intitulată „Coeziune, reziliență și valori”, estimarea 
Comisiei, de 2,3 %, se situează în jumătatea inferioară a intervalului calculat de 
Curte, sub nivelul de eroare estimat de aceasta (a se vedea punctul 5.15); 

— în ceea ce privește rubrica 3, intitulată Resurse naturale și mediu”, estimarea 
Comisiei cu privire la riscul la momentul plății (1,8 %) este în concordanță cu 
estimarea Curții (a se vedea punctele 6.14 și 6.47). 

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Interval de 
încredere de

95 %

Limita superioară a nivelului de eroare

Nivelul de eroare estimat de Curte

Limita inferioară a nivelului de eroare

Prag de semnificație
2,0 %

4,4 %

Comisia: riscul la momentul plății

Curtea de Conturi Europeană:
nivelul de eroare estimat

1,3 %

Piața unică, inovare 
și sectorul digital

Coeziune, reziliență 
și valori 

Resurse naturale și 
mediu

3,6 %

2,3 %
1,8 % 1,8 %

43



  

 

1.39. În rapoartele anuale anterioare, Curtea a menționat deficiențe la nivelul 
controalelor ex post care afectează riscul la momentul plății26. Deficiențele semnalate 
priveau auditurile ex post realizate de Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei 
(„Piața unică, inovare și sectorul digital”), verificările efectuate de autoritățile de audit 
din statele membre („Coeziune, reziliență și valori”) și studiul comandat anual cu 
privire la rata de eroare reziduală („Vecinătate și întreaga lume”). 

Este probabil ca evaluarea riscurilor efectuată de Comisie să subestimeze 
nivelul de risc 

1.40. În raportul anual privind gestiunea și performanța, Comisia prezintă 
evaluarea sa globală a riscului pentru cheltuielile anuale aferente exercițiului 2021 cu 
scopul de a identifica domeniile cu risc ridicat și de a concentra acțiunile asupra 
acestora. Comisia împarte aceste cheltuieli anuale în domenii al căror risc estimat la 
momentul plății este scăzut (sub 1,9 %), mediu (între 1,9 % și 2,5 %) sau ridicat (peste 
2,5 %). Ea ajunge la această defalcare prin estimarea riscului la momentul plății pentru 
fiecare program și pentru alte segmente de cheltuieli relevante. Pentru rubricile 
„Resurse naturale și mediu” și „Coeziune, reziliență și valori”, Comisia estimează riscul 
global la momentul plății pentru agențiile de plăți și programele operaționale 
individuale din statele membre și le atribuie categoria de risc corespunzătoare (scăzut, 
mediu sau ridicat). Pe baza acestei abordări, Comisia estimează că riscul la momentul 
plății este scăzut pentru 55 % din cheltuieli, mediu pentru 23 % și ridicat pentru 22 %. 

1.41. Cu toate acestea, activitatea Curții a evidențiat următoarele limitări, care, 
luate împreună, afectează soliditatea evaluării riscurilor efectuată de Comisie: 

o Rubrica 1, intitulată „Piața unică, inovare și sectorul digital” (totalul cheltuielilor 
relevante potrivit Comisiei: 17 miliarde de euro), cuprinde în principal cheltuieli 
clasificate de Comisie ca prezentând un risc scăzut sau mediu (96 % din 
cheltuielile totale aferente acestei rubrici). Totuși, Curtea a raportat anterior 
deficiențe la nivelul auditurilor ex post efectuate de Comisie în acest domeniu 
(a se vedea punctul 1.39), care au condus la subestimarea de către aceasta 
a riscului la momentul plății pentru programele în cauză. Pentru exercițiul 2021, 
Curtea a estimat un nivel de eroare de 4,4 % pentru rubrica 1 (a se vedea 
punctul 4.6), ceea ce indică faptul că aceste deficiențe persistă. 

                                                      
26 Punctul 1.37 din Raportul anual pe 2020 al Curții și caseta 1.11 din Raportul anual pe 2019 

al Curții. 
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o Rubrica 2, intitulată „Coeziune, reziliență și valori” (totalul cheltuielilor relevante 
potrivit Comisiei: 76 de miliarde de euro), cuprinde programele operaționale 
clasificate de Comisie în principal ca prezentând un risc scăzut sau mediu (67 %din 
cheltuielile totale aferente acestei rubrici), în funcție de ratele de eroare 
confirmate ale acestora. Curtea a concluzionat recent că aceste rate de eroare 
reprezintă valori minime27, ceea ce înseamnă că este posibil ca ele să fi fost 
subestimate și, prin urmare, ca unele programe să fi fost clasificate în mod 
incorect ca prezentând un risc scăzut sau mediu.

o Rubrica 6, intitulată „Vecinătate și întreaga lume” (totalul cheltuielilor relevante 
potrivit Comisiei: 13 miliarde de euro), este clasificată de Comisie ca prezentând 
în totalitate un risc scăzut sau mediu. Ratele de eroare menționate în studiul 
privind rata de eroare reziduală contribuie în mod substanțial la riscul la 
momentul plății pentru această rubrică. Curtea a concluzionat în trecut28 că 
limitările din studiul privind rata de eroare reziduală pot contribui la subestimarea 
riscului la momentul plății pentru această rubrică, fapt care, la rândul său, ar 
afecta clasificarea riscurilor. În plus, Curtea continuă să identifice un număr mare 
de erori cuantificabile în cheltuielile aferente rubricii „Vecinătate și întreaga 
lume”, iar rezultatele auditului Curții confirmă faptul că riscul de eroare pentru 
această rubrică este ridicat (a se vedea punctul 8.8).

Modul în care Comisia raportează cu privire la corecțiile financiare și la 
recuperări s-a îmbunătățit, dar prezentarea acestora ar putea duce la 
neînțelegeri 

1.42. În conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia furnizează în raportul
anual privind gestiunea și performanța informații cu privire la măsurile preventive și 
corective menite să protejeze bugetul de cheltuieli ilegale sau neconforme cu 
reglementările. În Raportul său anual pe 2020, Curtea a constatat că modul în care 
Raportul anual pentru 2020 privind gestiunea și performanța prezenta corecțiile 
financiare și recuperările efective era complex și nu întotdeauna clar. Acest lucru s-a 
datorat faptului că Comisia a prezentat mai multe cuantumuri diferite, în funcție de 
etapa în care se aflau corecțiile sau recuperările („confirmate” sau „executate”), în 

27 Raportul special 26/2021, intitulat „Regularitatea cheltuielilor în cadrul politicii de coeziune 
a UE: nivelul de eroare estimat pe care îl prezintă anual Comisia este un nivel minim care nu 
este definitiv”. 

28 Punctele 8.21-8.28 din Raportul anual pe 2020 al Curții. 
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funcție de stadiul procesului de control în care aveau loc (în urma controalelor ex ante 
sau ex post) și în funcție de impactul acestora („înlocuiri” sau sume restituite la 
bugetul UE)29. 

1.43. În Raportul anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța, Comisia face 
mai puține distincții în prezentarea corecțiilor și a recuperărilor efective. În primul 
rând, ea se axează pe sumele „executate” (adică suma stabilită aplicată efectiv și 
înregistrată în conturile Comisiei). În al doilea rând, prezintă drept „corecții” sumele 
restituite în cele din urmă la bugetul UE de către statele membre sau de către 
destinatarii finali. Această simplificare vine să clarifice cuantumul cheltuielilor 
neconforme corectate și restituite la bugetul UE. 

1.44. Figura 1.11 prezintă structura corecțiilor efective executate de Comisie și 
raportate în Raportul anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța 
[765 de milioane de euro (față de 440 de milioane de euro în 2020)]. Corecțiile nete 
impuse statelor membre în 2021 au totalizat 523 de milioane de euro (față de 90 de 
milioane de euro în 2020), iar plățile necuvenite recuperate de la destinatarii finali s-au 
ridicat la 242 de milioane de euro (față de 350 de milioane de euro în 2020). Aceste 
sume se referă în esență la perioada 2014-2022, dar și la perioade de programare 
anterioare (cu corecții nete minore care datează din perioada 1989-1993) și la exerciții 
financiare anterioare (cele mai vechi recuperări datează din 2005). În domeniul 
coeziunii, la sfârșitul anului 2021, nu fuseseră încă impuse statelor membre corecții 
nete pentru perioada de programare 2014-2020. 

                                                      
29 Punctul 1.41 și caseta 1.12 din Raportul anual pe 2020 al Curții. 
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Figura 1.11 – Corecțiile financiare și recuperările (765 de milioane de 
euro) executate de Comisie, astfel cum au fost prezentate în Raportul 
anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Raportului anual pentru 2021 privind gestiunea și 
performanța. 

1.45. Pe lângă sumele rezultate din corecțiile efectuate de Comisie, Raportul anual
pentru 2021 privind gestiunea și performanța prezintă sumele rezultate din măsurile 
sale preventive ex ante [298 de milioane de euro (față de 301 milioane de euro 
în 2020)]. Acesta prezintă și măsurile aplicate de statele membre (4 557 de milioane de 
euro), care includ și un cuantum încă nedeterminat legat de măsuri preventive ex ante. 
Raportul anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța însumează toate 
cuantumurile rezultate din măsurile preventive și corective luate atât de Comisie, cât și 
de statele membre și prezintă acest total (5 620 de milioane de euro) drept „corecții 
pentru plăți anterioare”30 și ca procent din cheltuielile relevante din 2021 (3,3 %)31. 
Curtea consideră că prezentarea sumelor în acest mod este inadecvată și poate duce la 
neînțelegeri, deoarece măsurile preventive nu se referă la plățile anterioare și nici la 

30 Raportul anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța, volumul II, anexa 2, 
secțiunea 2.1, p. 49. 

31 Raportul anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța, volumul III, anexa 5, 
secțiunea 5.4, p. 31-32. 

(în milioane de euro)

523 de milioane 
de euro

de corecții nete impuse 
statelor membre

242 de milioane 
de euro

de plăți necuvenite 
recuperate de la 
destinatari finali 

Coeziune, reziliență și valori:  84

Piața unică, inovare și sectorul 
digital: 19

Vecinătate și întreaga lume: 21

Migrație și gestionarea 
frontierelor: 9

Resurse naturale și mediu: 631

439

192

76

8

21

19

8
1
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cheltuielile acceptate. În plus, măsurile preventive luate de statele membre nu pot fi 
atribuite în mod direct Comisiei. 

Impactul procedurii privind statul de drept asupra regularității 
cheltuielilor din 2021 nu este clar 

1.46. Curtea constată că, în raportul său anual privind gestiunea și performanța, 
Comisia raportează că a trimis o primă notificare Ungariei în aprilie 2022, în 
conformitate cu regimul general de condiționalitate32. Aceasta a declanșat procedura 
care poate duce la impunerea de măsuri împotriva unui stat membru pentru încălcări 
ale principiilor statului de drept. Potrivit dispozițiilor articolului 6 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092, pentru a putea transmite o astfel de 
notificare, Comisia trebuie să aibă motive rezonabile să considere că problemele 
subiacente afectează sau riscă în mod grav să afecteze buna gestiune financiară 
a bugetului Uniunii sau interesele financiare ale acesteia. Raportul privind gestiunea și 
performanța nu dezvăluie însă detalii despre notificare și nici despre modul în care 
aceasta ar putea afecta regularitatea cheltuielilor în cauză. 

                                                      
32 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 privind un regim general de condiționalitate pentru 

protecția bugetului Uniunii. 
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Curtea raportează către OLAF și către 
EPPO suspiciunile de fraudă 
1.47. Constituie fraudă orice act sau omisiune intenționată legat(ă) de utilizarea 
sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, de 
nedivulgarea informațiilor solicitate și de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor 
UE33. Frauda aduce atingere sau poate aduce atingere intereselor financiare ale UE. 

1.48. Responsabilitatea principală pentru prevenirea și detectarea fraudelor revine 
atât conducerii unei entități, cât și persoanelor responsabile cu guvernanța acesteia. 
Articolul 325 TFUE stipulează obligația UE și a statelor membre de a combate frauda și 
alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. 

1.49. În calitate de auditor extern al UE, Curtea de Conturi Europeană nu are 
mandatul de a investiga cazuri în care există suspiciuni de fraudă împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii Europene. Curtea ia în considerare riscul de fraudă înainte de 
a începe audituri [a se vedea punctele (28)-(30) din anexa 1.1) și procedează la 
reexaminări periodice ale procedurilor sale. Curtea transmite către OLAF (Oficiul 
European de Luptă Antifraudă) orice suspiciune de fraudă, de corupție sau de altă 
activitate ilegală care afectează interesele financiare ale UE pe care o identifică în 
cursul activității sale de audit (inclusiv în cursul auditurilor performanței) sau care 
reiese din informații comunicate direct Curții de către părți terțe. OLAF examinează 
apoi aceste cazuri, decide dacă să deschidă sau nu o investigație administrativă și 
cooperează, după caz, cu autoritățile statului membru respectiv și cu EPPO. 

1.50. Parchetul European (EPPO), creat în 2017, este un organism independent al 
Uniunii Europene, cu competența de a-i investiga, de a-i urmări în justiție și de a-i 
trimite în judecată pe autorii de infracțiuni împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, 
corupția sau frauda transfrontalieră gravă în materie de TVA, astfel cum sunt definite 
în Directiva PIF și în Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului34. Curtea cooperează 
cu EPPO de când acesta și-a început activitatea în iunie 2021. La 3 septembrie 2021, 
cele două organizații au semnat un acord de lucru35. Curtea transmite EPPO orice 
                                                      
33 Articolul 3 din Directiva (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (Directiva PIF). 

34 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO). 

35 Articolele 99, 103 și 110 din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului. 
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suspiciune, care rezultă fie din activitatea sa de audit, fie din informațiile raportate 
Curții, cu privire la infracțiuni care intră în sfera de competență a acestuia. Ulterior, 
EPPO examinează aceste cazuri și decide dacă să deschidă sau nu o anchetă penală. În 
martie 2022, Curtea a decis să înceapă transmiterea cazurilor de suspiciune de fraudă 
atât către OLAF, cât și către EPPO, simultan acolo unde este cazul. 

1.51. În 2021, Curtea a raportat către OLAF 15 cazuri (față de 6 cazuri în 2020) de 
suspiciuni de fraudă pe care le identificase în cursul activității sale de audit, în urma 
cărora OLAF a deschis deja cinci investigații. Curtea a raportat unul dintre aceste cazuri 
în paralel către EPPO, împreună cu un caz suplimentar pe care îl identificase în cursul 
activității sale de audit în 2021. 

1.52. Cele mai frecvente cazuri de suspiciuni privind acte de natură frauduloasă 
sau infracțională au fost: crearea artificială a condițiilor necesare pentru a obține 
finanțare din partea UE, implicând uneori falsificarea de documente oficiale; utilizarea 
de granturi în scopuri neautorizate; declararea de costuri care nu îndeplinesc criteriile 
de eligibilitate și nereguli în materie de achiziții. Pe baza informațiilor rezultate din 
activitățile de audit ale Curții din perioada 2011-2021, OLAF a recomandat recuperarea 
unei sume totale de 537 de milioane de euro în legătură cu 43 de cazuri36. 

1.53. Pe lângă raportarea efectuată în acest capitol cu privire la cazurile transmise 
către OLAF și către EPPO, Curtea raportează în capitolul 5 și cu privire la modul în care 
autoritățile de audit abordează riscul de fraudă (a se vedea punctul 5.49), iar în 
capitolul 6 cu privire la urmărirea situației acțiunilor întreprinse ca urmare 
a recomandării de remediere a deficiențelor constatate la nivelul politicilor și al 
procedurilor antifraudă din cadrul PAC (a se vedea punctul 6.49). În plus, Curtea 
acoperă frauda în cadrul unor audituri separate. Ea a finalizat auditul cu privire la 
acțiunile Comisiei de combatere a fraudei legate de cheltuielile politicii agricole 
comune (PAC)37 și cu privire la includerea pe o listă neagră pentru a proteja bugetul UE 
de contrapărți nedemne de încredere38. În prezent, Curtea efectuează audituri privind 
conflictele de interese în gestiunea partajată (PAC și politica de coeziune). În plus, ea 
acoperă riscuri specifice legate de fraudă în auditurile sale cu privire la sistemele de 
control instituite de Comisie și de statele membre pentru MRR.  

                                                      
36 Informațiile sunt furnizate de OLAF și nu fac obiectul unei examinări de către Curte. 

37 Raportul special 14/2022, intitulat „Răspunsul Comisiei la fraudă în cadrul politicii agricole 
comune – Este timpul să se meargă mai în profunzime”. 

38 Raportul special 11/2022, intitulat „Protejarea bugetului UE – Includerea pe o listă neagră 
trebuie să fie mai bine utilizată”. 
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Concluzii 
1.54. Principala funcție a prezentului capitol este de a veni în sprijinul opiniei de 
audit prezentate în declarația de asigurare. Rezultatele auditului aferent sunt 
prezentate la punctele 1.55 și 1.56. 

Rezultatele auditului 

1.55. Curtea concluzionează că conturile nu au fost afectate de denaturări 
semnificative. 

1.56. În ceea ce privește regularitatea operațiunilor, Curtea concluzionează că 
veniturile nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. În ceea ce privește 
cheltuielile, rezultatele auditului Curții arată că nivelul de eroare estimat a crescut față 
de anul trecut, de la 2,7 % la 3,0 %. Cheltuielile cu risc ridicat (bazate în principal pe 
rambursare) au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. În 2021, proporția 
cheltuielilor cu risc ridicat în cadrul populației auditate de Curte a crescut din nou, 
ajungând la 63,2 %, și continuă să reprezinte o parte substanțială din aceasta. 

1.57. Estimarea Comisiei privind nivelul de eroare (riscul la momentul plății), astfel 
cum este prezentat în Raportul anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța, 
este de 1,9 %, situându-se sub intervalul calculat de Curte. 

1.58. Limitările din cadrul controalelor ex post efectuate de Comisie și de statele 
membre cu privire la rubricile 1, 2 și 6 din CFM afectează riscul la momentul plății 
prezentat în raportul anual privind gestiunea și performanța și, prin urmare, și 
evaluarea riscurilor efectuată de Comisie. Urmărirea de către Curte a modului în care 
Comisia raportează cu privire la corecțiile financiare și la recuperări arată că raportarea 
s-a îmbunătățit, dar și că prezentarea acestora ar putea duce la neînțelegeri. 
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Anexe 

Anexa 1.1 – Abordarea și metodologia auditului 
(1) Prezenta anexă prezintă abordarea și metodologia Curții pentru auditarea 

fiabilității conturilor și a regularității veniturilor și a operațiunilor din CFM39 
(cheltuielile bugetare). Abordarea de audit a Curții pentru cheltuielile din cadrul 
MRR40 (componenta principală a instrumentului NGEU41), care este diferită și 
temporară, este prezentată în capitolul 10. 

(2) Activitatea Curții este conformă cu standardele internaționale de audit și asigură 
faptul că opiniile de audit ale acesteia se sprijină pe probe de audit suficiente și 
adecvate. Anexa se referă totodată la principalele diferențe care există între 
abordarea de audit a Curții și modul în care Comisia estimează și raportează 
nivelul neregulilor42 în exercitarea atribuțiilor sale de gestionare a bugetului UE. În 
acest scop, Curtea clarifică modul în care: 

— extrapolează erorile detectate [punctul (7)]; 

— structurează capitolele raportului anual în jurul rubricilor din CFM 
[punctul (9)]; 

— aplică normele naționale și normele UE [punctul (10)] și 

— cuantifică erorile din cadrul procedurilor de achiziții publice [punctul (19)]. 

(3) Metodologia de audit poate fi consultată pe site-ul de internet al Curții43. Pentru 
planificarea activităților sale, Curtea recurge la un model de asigurare de audit. În 
vederea planificării, ea ține seama de riscul de producere a unor erori (riscul 
inerent), precum și de riscul ca erorile să nu fi fost prevenite sau să nu fi fost 
detectate și corectate (riscul de control). 

                                                      
39 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului de stabilire a CFM pentru 

perioada 2021-2027. 

40 Regulamentul (UE) 2021/241. 

41 Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului. 

42 Raportul anual pentru 2021 privind gestiunea și performanța, volumul II, anexa 2, nota de 
subsol 49, p. 53. 

43 Platforma AWARE privind metodologia de audit a Curții de Conturi Europene. 
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PARTEA ÎNTÂI – Abordarea auditului în ceea ce privește fiabilitatea conturilor 

(4) Curtea examinează conturile consolidate ale UE pentru a le stabili fiabilitatea. 
Aceste conturi cuprind:  

(a) situațiile financiare consolidate și  

(b) rapoartele privind execuția bugetară. 

(5) Conturile consolidate ar trebui să prezinte în mod adecvat, sub toate aspectele 
semnificative: 

(a) situația financiară a Uniunii Europene la sfârșitul exercițiului; 

(b) rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale acesteia și 

(c) modificările în structura activelor nete aferente exercițiului încheiat. 

(6) În cadrul auditului său, Curtea: 

(a) evaluează mediul de control contabil; 

(b) verifică funcționarea principalelor proceduri contabile și a procesului de 
închidere a exercițiului; 

(c) analizează coerența și verosimilitatea principalelor date contabile; 

(d) analizează și reconciliază conturile și/sau soldurile; 

(e) efectuează teste de fond cu privire la angajamente, plăți și posturi specifice 
din bilanț, pe baza unor eșantioane reprezentative; 

(f) în măsura posibilului și în conformitate cu standardele internaționale de 
audit, utilizează activitatea altor auditori, în special atunci când auditează 
activități de împrumut și de creditare care sunt gestionate de Comisie și 
pentru care sunt disponibile certificate de audit extern; 

(g) la exprimarea opiniei sale de audit, utilizează pragul de semnificație de 2,0 % 
și ține seama, de asemenea, de natura, de sumele corespunzătoare și de 
contextul erorilor, precum și de alte informații disponibile. 

PARTEA A DOUA – Abordarea auditului în ceea ce privește regularitatea 
operațiunilor 

(7) Abordarea pe care Curtea o aplică în prezent pentru evaluarea conformității 
operațiunilor subiacente conturilor cu normele și reglementările UE constă în 

53



  

 

principal în testarea directă a conformității pentru un eșantion reprezentativ 
aleatoriu și extins de operațiuni. Potrivit practicilor statistice acceptate, 
extrapolarea rezultatelor unui eșantion obținut prin metode statistice furnizează 
cea mai bună estimare a ratei de eroare. Eșantionul Curții este împărțit în 
cheltuieli cu risc ridicat și cheltuieli cu risc scăzut și în straturi diferite pentru 
rubricile din CFM cu privire la care se raportează. Această procedură permite 
Curții să extrapoleze erorile pe care le detectează la domeniile vizate. 

(8) Totodată, Curtea analizează măsura în care poate folosi în mod eficient 
controalele cu privire la regularitate efectuate deja de către alți auditori. În cazul 
în care dorește să utilizeze rezultatele acestor controale în activitatea sa de audit, 
în conformitate cu standardele de audit, Curtea evaluează independența și 
competența celorlalți auditori, precum și sfera și caracterul adecvat al activității 
acestora. 

Cum testează Curtea operațiunile? 

(9) Activitatea de audit a Curții și raportarea rezultatelor acesteia sunt organizate în 
jurul diverselor rubrici din CFM, în conformitate cu structura bugetară decisă de 
legiuitor. Pentru fiecare rubrică din CFM pentru care furnizează o apreciere 
specifică (capitolele 4-6 și 9), Curtea efectuează teste pe un eșantion 
reprezentativ de operațiuni, cu scopul de a oferi o estimare a nivelului de eroare 
în ansamblul populației auditate. 

(10) În cazul fiecărei operațiuni selectate, Curtea determină dacă cererea de plată sau 
plata a fost efectuată în scopurile aprobate de buget și prevăzute în legislație și 
dacă aceasta respecta legile și reglementările aplicabile. Evaluarea Curții ține 
seama în mod corespunzător de interpretarea dreptului UE și a dreptului național 
furnizată de instanțele naționale sau de organisme naționale independente cu 
autoritate în materie și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea 
examinează modul în care a fost calculată suma aferentă cererii de plată sau suma 
aferentă plății (în cazul unor cereri de plată cu o valoare mai mare, examinarea 
are loc pe baza unei selecții reprezentative pentru toate elementele operațiunii). 
Aceasta presupune urmărirea parcursului operațiunii de la nivelul conturilor 
bugetare până la destinatarul final (de exemplu, un fermier, organizatorul unui 
curs de formare sau un proiect derulat în cadrul asistenței pentru dezvoltare), 
verificându-se conformitatea la fiecare nivel. 

(11) Atunci când efectuează teste cu privire la operațiunile aferente veniturilor, Curtea 
examinează resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată și pe cele 
bazate pe venitul național brut plecând de la agregatele macroeconomice pe baza 
cărora sunt calculate aceste resurse. În ceea ce privește resursele proprii bazate 
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pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate, Curtea a examinat procesul de 
compilare a datelor previzionale, întrucât statele membre vor furniza estimările 
lor statistice pentru anul în cauză abia în 2023. Curtea examinează controalele 
efectuate de Comisie cu privire la contribuțiile statelor membre până la momentul 
primirii acestor contribuții și al înregistrării lor în conturile consolidate. În ceea ce 
privește resursele proprii tradiționale, Curtea examinează conturile autorităților 
vamale și fluxul taxelor – de asemenea până la momentul încasării și înregistrării 
sumelor aferente de către Comisie. 

(12) În ceea ce privește cheltuielile, Curtea le examinează la momentul la care 
beneficiarii finali ai fondurilor acordate de UE au întreprins activități sau au 
înregistrat costuri și la care Comisia a acceptat cheltuielile respective (așa-
numitele „cheltuieli acceptate”). Acest mod de examinare acoperă toate 
categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea achiziționării de active). În 
practică, aceasta înseamnă că populația de operațiuni auditată de Curte cuprinde 
plăți intermediare și plăți finale. Curtea nu a examinat plățile de prefinanțare la 
momentul la care au fost efectuate, ci după ce: 

(a) destinatarul final al fondurilor UE (de exemplu un fermier, un institut de 
cercetare, o societate care furnizează lucrări sau servicii contractate prin 
achiziție publică) a prezentat elemente justificative care atestă utilizarea 
fondurilor; și 

(b) Comisia (ori o altă instituție sau un alt organ care gestionează fonduri ale UE) 
a acceptat utilizarea finală a fondurilor, prin validarea și închiderea plății în 
avans. 

(13) Modificările aduse legislației în domeniul coeziunii pentru CFM anterior 
(2014-2020) au avut un impact asupra a ceea ce Comisia consideră ca fiind 
„cheltuieli acceptate” în acest domeniu. Începând din 2017, populația auditată de 
Curte pentru această rubrică din CFM a fost formată, pentru perioada 2014-2020, 
din cheltuieli incluse în conturile acceptate în fiecare an de către Comisie și, 
pentru perioada 2007-2013, din plăți finale (inclusiv prefinanțări deja validate și 
închise). Acest lucru înseamnă că au fost testate operațiuni în legătură cu care 
statele membre ar fi trebuit să implementeze toate acțiunile relevante pentru 
corectarea erorilor identificate de ele însele. Obiectivul Curții este ca, pe lângă 
contribuția la declarația de asigurare pentru exercițiul 2021, să examineze 
activitatea autorităților de audit și să formuleze o concluzie cu privire la 
fiabilitatea indicatorului-cheie al Comisiei privind regularitatea pentru acest 
domeniu, și anume rata de eroare reziduală. 

55



  

 

(14) Eșantionul de audit al Curții a fost astfel constituit încât să permită o estimare 
a nivelului de eroare pentru ansamblul cheltuielilor și nu pentru operațiunile 
individuale (un anumit proiect, de exemplu). Curtea utilizează metoda de 
eșantionare pe bază de unități monetare pentru a selecta cererile de plată sau 
plățile și apoi, la un nivel inferior, elementele individuale din cadrul unei 
operațiuni (cum ar fi facturile legate de un proiect sau parcelele care figurează în 
cererea depusă de un fermier). Ratele de eroare raportate pentru aceste 
elemente nu ar trebui înțelese ca o concluzie privind operațiunile respective, ci, 
mai degrabă, ca o contribuție directă la nivelul de eroare global estimat pentru 
cheltuielile UE în ansamblu. 

(15) Curtea nu examinează operațiuni din toate statele membre sau din toate țările și 
regiunile beneficiare pentru niciun exercițiu vizat. Faptul că în exemple sunt 
nominalizate anumite state membre ori țări și/sau regiuni beneficiare nu 
înseamnă că respectivele cazuri nu pot apărea și în altă parte. Exemplele 
ilustrative prezentate în acest raport nu pot constitui o bază pentru formularea 
unor concluzii cu privire la statele membre, țările și/sau regiunile beneficiare în 
cauză. 

(16) Abordarea Curții nu urmărește să colecteze date privind frecvența erorilor în 
cadrul întregii populații. Prin urmare, cifrele prezentate cu privire la numărul de 
erori detectate în cadrul unei rubrici din CFM, în cadrul cheltuielilor gestionate de 
o direcție generală sau al cheltuielilor dintr-un anumit stat membru nu sunt un 
indiciu al frecvenței erorilor în operațiunile finanțate de UE sau în diferitele state 
membre. 

Cum evaluează și prezintă Curtea rezultatele testelor efectuate pe operațiuni? 

(17) O eroare poate afecta întreaga sumă implicată într-o operațiune individuală sau 
doar o parte din aceasta. Curtea analizează dacă erorile identificate sunt 
cuantificabile sau necuantificabile, încercând să determine, altfel spus, dacă există 
posibilitatea de a măsura proporția afectată de eroare din suma auditată. Erorile 
detectate și corectate anterior controalelor efectuate de Curte și independent de 
acestea sunt excluse din calculul nivelului de eroare și din determinarea 
frecvenței erorilor, întrucât detectarea și corectarea lor constituie o dovadă 
a faptului că sistemele de control au funcționat în mod eficace. 

(18) Criteriile pe care le utilizează Curtea pentru cuantificarea erorilor legate de 
achiziții publice sunt descrise în documentul intitulat Non-compliance with the 
rules on public procurement – types of irregularities and basis for quantification 
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(Nerespectarea normelor în materie de achiziții publice – tipuri de nereguli și baza 
pentru cuantificare)44. 

(19) Modul în care Curtea cuantifică aceste erori poate fi diferit de abordarea utilizată 
de Comisie sau de statele membre atunci când acestea iau decizii cu privire la 
acțiunile care ar trebui întreprinse ca urmare a aplicării incorecte a normelor în 
materie de achiziții publice. Curtea cuantifică numai încălcările grave ale normelor 
în materie de achiziții. Erorile în achizițiile publice sunt cuantificate ca 
reprezentând 100 % din suma implicată numai în cazul acelor încălcări care au 
împiedicat cea mai bună ofertă să câștige procedura, antrenând astfel 
neeligibilitatea cheltuielilor din cadrul contractului respectiv. Spre deosebire de 
Comisie, Curtea nu utilizează rate forfetare pentru diferitele tipuri de încălcări ale 
normelor în materie de achiziții45. În cazul Curții, cuantificarea erorilor în 
achizițiile publice se bazează pe cuantumul cheltuielilor neeligibile din cadrul 
operațiunilor examinate. 

Nivelul de eroare estimat 

(20) Pentru majoritatea rubricilor din CFM, precum și pentru ansamblul bugetului UE, 
Curtea prezintă un așa-numit „nivel de eroare estimat”, care ia în considerare 
numai erorile cuantificabile și este exprimat sub forma unui procentaj. Printre 
exemplele de erori se numără încălcări cuantificabile ale normelor și ale 
reglementărilor aplicabile, ale condițiilor contractuale ori ale condițiilor de 
acordare a granturilor. De asemenea, Curtea estimează limita inferioară 
a nivelului de eroare (lower error limit – LEL) și limita superioară a nivelului de 
eroare (upper error limit – UEL). 

(21) La exprimarea opiniei sale de audit, Curtea utilizează un prag de semnificație de 
2,0 % și ține seama, de asemenea, de natura, de sumele corespunzătoare și de 
contextul erorilor, precum și de alte informații disponibile. 

(22) Curtea nu își mai întemeiază declarația de asigurare doar pe nivelul de eroare 
global pe care îl estimează. Începând din 2016, ea continuă să identifice domeniile 
cu risc redus din bugetul UE, pentru care se așteaptă să constate un nivel 
nesemnificativ de eroare în cadrul cheltuielilor acceptate, precum și domeniile cu 

                                                      
44 Quantification of public procurement errors. 

45 Orientările din 2019 ale Comisiei privind corecțiile financiare în caz de nereguli afectând 
achizițiile publice, prezentate în anexa la Decizia Comisiei din 14 mai 2019 de stabilire 
a orientărilor pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie aplicate asupra 
cheltuielilor finanțate de Uniune în cazul nerespectării normelor în materie de achiziții 
publice. 

57

https://methodology.eca.europa.eu/aware/Documents/Quantification-of-public-procurement-errors.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_EN.pdf


  

 

risc ridicat, în cazul cărora pleacă de la premisa că nivelul de eroare va fi 
semnificativ. În acest sens, Curtea ține seama, pe lângă riscurile inerente și 
riscurile de control, de evaluarea sa cu privire la sistemele de control și de 
gestiune, alături de rezultatele auditurilor din trecut. De exemplu, pe baza 
experienței sale de audit anterioare, Curtea consideră că unele cheltuieli de 
dezvoltare rurală bazate pe drepturi la plată din cadrul rubricii 3 din CFM și alte 
cheltuieli administrative (și anume cheltuieli nesalariale) din cadrul rubricii 7 din 
CFM prezintă un grad de risc ridicat. Această distincție îi permite Curții să 
determine cât mai eficient posibil dacă erorile semnificative identificate sunt 
generalizate [a se vedea punctul (27)]. 

Curtea examinează sistemele și raportează rezultatele 

(23) Comisia, alte instituții și organe ale UE, precum și autoritățile statelor membre, 
țările și regiunile beneficiare instituie sisteme de control pe care le utilizează 
pentru a gestiona riscurile la care este expus bugetul și pentru a superviza/asigura 
regularitatea operațiunilor. Este util să se examineze aceste sisteme cu scopul de 
a se identifica aspectele care necesită îmbunătățiri. În plus, rezultatele acestei 
activități contribuie la evaluarea riscurilor efectuată de Curte. 

(24) Fiecare rubrică din CFM, inclusiv veniturile, implică numeroase sisteme diferite. 
Curtea prezintă rezultatele activității sale cu privire la sisteme alături de 
recomandări în vederea îmbunătățirii. 

Cum ajunge Curtea la opiniile pe care le exprimă în declarația de asigurare? 

(25) Opinia Curții se bazează pe probe de audit suficiente, pertinente și fiabile cu 
privire la regularitatea operațiunilor subiacente conturilor consolidate ale UE. 
Pentru a obține aceste probe, Curtea efectuează teste pe operațiuni și 
examinează sistemele de gestiune și de control, activități care sunt prezentate în 
capitolele 3-9. Aceste activități îi permit Curții să își formeze o opinie 
fundamentată, în care se indică dacă erorile din cadrul populației depășesc sau nu 
pragul de semnificație. 

(26) Atunci când constată un nivel semnificativ de eroare și determină impactul 
acestuia asupra opiniei de audit, Curtea trebuie să decidă dacă erorile – sau 
absența probelor de audit – au un caracter „generalizat”. În acest demers, Curtea 
aplică orientările conținute în Standardul internațional de audit 
(ISA) 705 (revizuit)46 (extinzând sfera de aplicabilitate a acestor orientări la 

                                                      
46 Standardul internațional de audit (ISA) 705 (revizuit) – Modificări ale opiniei din raportul 

auditorului independent. 
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aspecte de legalitate și de regularitate, în conformitate cu mandatul Curții). Atunci 
când erorile sunt semnificative și generalizate, Curtea prezintă o opinie contrară. 

(27) O eroare și/sau absența probelor de audit sunt „generalizate” dacă, în opinia 
auditorului, acestea nu se limitează la elemente, conturi sau articole specifice 
din situațiile financiare (ci apar în ansamblul conturilor sau al operațiunilor 
testate). Chiar dacă sunt astfel limitate, o eroare sau absența probelor de audit 
rămân generalizate dacă privesc sau ar putea privi o parte substanțială 
a situațiilor financiare sau sunt legate de informații prezentate care sunt 
fundamentale pentru înțelegerea situațiilor financiare de către utilizatori. 

PARTEA A TREIA – Proceduri de audit în legătură cu frauda 

(28) Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor 
consolidate și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități 
semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări 
sau neconformități semnificative rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din 
erori. 

(29) Curtea concepe și desfășoară proceduri de audit care să abordeze riscurile 
respective și obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a sta la baza 
opiniei sale. Situațiile în care există denaturări sau neconformități semnificative 
cauzate de fraudă sunt mai dificil de detectat decât cele în care denaturările sau 
neconformitățile semnificative sunt cauzate de eroare, deoarece frauda poate 
presupune coluziune, fals, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea 
controlului intern. În consecință, există un risc mai mare ca astfel de situații să nu 
fie detectate. 

(30) În cazul în care are motive să suspecteze activități frauduloase, Curtea informează 
în acest sens OLAF, oficiul antifraudă al Uniunii, care are responsabilitatea de 
a efectua investigații administrative în consecință. În plus, începând din 2021, 
Curtea transmite Parchetului European (EPPO) orice suspiciune, care rezultă din 
activitatea sa de audit sau din informațiile raportate Curții, cu privire la infracțiuni 
care intră în sfera de competență a acestuia. Ulterior, EPPO examinează aceste 
cazuri și decide dacă să deschidă sau nu o anchetă penală. Curtea raportează 
către OLAF și către EPPO mai multe cazuri pe an. 
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PARTEA A PATRA – Legătura dintre opinia de audit privind fiabilitatea conturilor și 
opiniile de audit privind regularitatea operațiunilor 

(31) Curtea a formulat: 

(a) o opinie de audit privind conturile consolidate ale UE pentru exercițiul 
financiar încheiat și 

(b) opinii de audit privind regularitatea veniturilor și a cheltuielilor subiacente 
acestor conturi. 

(32) Activitățile Curții și opiniile pe care le exprimă aceasta respectă standardele 
internaționale de audit și codul etic formulate de IFAC și standardele 
internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de INTOSAI. 

(33) În situația în care auditorii emit opinii de audit atât cu privire la fiabilitatea 
conturilor, cât și cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente acestor 
conturi, standardele respective prevăd că o opinie modificată referitoare la 
regularitatea operațiunilor nu antrenează automat o opinie modificată referitoare 
la fiabilitatea conturilor. 
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Capitolul 2 

Gestiunea bugetară și financiară 
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Cuprins 
Puncte 

Introducere 2.1. 

Gestiunea bugetară și financiară în 2021 2.2.-2.39. 
Execuția bugetară a fost scăzută pentru angajamente, dar 
ridicată pentru plăți 2.2.-2.16. 
Adoptarea tardivă a reglementărilor a condus la o rată scăzută de 
execuție a creditelor de angajament 2.4.-2.8. 

Creditele de plată au fost utilizate aproape în totalitate 2.9.-2.11. 

Absorbția finanțărilor aferente fondurilor ESI pentru perioada 
2014-2020 a crescut 2.12.-2.16. 

Cuantumul transferurilor bugetare a crescut 2.17.-2.19. 

Execuția NGEU a început în 2021 2.20.-2.25. 
Existau diferențe semnificative între programele finanțate din NGEU în 
ceea ce privește amploarea execuției angajamentelor 2.20.-2.23. 

Numeroase state membre au primit prefinanțări pentru granturi în 
cadrul MRR, iar Spania a primit o plată ca urmare a îndeplinirii 
jaloanelor 2.24.-2.25. 

Angajamentele restante din bugetul UE și din NGEU au atins 
o sumă record de 341,6 miliarde de euro 2.26.-2.32. 

Plățile efectuate către destinatari finali în cadrul 
instrumentelor financiare cu gestiune partajată au crescut în 
cele din urmă în 2020 2.33.-2.36. 

Instrumentele extrabugetare de acțiune externă sunt în 
prezent încorporate în bugetul UE 2.37. 

Nu există încă o raportare cuprinzătoare privind COVID-19 2.38.-2.39. 
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Riscuri și provocări 2.40.-2.54. 
Execuția în paralel a diferitor instrumente bugetare într-o 
perioadă de timp relativ scurtă implică riscuri și provocări 2.40.-2.41. 

Expunerea totală a bugetului UE a crescut în 2021, în 
principal ca urmare a introducerii NGEU 2.42.-2.44. 

Există o serie de mecanisme pentru a proteja bugetul UE 
împotriva riscurilor asociate datoriilor contingente 2.45.-2.51. 
Marja de manevră privind plafonul resurselor proprii a fost majorată 2.45.-2.47. 

Contragaranțiile pentru împrumuturile SURE reduc riscurile suportate 
de bugetul UE 2.48. 

Fondul comun de provizionare a început să reunească fondurile de 
garantare în 2021 2.49.-2.51. 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei crește 
riscurile pentru bugetul UE 2.52.-2.54. 

Concluzii și recomandări 2.55.-2.66. 
Concluzii 2.55.-2.66. 

Recomandări 

Anexe 
Anexa 2.1 – Execuția NGEU, per program (în milioane de 
euro) 
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Introducere 
2.1. În acest capitol se prezintă principalele chestiuni legate de gestiunea bugetară 
și financiară pe care Curtea le-a identificat în cursul activității sale privind 
exercițiul 2021, primul exercițiu din noul cadru financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-20271. Analiza Curții acoperă, de asemenea, finanțarea suplimentară 
rezultată din instrumentul Next Generation EU (NGEU)2, care este menit să sprijine 
redresarea în urma pandemiei de COVID-19. Curtea raportează, de asemenea, cu 
privire la riscurile și la provocările pe plan bugetar și financiar cărora UE va trebui să le 
facă față în anii următori. Capitolul se bazează pe analiza Curții privind execuția 
bugetului UE și pe examinarea documentelor publicate de Comisie și de alte părți 
interesate. De asemenea, în cadrul acestuia se ține seama de activitatea desfășurată în 
vederea elaborării raportului anual, a rapoartelor speciale, a documentelor de analiză 
și a avizelor Curții. 

  

                                                      
1 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2021-2027. 

2 Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului de instituire a unui instrument de redresare al 
Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19. 
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Gestiunea bugetară și financiară în 
2021 

Execuția bugetară a fost scăzută pentru angajamente, dar 
ridicată pentru plăți 

2.2. În această secțiune, Curtea analizează modul în care bugetul UE a fost executat 
în 2021. Cheltuielile finanțate din reportări și veniturile alocate sunt excluse din 
această analiză deoarece ele nu fac parte din bugetul adoptat și sunt reglementate de 
norme diferite. Analiza Curții acoperă, de asemenea, sumele suplimentare care provin 
din instrumentul NGEU. Acoperirea Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) este 
limitată la componenta bazată pe granturi și exclude componenta bazată pe credite, 
care rămâne separată de bugetul UE. 

2.3. Bugetul adoptat de UE pentru 2021 conținea mai multe credite de plată decât 
credite de angajament. Este pentru prima dată în ultimii 40 de ani când s-a întâmplat 
acest lucru. În trecut3, Curtea a solicitat menținerea unui echilibru sistematic între 
creditele de plată și creditele de angajament, precum și punerea la dispoziție a unor 
credite de plată suficiente. 

Adoptarea tardivă a reglementărilor a condus la o rată scăzută de 
execuție a creditelor de angajament 

2.4. Autoritatea bugetară a aprobat un buget inițial de 164,3 miliarde de euro 
pentru credite de angajament, precum și șase bugete rectificative, dintre care patru au 
modificat cuantumul creditelor de angajament. Bugetul final pentru creditele de 
angajament a fost de 166,8 miliarde de euro, depășind plafonul CFM de 163,5 miliarde 
de euro (a se vedea figura 2.1). Acest lucru a fost posibil apelând la instrumente 
speciale, cum ar fi Instrumentul de flexibilitate și rezerva pentru solidaritate și ajutoare 
de urgență, pe care UE le poate utiliza pentru a reacționa în mod flexibil la 
circumstanțe neprevăzute. 

                                                      
3 A se vedea punctul 2.48 din Raportul anual pe 2016 al Curții, punctul 2.48 din Raportul 

anual pe 2018 al Curții și punctul 2.52 din Raportul anual pe 2019 al Curții. 

65

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=41732
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=53898


 

2.5. În 2021, a fost angajată o sumă totală de 113,4 miliarde de euro, reprezentând 
doar 68 % din suma totală disponibilă. Această rată este excepțional de scăzută, chiar 
mai scăzută decât cea din 2014, primul an al CFM anterior (77 %). 

2.6. Pachetul legislativ care stă la baza CFM 2021-2027 constă în Regulamentul 
privind CFM4, care a fost inițial propus de Comisie în mai 2018 și adoptat abia în 
decembrie 2020, precum și într-o serie de reglementări sectoriale, care au fost toate 
aprobate după începerea perioadei aferente actualului CFM. În cazul fondurilor 
agricole5, a fost adoptată o perioadă de tranziție pentru intervalul 2021-2022. 
Întârzierea în adoptarea legislației sectoriale a fost semnificativ mai mare decât la 
începutul CFM 2014-2020. Întârzierile au fost în mare parte rezultatul pandemiei de 
COVID-19 și al celei de a doua propuneri de CFM a Comisiei, care a fost publicată în 
mai 2020. 

2.7. În Raportul său anual pe 20206, Curtea a subliniat riscul ca execuția fondurilor 
cu gestiune partajată din CFM 2021-2027 să fie întârziată din cauza adoptării cu 
întârziere a Regulamentului privind dispozițiile comune (RDC)7. Curtea a subliniat, de 
asemenea, riscul exercitării unei presiuni asupra resurselor administrative ale Comisiei 
și ale statelor membre, din cauza necesității de a accelera absorbția finanțării din 
fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în contextul CFM 
2014-2020 și din cauza disponibilității finanțărilor suplimentare (NGEU). 

2.8. În 2021, întârzierile în adoptarea reglementărilor sectoriale au încetinit 
lansarea de noi programe, în special pentru cele opt fonduri cu gestiune partajată 

                                                      
4 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului. 

5 Regulamentul (UE) 2020/2220 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022. 

6 A se vedea punctele 2.23-2.31 din Raportul anual pe 2020 al Curții. 

7 Regulamentul (UE, Euratom) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul 
pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și 
de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, 
migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin 
financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize. 
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reglementate de RDC8. Doar 2 % din cuantumul disponibil al creditelor de angajament 
pentru aceste opt fonduri care fac obiectul gestiunii partajate a fost utilizat. Utilizarea 
creditelor de angajament pentru cele mai mari trei fonduri (Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european) a fost mai mică 
de 1 %. Aceste cheltuieli au fost asociate cu elemente precum asistența tehnică. În 
consecință, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind CFM9, aproape 49 de 
miliarde de euro dintr-un total disponibil de 50,1 miliarde de euro de credite de 
angajament aferente fondurilor cu gestiune partajată trebuie să fie transferați din 
exercițiul 2021 în exercițiile financiare 2022-2025, în proporții egale (25 %). Prin 
urmare, plățile aferente către statele membre vor fi efectuate mai târziu decât se 
prevăzuse inițial. 

Creditele de plată au fost utilizate aproape în totalitate 

2.9. În ceea ce privește creditele de plată, autoritatea bugetară a aprobat un buget
inițial de 166,1 miliarde de euro, care era aproape identic cu plafonul stabilit de 
Regulamentul privind CFM pentru 2021. Două bugete rectificative au majorat 
cuantumul disponibil al creditelor de plată cu 2,0 miliarde de euro, bugetul final 
ajungând astfel la 168,0 miliarde de euro10. La fel ca în cazul creditelor de angajament, 
această depășire a plafonului stabilit în CFM a fost posibilă prin utilizarea unor 
instrumente speciale. Aproape toate creditele de plată disponibile în bugetul UE au 
fost utilizate. Plățile au ajuns la 163,6 miliarde de euro, respectiv 97 % din totalul 
creditelor disponibile. A se vedea figura 2.1. Din valoarea totală a plăților efectuate în 
2021, 46 % au fost utilizate pentru a acoperi nevoile fondurilor ESI pentru 
perioada 2014-2020. 

8 Cele opt fonduri cu gestiune partajată reglementate de RDC sunt: Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru 
o tranziție justă, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondul
pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin
financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

9 Articolul 7 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului. 

10 Diferența este datorată rotunjirii. 
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Figura 2.1 – Execuția bugetară în 2021 

Notă: aceste sume sunt rotunjite. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din conturile anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2021, din rapoartele privind execuția bugetară din sistemul contabil al Comisiei și din notele 
explicative. 

2.10. Ținând seama de plățile suplimentare în valoare de 62,6 miliarde de euro
efectuate din veniturile alocate (în principal granturi din MRR) și de cei 1,8 miliarde de 
euro reportați din 2020, plățile efectuate în 2021 s-au ridicat la 228,0 miliarde de euro. 

2.11. Plățile efectuate în 2021 s-au încadrat net în limitele plafonului pentru plăți.
Nu a existat nicio cerere de plăți din partea noilor fonduri cu gestiune partajată și au 
fost disponibile suficiente credite de plată pentru a satisface nivelurile încă ridicate ale 
cererilor de plată din fondurile ESI pentru perioada 2014-2020. Conform previziunilor 
pe termen lung ale Comisiei11, CFM ar trebui să dispună de credite de plată suficiente 
pentru a acoperi nevoile de plată în anii următori. 

11 Raportul Comisiei intitulat „Prognoza pe termen lung privind viitoarele intrări și ieșiri din 
bugetul UE (2021-2027)”, COM(2021) 343 final. 
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Absorbția finanțărilor aferente fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 
a crescut 

2.12. Așa cum s-a precizat la punctele 2.6-2.8, execuția fondurilor cu gestiune 
partajată reglementate de RDC în contextul CFM 2021-2027 nu a început conform 
planificării. Cuantumul aferent plăților efectuate pentru acestea în 2021 a fost extrem 
de mic. 

2.13. În cursul anului 2021, statele membre au continuat să absoarbă finanțări 
provenite din fondurile ESI aferente perioadei CFM 2014-2020. În plus, pentru 2021 și 
2022, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) a primit alocări 
suplimentare din CFM 2021-2027 (28,1 miliarde de euro). 

2.14. La sfârșitul anului 2021, totalul plăților cumulate pentru programele 
operaționale finanțate din fondurile ESI aferente perioadei 2014-2020 se ridica la 
331,1 miliarde de euro, dintr-un total de 492 de miliarde de euro (67 %). Cei 
160,9 miliarde de euro rămași ar trebui plătiți, iar fondurile care nu se debursează ar 
trebui dezangajate prin închiderea programelor înainte de sfârșitul anului 2025, cu 
excepția FEADR, pentru care închiderea va avea loc în 2027. Acest cuantum constituie 
cea mai mare parte din cei 251,7 miliarde de euro din bugetul UE reprezentând 
angajamente restante la sfârșitul anului 2021 (a se vedea punctul 2.26). În 2021, 
absorbția anuală a fost mai mare decât în anii precedenți. Plățile au crescut de la 72 de 
miliarde de euro în 2020 la 75,1 miliarde de euro în 2021 (excluzând NGEU). În 
figura 2.2, Curtea prezintă ratele de absorbție cumulate pentru fiecare fond ESI, 
excluzând resursele provenite din NGEU. 
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Figura 2.2 – Absorbția finanțării din fondurile ESI în perioada 2014-2020 
(excluzând resursele provenite din NGEU) 

 
Acronime: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Inițiativa privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor (YEI), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și Fondul 
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 

(*) Linia roșie reprezintă rata de absorbție fără alocările suplimentare pentru 2021 și 2022, în valoare de 
28,1 miliarde de euro, din CFM 2021-2027. 
(**) YEI include și sprijinul corespunzător din partea FSE. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor de pe site-ul Comisiei intitulat ESIF 2014-2020 
EU payments (daily update). 

2.15. Cu excepția Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 
diferențele dintre procentajele de absorbție aferente tuturor fondurilor ESI se situează 
într-un interval de 10 puncte procentuale. Acesta este și cazul FEADR, care ar fi avut 
o rată de absorbție de 79 % în loc de 62 % dacă alocarea de resurse suplimentare 
descrisă la punctul 2.13 ar fi fost exclusă. 

2.16. După cum se arată în figura 2.3, absorbția cumulativă de către statele 
membre a fondurilor ESI variază semnificativ. Irlanda, Finlanda, Cipru și Estonia (în 
ordine descrescătoare a absorbției) au primit peste 75 % din sumele care le-au fost 
alocate (excluzând NGEU). Pe de altă parte, Croația, Slovacia, Malta, Danemarca și 
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România (în ordine crescătoare a absorbției) au primit mai puțin de 60 % din sumele 
angajate. Având în vedere apropiata închidere a programelor, presiunea de a absorbi 
toate fondurile pentru a evita dezangajările este foarte mare pentru anumite state 
membre. 

Figura 2.3 – Nivelurile de absorbție a fondurilor ESI în perioada 
2014-2020 (excluzând resursele provenite din NGEU) 

 
Notă: cifrele includ alocarea de resurse suplimentare pentru FEADR. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor de pe site-ul Comisiei intitulat ESIF 2014-2020 
EU payments (daily update). 
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Cuantumul transferurilor bugetare a crescut 

2.17. Regulamentul financiar12 definește normele pentru efectuarea transferurilor 
bugetare, care depind de structura bugetului UE. Unele transferuri de credite între 
liniile bugetare necesită o decizie a autorității bugetare. Alte transferuri pot fi 
efectuate în mod autonom de către instituția UE în cauză. 

2.18. Există o nouă structură bugetară pentru CFM 2021-2027, care a dus la o mai 
bună cartografiere a programelor în buget. Rubricile din CFM sunt în prezent compuse 
din clustere de politici specifice și fiecare program aparține unui singur cluster de 
politici. Această nouă structură bugetară permite Comisiei să transfere credite în 
cadrul unui program fără a obține în prealabil o decizie din partea autorității bugetare, 
chiar dacă anumite aspecte ale programului sunt gestionate de direcții generale 
diferite. Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la asigurarea 
faptului că, având în vedre noua structură, autoritatea bugetară poate exercita un 
control suficient asupra transferurilor efectuate în cadrul programelor13. 

2.19. Curtea a comparat valoarea transferurilor efectuate de Comisie în 2020 și în 
2021 și a observat că sumele aferente transferurilor au crescut, în special cele 
reprezentând credite de plată. A se vedea figura 2.4. Curtea a observat, de asemenea, 
că, în același timp, au crescut și valorile transferurilor care necesită o decizie 
a autorității bugetare. 

                                                      
12 Articolele 30-32 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al Uniunii. 

13 Punctul 41 din 2021/2162(INI). 
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Figura 2.4 – Comparație între cuantumurile transferurilor bugetare 
efectuate de Comisie în 2020 și în 2021 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza deciziilor autorității bugetare privind transferurile, precum 
și pe baza datelor primite de la Comisie. 

Execuția NGEU a început în 2021 

Existau diferențe semnificative între programele finanțate din NGEU în 
ceea ce privește amploarea execuției angajamentelor 

2.20. Instrumentul temporar NGEU a devenit operațional în iunie 2021, odată cu 
intrarea în vigoare a noii decizii privind resursele proprii14 care autorizează 
împrumuturile aferente. Comisia poate angaja fonduri în cadrul NGEU până la 
31 decembrie 2023 și poate efectua plăți până la 31 decembrie 2026. 

2.21. NGEU cuprinde: 

— componenta bazată pe granturi a Mecanismului de redresare și reziliență, care 
constă în sprijin nerambursabil pentru statele membre în valoare de până la 
338,0 miliarde de euro; 

— finanțare suplimentară pentru programele UE, în valoare de 83,1 miliarde de 
euro; 

                                                      
14 Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. 
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— componenta bazată pe împrumuturi a MRR, care constă în sprijin rambursabil 
acordat statelor membre și nu face parte din analiza Curții. 

2.22. La sfârșitul anului 2021, angajamentele din fondurile NGEU se ridicau la 
143,5 miliarde de euro. Prefinanțările și plățile depășeau 53,6 miliarde de euro. Pentru 
mai multe informații, a se vedea figura 2.5 și anexa 2.1. 

Figura 2.5 – Execuția NGEU 

 
(*) Finanțare pentru Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU). 
(**) Finanțare REACT-EU pentru Fondul social european și pentru Fondul de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane (a se vedea punctul 2.13). 

Notă: sumele sunt rotunjite. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din conturile anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2021 și din rapoartele privind execuția bugetară din sistemul contabil al Comisiei. 
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2.23. Viteza cu care diferite programe au angajat fonduri din NGEU a variat în mod
semnificativ. De exemplu, FEDR, Fondul social european (FSE) și FEAD au angajat un 
cuantum ridicat de finanțare din NGEU pentru programele lor existente în cadrul 
CFM 2014-2020, în comparație cu nivelul scăzut de utilizare a angajamentelor pentru 
Fondul pentru o tranziție justă15 și pentru Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 
(rescEU)16. Potrivit Comisiei, demararea lentă a Fondului pentru o tranziție justă a fost 
cauzată de întârzieri în adoptarea regulamentului aferent. În cazul rescEU, întârzierile 
au fost cauzate în principal de necesitatea de a clarifica domeniul de aplicare al 
instrumentului. Timpul necesar pentru implicarea nou-înființatei Autorități Europene 
pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA)17 a contribuit, de 
asemenea, la întârzieri. 

Numeroase state membre au primit prefinanțări pentru granturi în 
cadrul MRR, iar Spania a primit o plată ca urmare a îndeplinirii jaloanelor 

2.24. Pentru a primi sprijin din MRR, statele membre trebuiau să transmită
Comisiei planurile lor naționale de redresare și reziliență (PNRR-uri). Comisia evaluează 
planurile și Consiliul le aprobă. Până la sfârșitul anului 2021, Consiliul aprobase 22 de 
PNRR-uri și 20 de state membre primiseră împreună 36,4 miliarde de euro sub formă 
de prefinanțări (până la 13 % din totalul granturilor care le fuseseră alocate). 

2.25. Sumele rămase vor fi plătite pe baza îndeplinirii jaloanelor și a atingerii
țintelor stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului menționată la articolul 20 
alineatul (1) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență18. În 2021, 
un stat membru, Spania, a primit o astfel de plată (10,0 miliarde de euro). În figura 2.6 
sunt prezentate plățile efectuate în 2021 și alocările rămase din MRR pentru statele 
membre ale căror PNRR-uri fuseseră aprobate. 

15 Regulamentul (UE) 2021/1056 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă. 

16 Decizia (UE) 2019/420 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii. 

17 Comunicarea Comisiei de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și 
Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii europene 
a sănătății, COM(2021) 576 final. 

18 Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. 
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Figura 2.6 – Granturi acordate din MRR, per stat membru: plățile 
efectuate în 2021 și alocările rămase* 

 
(*) Numai statele membre ale căror PNRR-uri fuseseră aprobate până la 31 decembrie 2021. 

Notă: plățile efectuate către Luxemburg și către Malta nu apar din cauza sumelor mici. Irlanda nu 
a solicitat prefinanțare, iar Finlanda a primit prefinanțare abia în ianuarie 2022. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din tabloul de bord privind redresarea și 
reziliența. 

Angajamentele restante din bugetul UE și din NGEU au atins 
o sumă record de 341,6 miliarde de euro 

2.26. Angajamentele restante la sfârșitul anului 2021 se ridicau la 341,6 miliarde de 
euro, din care 251,7 miliarde de euro aferente bugetului UE și 89,9 miliarde de euro 
aferente NGEU. Angajamentele restante aferente bugetului UE au scăzut semnificativ 
de la un nivel record de 303,2 miliarde de euro la sfârșitul anului 2020, în principal din 
cauza întârzierilor înregistrate în demararea execuției fondurilor cu gestiune partajată 
din CFM 2021-2027 (a se vedea punctele 2.6-2.8). 
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2.27. În figura 2.7 este prezentat totalul angajamentelor restante la sfârșitul anului 
2021, atât pentru bugetul UE, cât și pentru NGEU, defalcate în funcție de anul în care 
au fost asumate. 

Figura 2.7 – Angajamente restante la sfârșitul anului 2021, în funcție de 
anul în care au fost asumate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din conturile anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2021 și din rapoartele privind execuția bugetară din sistemul contabil al Comisiei. 

2.28. Așa cum se arată în figura 2.8, politica agricolă comună (PAC) (rubrica 3) și 
politica de coeziune (subrubrica 2a) reprezintă împreună 64 % din angajamentele 
restante aferente bugetului UE la sfârșitul anului 2021. Potrivit Comisiei19, punerea în 
aplicare atât a PAC, cât și a politicii de coeziune ar putea fi afectată și de finanțările 
suplimentare disponibile din NGEU, pe lângă întârzierile cauzate de adoptarea cu 
întârziere a legislației relevante, în mare parte din cauza pandemiei de COVID-19. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, p. 5 și 6. 
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Figura 2.8 – Angajamentele restante din bugetul UE și din NGEU, pe 
rubrici ale CFM, la sfârșitul anului 2021 

 
Note:  
Subrubrica 2b include angajamentele restante ale Mecanismului de redresare și reziliență. 
Rubrica 7 nu apare din cauza valorii scăzute a angajamentelor restante. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din conturile anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2021. 

2.29. Anul trecut20, Curtea a observat că creșterea substanțială a angajamentelor 
restante din bugetul UE în perioada 2014-2020 a fost cauzată de faptul că, în fiecare 
an, angajamentele erau semnificativ mai mari decât plățile. Acest fapt a rezultat în 
adăugarea a 105,9 miliarde de euro la angajamentele restante în perioada respectivă, 
sumă care a fost compensată de dezangajări în valoare de 25,1 miliarde de euro, 
pentru a se obține o creștere netă de 80,8 miliarde de euro (de la 222,4 miliarde de 
euro la 303,2 miliarde de euro). Trebuie remarcat că, în perioada 2014-2020, suma 
totală dezangajată a reprezentat doar o mică parte (2,3 %) din suma totală angajată 
(1 081,7 miliarde de euro) pentru aceeași perioadă. 

                                                      
20 A se vedea punctul 2.10 din Raportul anual pe 2020 al Curții. 
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2.30. Pe baza celor mai recente estimări disponibile ale Comisiei (2021), Curtea se 
așteaptă ca angajamentele restante combinate (din bugetul UE și din NGEU) să crească 
la 460 de miliarde de euro în 2023 (a se vedea figura 2.9), după care se preconizează 
că vor scădea din nou. Plățile din NGEU urmează să fie finalizate până la sfârșitul 
anului 2026, dată la care nu ar trebui să mai existe niciun angajament restant din 
partea NGEU. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care a început la 
24 februarie 2022, a creat incertitudini care nu sunt luate în considerare în aceste 
estimări (a se vedea punctul 2.52). 

Figura 2.9 – Evoluția angajamentelor restante, a angajamentelor și 
a plăților pentru perioada 2014-2021 și previziunile pentru perioada 
2022-2027 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din conturile anuale consolidate ale UE pentru 
perioada 2014-2021. Pentru proiecțiile până în 2027, a se vedea documentul intitulat „Prognoza pe 
termen lung privind viitoarele intrări și ieșiri din bugetul UE (2021-2027)”,  COM(2021) 343 final, și 
previziunile Curții de Conturi Europene. 

2.31. Comisia preconizează că angajamentele restante din bugetul UE vor ajunge la 
317 miliarde de euro în 2027, cu 14 miliarde de euro mai mult decât cei 303,2 miliarde 
de euro înregistrați la sfârșitul anului 2020. Această ușoară creștere se datorează în 
principal decalajului mai mic dintre creditele de angajament și creditele de plată în 
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CFM 2021-2027. Curtea a subliniat în mai multe rânduri21 că angajamentele restante 
pot fi reduse dacă creditele de plată înscrise în buget depășesc creditele de 
angajament și sunt utilizate. În opinia Curții, acest lucru ar fi în conformitate cu cerința, 
prevăzută în Decizia privind resursele proprii, de a menține un raport sistematic între 
creditele de angajament și creditele de plată22. 

2.32. Parlamentul European a subliniat că valoarea angajamentelor restante este 
egală cu cea a creditelor de plată pentru două exerciții complete. Potrivit 
Parlamentului, acest lucru reprezintă un risc pentru buna funcționare a bugetului UE în 
viitor, întrucât pune o presiune serioasă asupra acestuia și îi poate amenința 
lichiditatea23. Parlamentul a solicitat Comisiei să elaboreze cu prioritate un plan 
detaliat de acțiuni pentru reducerea angajamentelor restante și să îl prezinte 
autorității care acordă descărcarea de gestiune. 

Plățile efectuate către destinatari finali în cadrul instrumentelor 
financiare cu gestiune partajată au crescut în cele din urmă 
în 2020 

2.33. Instrumentele financiare cu gestiune partajată (FISM) oferă destinatarilor 
finali sprijin financiar din bugetul UE sub formă de împrumuturi, garanții și investiții de 
capital. În perioada 2007-2013, suma angajată de FISM a fost de 17,0 miliarde de 
euro24, iar în perioada 2014-2020, aceasta a fost de 21,6 miliarde de euro25. 

2.34. Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a FISM arată că, pentru 
CFM 2014-2020, suma plătită efectiv de la bugetul UE către FISM era de 14,2 miliarde 
de euro la sfârșitul anului 2020. După un nivel scăzut al plăților către destinatarii finali 
înregistrat din 2014 până în 2019, valoarea acestor plăți a crescut rapid în 2020, pentru 

                                                      
21 A se vedea punctele 2.18-2.21 din Raportul anual pe 2018 al Curții, punctele 2.46-2.49 din 

Raportul anual pe 2017 al Curții și punctele 2.32-2.39 din Raportul anual pe 2016 al Curții.  

22 Articolul 3 alineatul (3) din Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului. 

23 Punctul 9.12 din Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2020 (2021/2106(DEC)), 11 aprilie 2022. 

24 Raportul Comisiei intitulat Financial engineering instruments, situation as at 31 March 2017 
(Instrumente de inginerie financiară, situația la 31 martie 2017), tabelul 2, p. 26. 

25 Raportul Comisiei intitulat Financial Instruments under the European Structural and 
Investment Funds, situation as at 31 December 2016 (Instrumente financiare în cadrul 
fondurilor structurale și de investiții europene, situația la 31 decembrie 2020), p. 8. 
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a ajunge la un cuantum total de 10,3 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2020. 
Acesta nu reprezintă însă decât 47 % din suma totală angajată pentru instrumentele în 
cauză (a se vedea figura 2.10). 

Figura 2.10 – Angajamentele și plățile pentru FISM în perioada 
2014-2020 

 
Notă: informațiile pentru 2015 se referă la exercițiile 2014 și 2015 cumulate. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din raportul Comisiei intitulat Financial instruments 
under the European Structural and Investment Funds – Summaries of the data on the progress made in 
financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in 
accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the 
Council, 2015-2020. 

2.35. Curtea a analizat datele Comisiei privind FISM și a constatat existența unor 
diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește execuția26. Până la 
sfârșitul anului 2020, două state membre plătiseră peste 70 % din sumele angajate 
către destinatari finali (Finlanda și Austria), în timp ce în alte cinci state membre nivelul 
plăților către destinatari finali a rămas sub 30 % (Slovenia, Estonia, Portugalia, Bulgaria 
și Cipru) (a se vedea figura 2.11). 

                                                      
26 Analizele Curții cu privire la execuție și la costurile de gestiune includ doar FISM din cadrul 

FEDR și al Fondului de coeziune, care reprezintă împreună 95 % din totalul sumelor 
angajate. 
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Figura 2.11 – Procentajele plăților către destinatari finali din sumele 
totale angajate de la bugetul UE pentru FISM, situația la sfârșitul 
exercițiului 2020 

 
Notă: Danemarca, Irlanda și Luxemburg nu utilizează FISM. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor primite de la Comisie. 

2.36. Curtea a examinat, de asemenea, costurile de gestiune plătite la nivelul 
statelor membre în raport cu plățile totale, inclusiv cofinanțarea națională, efectuate 
către FISM. Curtea a constatat că costurile de gestiune s-au ridicat la 3,6 % din totalul 
plăților către FISM în cadrul CFM 2014-2020. Aceasta este însă o medie, cifra reală 
variind foarte mult de la un stat membru la altul. În Suedia, de exemplu, costurile de 
gestiune reprezentau peste 10 % din totalul plăților către FISM. Pe de altă parte, în 
Austria și în Belgia, FISM nu au contabilizat niciun cost de gestiune (a se vedea 
figura 2.12). Comisia a informat Curtea că va efectua o verificare finală a eligibilității 
costurilor de gestiune la închiderea programelor. 
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Figura 2.12 – Costurile de gestiune în raport cu totalul plăților către FISM 
în contextul CFM 2014-2020 la sfârșitul exercițiului 2020 

 
Notă: plățile totale către FISM includ cofinanțarea națională. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor primite de la Comisie. 

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

Suedia
Germania

Țările de Jos
Estonia
Letonia

Regatul Unit
Malta

Slovacia
România

Spania
Franța

Finlanda
Bulgaria
Polonia

Media
Ungaria
Lituania

Portugalia
Slovenia

Cipru
Cehia

Croația
Italia

Grecia
Austria
Belgia

83



 

Instrumentele extrabugetare de acțiune externă sunt în prezent 
încorporate în bugetul UE 

2.37. Una dintre principalele modificări introduse în CFM 2021-2027 a fost 
încorporarea în bugetul UE, prin intermediul Instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), a majorității acțiunilor finanțate 
anterior din fondurile europene de dezvoltare (FED-uri). IVCDCI a înlocuit 11 foste 
instrumente din CFM anterior și din FED-uri27. Creditele sale de angajament reprezintă 
72 % din totalul creditelor disponibile pentru rubrica 6 („Vecinătate și întreaga lume”) 
în CFM 2021-2027. Figura 2.13 oferă o imagine de ansamblu a structurii IVCDCI și 
o defalcare a fondurilor alocate acestuia pentru CFM 2021-2027, în valoare de 
79,5 miliarde de euro. 

                                                      
27 Instrumentele anterioare înlocuite de IVCDCI sunt: Instrumentul de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD), Fondul european de dezvoltare (FED), Instrumentul european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO), Instrumentul european de vecinătate (IEV), 
Instrumentul de parteneriat (IP), Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
mandatul de acordare a împrumuturilor externe (ELM), Fondul de garantare pentru acțiuni 
externe (GFEA), Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și fondul de garantare 
a acestuia, precum și asistența macrofinanciară (AMF). În sensul acestei liste, Regulamentul 
comun de punere în aplicare [Regulamentul (UE) nr. 236/2014] este, de asemenea, 
considerat un instrument înlocuit de IVCDCI. 
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Figura 2.13 – Structura IVCDCI și cuantumul creditelor de angajament 
pentru perioada CFM 2021-2027 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului (UE) 2021/947 referitor la Instrumentul de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. 
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timp cât se consideră necesar28. Comisia a acceptat doar parțial această recomandare 
și a declarat că nu intenționa să elaboreze alte rapoarte privind cheltuielile legate de 
COVID-19 finanțate din bugetul UE. 

2.39. În 2021, UE a continuat să finanțeze anumite acțiuni legate de COVID-19 din 
bugetul său29. De exemplu, bugetul rectificativ nr. 1 a alocat Instrumentului pentru 
sprijin de urgență și Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor o sumă 
suplimentară de 216 milioane de euro reprezentând credite de angajament și 
208 milioane de euro reprezentând credite de plată, pentru a sprijini răspunsul 
acestora la pandemia de COVID-19. Bugetul rectificativ nr. 6 a alocat către IVCDCI 
o sumă suplimentară de 450 de milioane de euro reprezentând atât credite de 
angajament, cât și credite de plată, pentru a-i permite să doneze 200 de milioane de 
doze de vaccinuri unor țări din afara UE. La fel ca în 2020, Comisia nu a publicat un 
raport cuprinzător privind cheltuielile legate de COVID-19 finanțate din bugetul UE 
în 2021. Curtea consideră că recomandarea pe care a formulat-o anul trecut este în 
continuare valabilă. 

                                                      
28 A se vedea recomandarea 2.1 din Raportul anual pe 2020 al Curții. 

29 De exemplu, acțiunile Team Europe, prin care se oferă vaccinuri gratuite altor țări. 
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Riscuri și provocări 

Execuția în paralel a diferitor instrumente bugetare într-o 
perioadă de timp relativ scurtă implică riscuri și provocări 

2.40. Execuția majorității fondurilor cu gestiune partajată în 2021, primul an al 
CFM, a fost foarte scăzută din cauza întârzierilor (a se vedea punctele 2.6-2.8). În plus, 
CFM 2021-2027 prevede cu un an mai puțin pentru închiderea programelor (n+2) 
decât CFM anterior (n+3). Deși acest termen mai scurt poate contribui la reducerea 
angajamentelor restante, el ar putea reprezenta o provocare substanțială pentru 
execuția fondurilor cu gestiune partajată în perioada 2022-2029. 

2.41. Pe lângă execuția fondurilor cu gestiune partajată în perioada 2022-2029, 
mai rămân să fie executate fondurile ESI aferente CFM 2014-2020 până la închiderea 
lor în 2025 (cu excepția FEADR, pentru care închiderea va avea loc cu doi ani mai 
târziu), alături de NGEU până în 2026 și de orice alte măsuri suplimentare introduse în 
legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Provocările pe care 
aceste activități simultane le reprezintă pentru toate organismele responsabile cu 
gestionarea și controlul acestor fonduri, pentru a se asigura conformitatea și buna 
gestiune financiară, provocări pe care Curtea le-a evidențiat anul trecut30, continuă să 
existe și recomandarea aferentă a Curții rămâne valabilă. 

Expunerea totală a bugetului UE a crescut în 2021, în principal 
ca urmare a introducerii NGEU 

2.42. O datorie contingentă este o datorie care poate apărea în viitor dacă are loc 
un eveniment specific. Expunerea totală a bugetului UE la datoriile contingente 
a crescut cu 146,0 miliarde de euro (111 %) în 2021, de la 131,9 miliarde de euro la 
277,9 miliarde de euro. Această creștere s-a datorat în principal emiterii de obligațiuni 
în valoare de 91,0 miliarde de euro pentru finanțarea NGEU în 202131 și unei creșteri 
cu 50,2 miliarde de euro a cuantumului împrumuturilor acordate statelor membre în 

                                                      
30 A se vedea punctele 2.27, 2.32 și 2.33 din Raportul anual pe 2020 al Curții. 

31 Din cei 91,0 miliarde de euro, 18 miliarde de euro au fost plătiți sub formă de împrumuturi 
acordate prin MRR, 46,4 miliarde de euro sub formă de granturi din MRR și 7,2 miliarde de 
euro sub formă de contribuții la programe din CFM. Restul de 19,4 miliarde de euro nu au 
fost încă plătiți și rămân în numerar și în echivalente de numerar. 
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cadrul Instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj într-o situație de urgență (SURE) (a se vedea figura 2.14). 

Figura 2.14 – Expunerea totală a bugetului UE la sfârșitul anului 2021, 
defalcată pe categorii 

 
(*) Credite BEI acordate statelor membre – 0,6 miliarde de euro, credite prin instrumentul pentru 
balanța de plăți – 0,2 miliarde de euro, credite Euratom acordate statelor membre – 0,1 miliarde de 
euro; diferența față de total se datorează rotunjirii. 
(**) Garanția Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) – 0,5 miliarde de euro, credite 
Euratom acordate unor țări terțe – 0,3 miliarde de euro și IVCDCI-Fondul european pentru dezvoltare 
durabilă Plus (FEDD+) – 0,2 miliarde de euro. 

Notă: diferențele sunt datorate rotunjirii. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din conturile anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2021 și din notele 4.1.1 și 4.1.2 la acestea. 
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bugetul UE, rezultat din toate evenimentele posibile care ar putea avea loc în anii 
următori. Curtea a examinat rapoartele elaborate de Comisie cu privire la expunerea 

91,0
Next Generation EU 

(NGEU)

89,7
Credite prin SURE

47,3
Credite prin 
Mecanismul 
european de 
stabilizare financiară

0,8 Altele*

1,0 Altele**

7,5
Credite prin instrumentul de 
asistență macrofinanciară

20,3
Credite BEI –
mandatul de 

acordare a 
împrumuturilor 

externe

20,4
Garanția Fondului 

european pentru investiții 
strategice

(în miliarde de euro)

Acoperire din:

Bugetul UE

Fondul comun de 
provizionare

228,8

49,1

Total 277,9

88



 

bugetului UE la datorii contingente32. Raportul anual pe 2019 al Curții33 a analizat 
natura acestei expuneri și mecanismele existente de gestionare a riscurilor, 
concluzionând că expunerea totală era sustenabilă la sfârșitul anului 2019. După cum 
s-a menționat la punctul 2.42, au survenit două schimbări majore în ceea ce privește 
riscul suportat de la bugetul UE: adăugarea instrumentului SURE în 2020 și adăugarea 
NGEU în 2021. În cel mai recent raport al său (pentru 2020), Comisia considera că 
nivelul de expunere a bugetului UE era sustenabil la sfârșitul anului 2020, cu un nivel 
de încredere suficient de prudent. Se preconizează că această expunere va crește din 
nou în 2022 și în 2023, în principal din cauza NGEU (a se vedea figura 2.15). 

Figura 2.15 – Comparație între expunerea globală a bugetului UE din 
trecut și expunerea globală posibilă pentru perioada 2022-2023 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din COM(2021) 676 final și din conturile anuale 
consolidate ale UE pentru exercițiul 2021. 

2.44. Expunerea totală poate fi defalcată în expunere anuală. „Expunerea anuală” 
reprezintă cuantumul maxim al plăților anuale (capital și dobânzi) pe care l-ar putea 
datora bugetul UE într-un anumit exercițiu financiar dacă toate împrumuturile 
garantate ar fi în situație de nerambursare. În 2021, expunerea anuală a fost de 
4,4 miliarde de euro. Comisia estimează expunerea anuală pentru 2022 (inclusiv 
expunerea legată de mandatul de acordare a împrumuturilor externe, de asistența 
macrofinanciară, de împrumuturile Euratom către țări din afara UE și de asistența 

                                                      
32 Raportul Comisiei privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare, asistența financiară 

și datoriile contingente, COM(2021) 676 final, 2020 Budgetary transparency report și Draft 
General Budget for 2022, Working Document, Part XI. 

33 A se vedea punctele 2.22-2.34 din Raportul anual pe 2019 al Curții. 
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financiară acordată statelor membre) la 7 miliarde de euro. În cazul în care se execută 
garanțiile, Curtea consideră că bugetul UE ar fi în măsură să finanțeze acest nivel de 
expunere anuală datorită suficienței marjei de manevră (a se vedea 
punctele 2.45-2.46). 

Există o serie de mecanisme pentru a proteja bugetul UE 
împotriva riscurilor asociate datoriilor contingente 

Marja de manevră privind plafonul resurselor proprii a fost majorată 

2.45. În 2021, a intrat în vigoare o nouă decizie privind resursele proprii34, pentru
a crea mai mult spațiu de manevră. Marja de manevră disponibilă este reprezentată de 
diferența dintre plafonul resurselor proprii și resursele proprii colectate efectiv pentru 
a finanța cheltuielile planificate din bugetul UE. Plafonul resurselor proprii este 
cuantumul maxim al resurselor proprii pe care UE le poate solicita de la statele 
membre. Această marjă de manevră este disponibilă pentru orice datorii contingente 
care ar putea necesita acoperire din bugetul UE. 

2.46. Plafonul resurselor proprii a crescut de la 1,2 % la 1,4 % din VNB-ul statelor
membre. Această creștere de 0,2 % urmărea în principal să țină seama de încorporarea 
fondurilor europene de dezvoltare în bugetul UE (a se vedea punctul 2.37) și de ieșirea 
Regatului Unit din Uniune (eveniment care a redus baza VNB-ului UE). Creșterea 
menționată oferă, de asemenea, o rezervă de siguranță suplimentară în cazul unor 
șocuri economice majore și bruște, precum cel din timpul pandemiei. 

2.47. Plafonul resurselor proprii a fost majorat ulterior cu 0,6 %, până la 2,0 %,
pentru a acoperi datoriile NGEU până în 2058. Aceasta înseamnă că, în cazul în care 
trebuie achitate datorii contingente din cadrul NGEU și nu există fonduri disponibile în 
bugetul UE, fondurile necesare pentru acoperirea acestora pot fi solicitate de la statele 
membre. 

Contragaranțiile pentru împrumuturile SURE reduc riscurile suportate de 
bugetul UE 

2.48. În cazul instrumentului SURE, pe lângă garanția oferită de bugetul UE, a fost
instituit un sistem de contragaranție în cadrul căruia toate statele membre sunt 

34 Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului. 
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obligate să acopere riscul suportat de la bugetul UE până la o valoare de 25 de miliarde 
de euro. Statele membre contribuie la valoarea totală a contragaranției proporțional 
cu cota lor relativă din venitul național brut (VNB) total al UE. 

Fondul comun de provizionare a început să reunească fondurile de 
garantare în 2021 

2.49. Riscul suportat de bugetul UE poate fi redus prin provizionarea
corespunzătoare a unor active financiare. Regulamentul financiar35 prevede instituirea 
unui fond comun de provizionare și a unei rate efective de provizionare încă de la 
începutul CFM 2021-2027. În caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată, Fondul comun 
de provizionare va acoperi cererile de executare a garanțiilor care decurg din garanțiile 
bugetare și din asistența financiară acordată unor țări terțe înainte de a se apela la 
bugetul propriu-zis al UE. Scopul Fondului comun de provizionare este de a reuni toate 
fondurile de garantare ale UE, cu excepția celor destinate instrumentelor financiare, 
menținând în același timp compartimente pentru fiecare fond, astfel încât 
cuantumurile să poată fi corelate cu fondurile individuale. Comisia preconizează 
o îmbunătățire a eficienței ca urmare a gestionării în comun a tuturor activelor
Fondului comun de provizionare36.

2.50. De la începutul anului 2021, Comisia a transferat treptat activele fondurilor
de garantare existente către Fondul comun de provizionare. Până la sfârșitul 
anului 2021, fuseseră deja transferate active în valoare de 12,3 miliarde de euro. 
Aceste active includ fonduri de garantare din CFM anterior și noul Fond de garantare 
InvestEU din CFM 2021-2027, care a devenit operațional în 2021 (a se vedea 
figura 2.16). Cuantumul maxim prevăzut pentru Fondul comun de provizionare este de 
25 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027. 

35 Articolele 211-214 și 258 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. 

36 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind începerea 
operațiunilor Fondului comun de provizionare, COM(2021) 88 final. 
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Figura 2.16 – Componentele Fondului comun de provizionare la sfârșitul 
anului 2021 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din conturile anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2021. 

2.51. Rata efectivă de provizionare vizează optimizarea nivelului global de 
provizionare. Pentru 2021 și 2022, aceasta a fost stabilită la 100 % din activele 
Fondului comun de provizionare (12,3 miliarde de euro la sfârșitul anului 2021). În anii 
următori, Comisia va lua în considerare toți parametrii de risc și va vedea dacă 
circumstanțele permit stabilirea provizionării la o rată mai mică de 100 %. Ea 
anticipează37 că punerea în comun va permite deținerea unui nivel ușor mai scăzut de 
resurse pentru a acoperi riscurile inerente operațiunilor garantate. 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei crește 
riscurile pentru bugetul UE 

2.52. UE își mobilizează bugetul și adaugă flexibilitate suplimentară pentru 
a reacționa la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Măsurile includ sprijin 
umanitar și ajutor de urgență pentru persoanele care fug din calea războiului, cum ar fi 
                                                      
37 COM(2021) 88 final, p. 3. 
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„Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa” (CARE)38, și lichiditățile 
suplimentare acordate statelor membre pentru a acoperi costurile asociate războiului, 
cum ar fi prefinanțarea suplimentară din REACT-EU39. 

2.53. În plus, războiul riscă să reducă creșterea economică a UE și să crească 
inflația40. Acești factori pot afecta bugetul UE în diferite moduri, cum ar fi creșterea 
costurilor îndatorării pentru sprijinul nerambursabil acordat în cadrul NGEU sau 
creșterea costurilor investițiilor, sporind astfel presiunea asupra bugetului UE. 

2.54. Războiul duce, de asemenea, la un risc mai mare de declanșare a unor 
obligații de plată aferente datoriilor contingente care grevează bugetul UE. Acest risc 
decurge din garanțiile acordate pentru a acoperi împrumuturile acordate unor țări 
terțe. Această situație amenință să exercite presiuni asupra instrumentelor UE de 
atenuare a riscurilor (a se vedea punctele 2.45-2.51). La sfârșitul anului 2021, Ucraina 
avea credite în curs cu o valoare nominală de 4,7 miliarde de euro, acordate în cadrul 
programelor de asistență macrofinanciară și Euratom. În plus, BEI a acordat Ucrainei 
împrumuturi în valoare de 2,1 miliarde de euro, împrumuturi care sunt sprijinite prin 
garanții acordate de UE. Războiul ar putea pune în pericol rambursarea acestor 
împrumuturi. 

  

                                                      
38 Regulamentul (UE) 2022/562 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) 

nr. 223/2014 în ceea ce privește Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE). 

39 COM(2022) 145 final. 

40 OCDE, Economic outlook. 
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Concluzii și recomandări 

Concluzii 

2.55. În 2021, execuția angajamentelor a fost foarte scăzută, situându-se la 68 % 
din suma totală disponibilă. Adoptarea tardivă a reglementărilor sectoriale în 2021 
a întârziat lansarea de noi programe. Execuția creditelor de angajament pentru 
fondurile cu gestiune partajată reglementate de RDC a fost de numai 2 %. Din această 
cauză, 49 de miliarde de euro reprezentând credite de angajament din fondurile cu 
gestiune partajată trebuie să fie transferați din exercițiul 2021 în exercițiile 2022-2025. 
În schimb, creditele de plată au fost utilizate aproape în totalitate. Atât angajamentele, 
cât și plățile efectuate s-au situat sub plafonul prevăzut de CFM (a se vedea 
punctele 2.2-2.11). 

2.56. Deși existau încă diferențe considerabile între statele membre, rata globală 
de absorbție a fondurilor ESI a crescut în 2021 din cauza plăților mai mari decât 
în 2020. La sfârșitul anului 2021, mai rămâneau de absorbit aproximativ 161 de 
miliarde de euro până la închiderea, în 2025, a programelor finanțate din fondurile ESI. 
Unele state membre încă mai au de absorbit peste 40 % din sumele angajate (a se 
vedea punctele 2.12-2.16). 

2.57. Noua structură bugetară oferă Comisiei o mai mare flexibilitate în ceea ce 
privește transferurile în cadrul programelor. A crescut atât valoarea transferurilor 
autonome efectuate de Comisie, cât și cea a transferurilor care necesită o decizie 
a autorității bugetare (a se vedea punctele 2.17-2.19). 

2.58. Angajamentele NGEU au ajuns la aproape 144 de miliarde de euro, din care 
aproximativ 54 de miliarde de euro au fost plătiți statelor membre. Existau diferențe 
semnificative în ceea ce privește rapiditatea cu care erau puse în aplicare programele 
finanțate din NGEU. În cadrul MRR, principala componentă a NGEU, 20 de state 
membre au primit prefinanțări pentru granturi, iar Spania a primit o plată ca urmare 
a îndeplinirii jaloanelor (a se vedea punctele 2.20-2.25). 

2.59. La sfârșitul exercițiului 2021, angajamentele restante totale au atins un nivel 
record, ajungând la 341,6 miliarde. Partea provenită din bugetul UE a scăzut de la 
303,2 miliarde de euro la sfârșitul anului 2020 la 251,7 miliarde de euro la sfârșitul 
anului 2021. Cu toate acestea, luând în considerare noile angajamente restante legate 
de NGEU, în valoare de 89,9 miliarde de euro, valoarea totală a angajamentelor 
restante a crescut cu 38,4 miliarde de euro. Este probabil ca angajamentele restante să 
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depășească 460 de miliarde de euro în 2023, înainte de a scădea pe măsură ce NGEU 
se apropie de închidere (a se vedea punctele 2.26-2.32). 

2.60. Cuantumul total al angajamentelor aferente FISM asumate pentru 
CFM 2014-2020 s-a ridicat la 21,6 miliarde de euro. Până la sfârșitul anului 2020, 
10,3 miliarde de euro fuseseră plătiți din FISM destinatarilor finali, ceea ce reprezintă 
47 % din suma totală angajată. Există diferențe semnificative între statele membre în 
ceea ce privește rapiditatea absorbției fondurilor disponibile din partea acestor 
instrumente, precum și în ceea ce privește procentajele costurilor de gestiune (a se 
vedea punctele 2.33-2.36). 

2.61. IVCDCI a înlocuit 11 foste instrumente din CFM anterior, precum și acțiunile 
finanțate anterior din FED-uri, care se situaseră în afara bugetului UE (a se vedea 
punctul 2.37). 

2.62. Comisia nu a elaborat încă un raport cuprinzător privind cheltuielile legate de 
COVID-19 finanțate din bugetul UE (a se vedea punctele 2.38-2.39). 

2.63. Timpul disponibil pentru execuția fondurilor cu gestiune partajată din 
CFM 2021-2027 este mai scurt decât în cazul CFM-urilor anterioare. Finanțarea NGEU 
și măsurile suplimentare care ar putea fi introduse ca urmare a războiului de agresiune 
al Rusiei împotriva Ucrainei sporesc volumul activităților de execuție în curs. 
Provocările evidențiate de Curte anul trecut în ceea ce privește gestionarea și controlul 
acestor fonduri, pentru a se asigura conformitatea și buna gestiune financiară, 
continuă să existe (a se vedea punctele 2.40-2.41). 

2.64. Expunerea totală a bugetului UE la datoriile contingente a crescut de la 
131,9 miliarde de euro în 2020 la 277,9 miliarde de euro în 2021. Cele două motive 
principale ale acestei creșteri substanțiale au fost introducerea NGEU și creșterea 
cuantumului împrumuturilor acordate în cadrul instrumentului SURE (a se vedea 
punctele 2.42-2.44). 

2.65. Riscul reprezentat de datoriile contingente pentru bugetul UE este atenuat în 
mai multe moduri. Plafonul resurselor proprii a fost majorat, împrumuturile SURE sunt 
contragarantate de statele membre, iar Fondul comun de provizionare reunește 
fondurile de garantare ale bugetului UE (a se vedea punctele 2.45-2.51). 

2.66. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei va spori nevoile bugetare 
ale UE. Acesta va duce, de asemenea, la un risc mai mare de declanșare a unor obligații 
de plată aferente datoriilor contingente care grevează bugetul UE (a se vedea 
punctele 2.52-2.54). 
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Recomandări 

Recomandarea 2.1 – Angajamentele restante 

Comisia ar trebui să informeze autoritatea bugetară cu privire la factorii care 
contribuie la evoluția angajamentelor restante și să ia măsurile adecvate în vederea 
reducerii treptate a angajamentelor restante pe termen lung. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023. 

Recomandarea 2.2 – Sustenabilitatea expunerii bugetului UE 

Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape riscul mai mare de declanșare, în 
legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a unor obligații de plată 
aferente datoriilor contingente care grevează bugetul UE și să ia măsurile necesare 
pentru a se asigura că instrumentele de atenuare a riscurilor mențin o capacitate 
suficientă. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022. 
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Anexe 

Anexa 2.1 – Execuția NGEU, per program (în milioane de euro) 

Program 

Cuantumul total 
al creditelor de 

angajament 
pentru perioada 

2021-2023 

Angajamente 
asumate în 

2021 

Plăți 
efectuate în 

2021 

Orizont Europa 5 412 1 772 18 

Fondul InvestEU 6 074 1 745 151 

Rubrica 1: Piața unică, inovare și 
sectorul digital 11 486 3 517 169 

Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) 31 458 24 038 4 926 

Fondul social european (FSE) și FEAD 19 161 15 435 2 081 

Subrubrica 2.a: Coeziune economică, 
socială și teritorială 50 619 39 473 7 007 

Mecanismul de redresare și reziliență 
(MRR) – Granturi (inclusiv 
instrumentul de sprijin tehnic) 

337 969 98 034 46 375 

Mecanismul de protecție civilă al 
Uniunii (RescEU) 2 056 129 2 

Subrubrica 2.b: Reziliență și valori 340 025 98 163 46 376 

Rubrica 2: Coeziune, reziliență și 
valori 390 644 137 463 53 384 

Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 8 071 2 366 65 

Fondul pentru o tranziție justă 10 868 5 0 

Rubrica 3: Resurse naturale și mediu 18 939 2 371 65 

Total 421 070 143 525 53 618 
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Capitolul 3 

Venituri 
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Cuprins 
Puncte 

Introducere 3.1.-3.6. 
Scurtă descriere 3.2.-3.3. 

Sfera și abordarea auditului 3.4.-3.6. 

Regularitatea operațiunilor 3.7.-3.8. 

Examinarea unor elemente ale sistemelor de control 
intern 3.9.-3.19. 
Persistă deficiențe în modul în care statele membre asigură 
contabilitatea și gestionarea resurselor proprii tradiționale 3.10.-3.12. 

Întârzieri în acțiunile Comisiei vizând îmbunătățirea 
gestionării riscurilor asociate resurselor proprii tradiționale și 
reducerea deficitului de colectare a taxelor vamale 3.13.-3.14. 

Numărul rezervelor în materie de TVA și al punctelor 
deschise în legătură cu resursele proprii tradiționale a scăzut, 
dar persistă deficiențe în gestionarea acestora 3.15.-3.17. 

Activitatea Comisiei cu privire la VNB este afectată de 
întârzieri din partea statelor membre 3.18.-3.19. 

Rapoartele anuale de activitate 3.20.-3.23. 

Concluzie și recomandări 3.24.-3.28. 
Concluzie 3.24.-3.25. 

Recomandări 3.26.-3.28. 
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Anexe 
Anexa 3.1 – Procesul de întocmire a situațiilor RPT cu privire 
la taxele vamale (colectate și necolectate încă) și înscrierea 
acestora în conturile și în bugetul UE 

Anexa 3.2 – Numărul rezervelor nesoluționate în materie de 
VNB, al rezervelor nesoluționate în materie de TVA și al 
punctelor deschise în legătură cu resursele proprii 
tradiționale, pe state membre: situația la 31.12.2021 

Anexa 3.3 – Situația acțiunilor întreprinse în urma 
recomandărilor anterioare 
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Introducere 
3.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la venituri, care sunt 
constituite din resurse proprii, din venituri alocate externe care finanțează în principal 
cheltuielile Mecanismului de redresare și reziliență (MRR)1, precum și din alte venituri. 
Figura 3.1 conține o prezentare defalcată a veniturilor din 2021. 

Figura 3.1 – Veniturile – prezentare defalcată pentru 2021(*) 

 

Total venituri pentru 2021(**): 239,6 miliarde de euro 

(*) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
vedea punctul 11 din anexa 1.1). 
(**) Această sumă reprezintă veniturile bugetare efective ale UE. Suma de 178,9 miliarde de euro 
prezentată în situația performanței financiare este calculată utilizându-se sistemul contabilității pe bază 
de angajamente. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din conturile consolidate ale Uniunii 
Europene pentru exercițiul 2021. 

                                                      
1 Sunt incluse aici sumele cu care se împrumută Comisia pentru a oferi sprijin financiar 

nerambursabil statelor membre în contextul instrumentului NextGenerationEU (NGEU), 
sume pe care UE va trebui să le ramburseze în viitor. 

Resursa proprie bazată pe 
venitul național brut

115,8 (48,2 %)

Garanții bugetare, 
operațiuni de împrumut și 
de credit (NGEU) 
55,5 (23,2 %)

Contribuții și restituiri în 
cadrul acordurilor și al 
programelor Uniunii 
19,8 (8,3 %)

Resursele proprii tradiționale 
19,0 (7,9 %)

Resursa proprie 
bazată pe taxa pe 
valoarea adăugată 

17,9 (7,5 %)

Resursa proprie bazată 
pe deșeurile de 

ambalaje din plastic 
5,9 (2,5 %)

Alte venituri
5,7 (2,4 %)

239,6
mld. de euro

(în miliarde de euro)
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Scurtă descriere 

3.2. Două treimi din veniturile UE (66 %) provin din următoarele patru categorii de 
resurse proprii2: 

(a) resursa proprie bazată pe venitul național brut (VNB) asigură 48,2 % din 
veniturile UE și este utilizată pentru a echilibra bugetul Uniunii după 
contabilizarea tuturor celorlalte surse de venituri. Fiecare stat membru contribuie 
proporțional, în funcție de VNB-ul său; 

(b) resursele proprii tradiționale (RPT) reprezintă 7,9 % din veniturile UE. Acestea 
cuprind taxele vamale la import colectate de statele membre. 75 % din valoarea 
lor totală este vărsată la bugetul UE, iar statele membre rețin restul de 25 % 
pentru acoperirea costurilor de colectare; 

(c) resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) asigură 7,5 % din 
veniturile UE. Contribuțiile la această resursă proprie sunt calculate utilizându-se 
o cotă de apel uniformă care se aplică la valoarea totală a încasărilor din TVA 
colectate de statele membre pentru toate produsele sau serviciile impozabile, 
împărțită la cota medie ponderată de TVA; 

(d) resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate 
reprezintă 2,5 % din veniturile UE. Aceasta a fost introdusă în 2021 și se calculează 
prin aplicarea unei cote de apel uniforme la greutatea deșeurilor de ambalaje din 
plastic nereciclate generate în fiecare stat membru. 

3.3. Veniturile alocate externe, care se referă în principal la sumele împrumutate 
pentru a oferi statelor membre sprijin financiar nerambursabil în contextul NGEU, 
asigură 23,2 % din veniturile UE. Există și alte surse de venituri ale Uniunii. Cele mai 
importante dintre acestea sunt contribuțiile și restituirile în cadrul acordurilor și al 
programelor UE (8,3 % din veniturile UE), cum ar fi veniturile legate de validarea și 
închiderea conturilor FEGA și FEADR din punctul de vedere al conformității sau cele 
legate de contribuțiile țărilor terțe la programe și activități ale UE. 

                                                      
2 Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii 

Europene. 
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Sfera și abordarea auditului 

3.4. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea 
a obținut o asigurare rezonabilă pentru opinia sa de audit cu privire la venituri prin 
examinarea unor sisteme-cheie selectate, la care se adaugă teste efectuate pe 
operațiuni. Obiectivul său a fost de a contribui la declarația de asigurare, astfel cum se 
indică în anexa 1.1. În 2021, Curtea a examinat următoarele aspecte privind 
veniturile3: 

(a) un eșantion de 55 de ordine de recuperare emise de Comisie, eșantion astfel 
constituit încât să fie reprezentativ pentru toate sursele de venituri; 

(b) sistemele utilizate de Comisie pentru: 

(i) asigurarea faptului că datele privind VNB, TVA și deșeurile de ambalaje din 
plastic nereciclate ale statelor membre constituie o bază adecvată pentru 
calculul și pentru colectarea contribuțiilor la resursele proprii4; 

(ii) gestionarea resurselor proprii tradiționale și asigurarea faptului că statele 
membre dispun de sisteme eficace pentru colectarea și raportarea sumelor 
corecte în contul resurselor proprii tradiționale și pentru punerea la 
dispoziție a acestor sume; 

(iii) calculul sumelor rezultate ca urmare a aplicării mecanismelor de corecție la 
resursele proprii; 

(iv) gestionarea amenzilor și a penalităților; 

(c) sistemele de contabilitate și de gestiune a resurselor proprii tradiționale din trei 
state membre (Irlanda, Italia și Suedia), care au fost selectate atât pe baza 
cuantumului taxelor vamale pe care le-au colectat, cât și pe baza unei evaluări 
a riscurilor efectuate de Curte; 

                                                      
3 Sistemele Comisiei pentru operațiunile de împrumut și de credit legate de NGEU nu au 

făcut parte din sfera auditului Curții. Sistemele Comisiei de administrare a datoriei fac 
obiectul examinării Curții în cadrul unui audit al performanței aflat în desfășurare. 

4 Auditul Curții a avut drept punct de plecare datele VNB convenite și baza armonizată de 
calcul al TVA-ului stabilită de fiecare stat membru și nu a inclus testarea directă 
a statisticilor și a datelor produse de Comisie și de statele membre. În ceea ce privește baza 
de calcul pentru deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate, Curtea a examinat procesul 
de compilare a datelor previzionale, întrucât statele membre nu vor furniza estimările lor 
statistice pentru 2021 decât în 2023. 
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(d) fiabilitatea informațiilor cu privire la regularitate prezentate în rapoartele anuale 
de activitate ale DG BUDG și ale Eurostat. 

3.5. Există riscul ca taxele vamale să nu fie declarate sau să fie declarate incorect 
autorităților vamale naționale de către importatori. Cuantumul aferent taxelor la 
import percepute efectiv va fi, așadar, mai mic decât cuantumul care ar trebui să fie 
colectat teoretic. Această diferență este cunoscută sub denumirea de „deficit de 
colectare a taxelor vamale”. Aceste sume eludate nu sunt reflectate în sistemele 
contabile ale statelor membre referitoare la resursele proprii tradiționale și nu intră în 
sfera opiniei de audit formulate de Curte cu privire la venituri. Totuși, având în vedere 
că acest deficit poate afecta cuantumurile taxelor constatate de fiecare stat membru, 
Curtea a evaluat, pentru al treilea an la rând, măsurile luate de UE pentru a reduce 
deficitul și a atenua riscul ca resursele proprii tradiționale să nu fie colectate în 
totalitate. 

3.6. În acest sens, Curtea a examinat progresele înregistrate de Comisie în ceea ce 
privește implementarea îmbunătățirilor prevăzute în Planul de acțiune vamală al 
acesteia și în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Curte 
în raportul său special din 2021 privind controalele vamale5. Curtea a analizat, de 
asemenea, monitorizarea de către Comisie a punerii în aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord6 în ceea ce privește domeniul vamal, precum și monitorizarea 
impactului acestuia asupra colectării resurselor proprii tradiționale. Deși protocolul 
prevede că taxele percepute pentru mărfurile importate în UE prin Irlanda de Nord nu 
se varsă la bugetul UE, el impune totuși Regatului Unit să asigure aplicarea 
corespunzătoare a Codului vamal al Uniunii (CVU)7 în cazul acestor importuri. 

  

                                                      
5 Raportul special nr. 04/2021: „Controalele vamale: armonizarea insuficientă afectează 

interesele financiare ale UE”. 

6 Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord face parte integrantă din Acordul privind 
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. 

7 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii. 
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Regularitatea operațiunilor 
3.7. Această secțiune prezintă observațiile Curții cu privire la regularitatea 
operațiunilor aferente veniturilor. Concluzia Curții se întemeiază pe regularitatea 
operațiunilor de venituri subiacente conturilor UE și pe evaluarea sa cu privire la 
sistemele utilizate de Comisie pentru calcularea și colectarea veniturilor8. În urma 
examinării unui eșantion de 55 de ordine de recuperare, Curtea a constatat că niciunul 
dintre acestea nu era afectat de erori cuantificabile. 

3.8. Curtea a observat, de asemenea, că Comisia nu a aplicat metodologia 
prevăzută în Decizia privind resursele proprii9 pentru a redistribui costul finanțării 
corecției în favoarea Regatului Unit în urma ajustărilor pentru exercițiile 2017-2019. Ea 
a aplicat, în schimb, metoda standard de redistribuire a „altor venituri” (așa cum este 
clasificată contribuția Regatului Unit în urma retragerii acestuia din UE), utilizând cheia 
de repartizare uniformă bazată pe VNB-ul statelor membre, astfel cum a fost calculată 
pentru bugetul anual pe 2021. Drept urmare, a rezultat o diferență minoră în 
redistribuirea costurilor între statele membre și, așadar, în calculul contribuțiilor 
acestora la bugetul UE. Această situație nu a afectat concluzia Curții cu privire la 
regularitatea veniturilor UE. 

  

                                                      
8 A se vedea punctul 11 din anexa 1.1. 

9 Articolul 5 din Decizia (UE, Euratom) 2014/335 a Consiliului privind sistemul de resurse 
proprii ale Uniunii Europene, coroborat cu articolul 11 alineatul (2) din Decizia (UE, 
Euratom) 2020/2053 a Consiliului. 
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Examinarea unor elemente ale 
sistemelor de control intern 
3.9. Curtea a selectat și a examinat o serie de sisteme (a se vedea punctul 3.4). 
Observațiile referitoare la acestea nu afectează opinia nemodificată de ansamblu 
formulată de Curte cu privire la regularitatea veniturilor UE (a se vedea capitolul 1). Ele 
evidențiază însă deficiențe în ceea ce privește colectarea diverselor categorii de 
resurse proprii. În plus, Curtea a remarcat deficiențe în ceea ce privește măsurile luate 
de UE pentru a reduce deficitul de colectare a taxelor vamale și pentru a atenua riscul 
ca resursele proprii tradiționale să nu fie colectate în totalitate. 

Persistă deficiențe în modul în care statele membre asigură 
contabilitatea și gestionarea resurselor proprii tradiționale 

3.10. În 2021, Comisia a finalizat examinarea sistemelor utilizate de autoritățile 
vamale naționale pentru întocmirea situațiilor privind resursele proprii tradiționale. 
Curtea a evaluat fiabilitatea acestor situații ca fiind „în general satisfăcătoare” în 
11 state membre, „parțial satisfăcătoare” în 15 state membre și „nesatisfăcătoare” 
într-un stat membru (a se vedea figura 3.2). Per ansamblu, această evaluare este în 
concordanță cu rezultatele auditului Curții din acest an și din anii precedenți. În 
Raportul anual pe 2020, Curtea a identificat deficiențe persistente în ceea ce privește 
compilarea de către Țările de Jos a situațiilor privind resursele proprii tradiționale și 
a recomandat ca această țară să asigure fiabilitatea acestor situații prin îmbunătățirea 
sistemului său informatic vamal10. 

Figura 3.2 – Evaluarea de către Comisie a fiabilității situațiilor privind 
resursele proprii tradiționale întocmite de statele membre 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 

                                                      
10 Punctul 3.14 și recomandarea 3.3 din Raportul anual pe 2020. 

11 state membre
41 %

15 state membre
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1 
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3.11. În acest an, Curtea a examinat modul în care trei state membre (Irlanda, Italia 
și Suedia) întocmesc situațiile privind resursele proprii tradiționale (și anume, o situație 
privind taxele colectate și una privind taxele constatate, dar necolectate încă)11, 
precum și procedurile aplicate de acestea pentru gestionarea resurselor proprii 
tradiționale datorate la bugetul UE (a se vedea anexa 3.1). Curtea nu a identificat nicio 
problemă semnificativă în ceea ce privește modul în care Irlanda și Suedia își 
întocmeau situațiile. Totuși, în cazul Italiei, s-a constatat că deficiențele identificate 
anterior de Curte persistă (a se vedea caseta 3.1). Aceste deficiențe afectează și 
gestionarea taxelor colectate și a celor necolectate încă. 

Caseta 3.1 

Deficiențe persistente în sistemul național de control utilizat pentru 
compilarea situațiilor privind resursele proprii tradiționale 

Situațiile privind resursele proprii tradiționale întocmite de statele membre 
trebuie să fie fiabile și consecvente pentru a se putea determina sumele care 
trebuie vărsate către UE. Sumele recuperate din creanțe vamale restante trebuie 
să fie înregistrate atât în situația taxelor colectate, cât și în situația taxelor 
constatate, dar necolectate încă. 

Începând din 2011, raportarea realizată de Italia cu privire la resursele proprii 
tradiționale nu este în conformitate cu normele UE, deoarece între cele două 
situații aferente acestor resurse persistă discrepanțe în ceea ce privește sumele 
recuperate. Aceste diferențe se explică, în principal, prin întârzierile care survin în 
actualizarea contabilității aferente taxelor vamale încă necolectate cu informații 
privind recuperarea creanțelor. Autoritățile italiene dezvoltă în prezent o soluție 
informatică și s-au angajat să rezolve aceste probleme până la jumătatea 
anului 2022. 

Ca urmare a problemelor menționate, precum și a altor discrepanțe detectate în 
pista de audit, Curtea nu a fost în măsură să confirme pe deplin fiabilitatea 
situațiilor întocmite de Italia. 

                                                      
11 Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/194 a Comisiei de stabilire a unor modele 

pentru situația conturilor privind drepturile asupra resurselor proprii și a unui formular 
pentru rapoartele privind sumele nerecuperabile corespunzătoare drepturilor asupra 
resurselor proprii în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului. 
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3.12. Curtea nu a formulat nicio observație semnificativă cu privire la modul în care
Irlanda sau Suedia gestionează taxele vamale colectate. În schimb, la fel ca în anii 
precedenți12, au fost identificate mai multe deficiențe în modul în care autoritățile 
vamale naționale gestionează taxele încă necolectate. În special, Curtea a observat 
deficiențe în modul în care Irlanda și Italia gestionează recuperarea creanțelor vamale 
restante, precum și întârzieri din partea ambelor țări în ceea ce privește punerea la 
dispoziția bugetului UE a resurselor proprii tradiționale recuperate. În plus, Curtea 
a identificat deficiențe în ceea ce privește gestionarea de către Italia a eliminării 
tardive a taxelor nerecuperabile din evidența sa contabilă. La rândul ei, și Comisia 
continuă să detecteze și să raporteze deficiențe în acest domeniu. Evaluarea Curții cu 
privire la principalele sisteme de control intern ale statelor membre în materie de 
resurse proprii tradiționale este prezentată în figura 3.3. 

Figura 3.3 – Evaluarea principalelor sisteme de control intern în materie 
de resurse proprii tradiționale în statele membre selectate 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

12 A se vedea, de exemplu, punctul 3.16 din Raportul anual pe 2020, punctul 3.9 din Raportul 
anual pe 2019 și punctul 4.10 din Raportul anual pe 2018. 
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Întârzieri în acțiunile Comisiei vizând îmbunătățirea gestionării 
riscurilor asociate resurselor proprii tradiționale și reducerea 
deficitului de colectare a taxelor vamale 

3.13. Planul de acțiune vamală13 al Comisiei include acțiuni vizând îmbunătățirea 
gestionării riscurilor, gestionarea comerțului electronic, promovarea conformității și 
încurajarea autorităților vamale să acționeze ca o entitate unică. O serie de acțiuni sunt 
menite să remedieze deficiențele evidențiate anterior în rapoartele Curții14 și să 
contribuie la reducerea deficitului de colectare a taxelor vamale. În urma examinării cu 
privire la punerea în aplicare a planului de către Comisie, Curtea a evidențiat că 
progresele realizate în ceea ce privește o serie de acțiuni erau insuficiente. Ea 
a observat că 5 acțiuni erau permanente, 11 acțiuni punctuale cu termene după 2021 
erau în curs de desfășurare, iar 12 dintre cele 13 acțiuni punctuale care trebuiau 
finalizate până la sfârșitul anului 2021 fuseseră amânate (a se vedea figura 3.4). De 
exemplu, Comisia a amânat revizuirea strategiei de gestionare a riscurilor vamale din 
iunie 2021 până în septembrie 2022. 

                                                      
13 Comunicarea Comisiei: „Trecerea uniunii vamale la o etapă superioară: un plan de acțiune” 

[COM(2020) 581], 28 septembrie 2020. 

14 A se vedea, de exemplu, punctul 3.18 din Raportul anual pe 2020, Raportul special 04/2021 
și Raportul special 12/2019: „Comerțul electronic: multe dintre provocările pe care le 
prezintă colectarea TVA-ului și a taxelor vamale nu au fost încă soluționate”. 
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Figura 3.4 – Punerea în aplicare de către Comisie a Planului său de 
acțiune vamală (situația la sfârșitul anului 2021)  

  Acțiuni punctuale 

Domeniu 
Acțiuni 

permanente 
(fără termen fix) 

termen după 
2021 

termen până la 
sfârșitul 

anului 2021 
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11 
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2 
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o entitate unică 
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2 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei și a propriilor activități de audit. 

3.14. Orice eventuale deficiențe în punerea în aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord pot prezenta riscuri pentru aplicarea corespunzătoare a CVU, 
în special în ceea ce privește controalele vamale asupra mărfurilor importate în UE prin 
Irlanda de Nord. Acest lucru ar putea avea un impact asupra cuantumului resurselor 
proprii tradiționale colectate de statele membre. Comisia a început să își elaboreze 
strategia de monitorizare pentru a evalua și a atenua aceste riscuri, dar această 
activitate nu este încă finalizată. 
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Numărul rezervelor în materie de TVA și al punctelor deschise 
în legătură cu resursele proprii tradiționale a scăzut, dar 
persistă deficiențe în gestionarea acestora 

3.15. În figura 3.5 este prezentat procesul utilizat de Comisie pentru a verifica 
modul în care statele membre calculează resursele proprii tradiționale și bazele lor de 
calcul al TVA-ului. Anexa 3.2 oferă o imagine de ansamblu asupra rezervelor 
nesoluționate și a punctelor deschise formulate în legătură cu deficiențele detectate. 
Curtea a constatat că Comisia își îmbunătățise activitățile de urmărire subsecventă cu 
privire la retragerea rezervelor în materie de TVA, al căror număr a scăzut de la 104 în 
2020 la 82 în 2021 (respectiv cu 21 %), precum și cu privire la închiderea punctelor 
deschise în legătură cu resursele proprii tradiționale, al căror număr a scăzut de la 326 
în 2020 la 304 în 2021 (respectiv cu 7 %). Deși a observat progrese în ceea ce privește 
soluționarea unor probleme rămase nesoluționate de mult timp, Curtea a identificat 
8 rezerve în materie de TVA (10 % din total) și 104 puncte referitoare la resurse proprii 
tradiționale (34 % din total) care erau deschise de mai mult de cinci ani. 

Figura 3.5 – Procesul de verificare a bazelor de calcul al TVA-ului utilizate 
de statele membre și a resurselor proprii tradiționale colectate de 
acestea 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 
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3.16. Curtea a examinat gestionarea tuturor celor 17 rezerve în materie de TVA 
care erau legate de deficiențe în aplicarea de către statele membre a Directivei TVA15 
și pentru care Comisia inițiase proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sau 
investigații privind neconformitatea. Dintre aceste rezerve, 5 erau rezerve 
nesoluționate de mult timp. În 12 cazuri (71 %), procedura de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor sau procesul de investigare se încheiaseră deja, dar statul 
membru în cauză nu calculase încă impactul financiar aferent. În opinia Curții, aceasta 
se explică prin neaplicarea de către Comisie a unei abordări comune pentru stabilirea 
termenelor în care statele membre trebuie să calculeze și să aplice corecțiile financiare 
aferente la resursele proprii bazate pe TVA. 

3.17. În urma examinării efectuate de Curte cu privire la gestionarea punctelor 
deschise în legătură cu resursele proprii tradiționale, s-a constatat că numărul 
punctelor deschise rămase nesoluționate de mult timp a scăzut semnificativ între 2019 
și 2021 și că Comisia și-a actualizat procedura de prelucrare a rezultatelor inspecțiilor 
privind resursele proprii tradiționale. Această procedură nu includea însă un sistem de 
clasificare a deficiențelor statelor membre într-o ordine a priorității. În plus, procedura 
nu stabilea nici termene pentru acțiunile de urmărire subsecventă a statelor membre 
(a se vedea anexa 3.3), pe baza răspunsurilor acestora. Prin urmare, deficiențele 
raportate anterior de Curte în legătură cu închiderea punctelor rămase nesoluționate 
de mult timp nu au fost încă pe deplin remediate. 

Activitatea Comisiei cu privire la VNB este afectată de întârzieri 
din partea statelor membre 

3.18. Comisia a demarat noul ciclu de verificare a VNB, pentru 
perioada 2020-2024. În cadrul acestui ciclu, se examinează dacă procedurile utilizate 
de statele membre pentru compilarea conturilor lor naționale sunt conforme cu 
SEC 201016 și dacă datele referitoare la VNB sunt fiabile, exhaustive și comparabile17. 
Curtea a observat că 18 state membre și Regatul Unit respectaseră termenul legal de 
31 decembrie 202118 pentru prezentarea către Comisie a inventarelor lor VNB, care 

                                                      
15 Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. 

16 Regulamentul (UE) nr. 549/2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale 
din Uniunea Europeană. 

17 Regulamentul (UE) 2019/516 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței. 

18 Articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1546 al Comisiei de stabilire 
a structurii și a modalităților detaliate privind inventarul surselor și metodelor utilizate 
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descriu procedurile lor de compilare a datelor statistice. 4 state membre și-au 
prezentat inventarele în ianuarie 2022, iar pentru celelalte 519, Comisia a formulat, în 
februarie 2022, rezerve generale legate de VNB20. Aceste rezerve pot întârzia 
închiderea ciclului de verificare a VNB. 

3.19. Curtea a identificat, de asemenea, întârzieri din partea a nouă state membre 
(plus Regatul Unit)21 în ceea ce privește soluționarea rezervelor în materie de VNB 
specifice unei operațiuni și/sau a rezervelor transversale22 care au fost formulate în 
cadrul ciclului de verificare anterior, pentru perioada 2016-2019, termenul limită 
pentru aceste rezerve fiind septembrie 2021. Aceste întârzieri afectează activitatea 
Comisiei pentru retragerea rezervelor aferente, care este posibil să nu fie finalizată în 
2022, așa cum era prevăzut. Până la sfârșitul anului 2021, fuseseră retrase 24 % din 
rezervele în materie de VNB specifice unei operațiuni (38 din cele 157 de rezerve care 
erau încă deschise la sfârșitul anului 2020; a se vedea anexa 3.2). Comisia a prelungit 
cu un an (până în septembrie 2022) termenul pentru soluționarea a 2 dintre cele 
5 rezerve transversale în materie de VNB23, din cauza aprobării cu întârziere 
a orientărilor necesare pentru statele membre. 

  

                                                      
pentru a produce agregatele venitului național brut și componentele acestora în 
conformitate cu Sistemul european de conturi (SEC 2010). 

19 Grecia, Croația, Luxemburg, Malta și România. 

20 Comisia utilizează rezerve generale în cazuri excepționale în care există un risc semnificativ 
ca interesele financiare ale UE să nu fie protejate: de exemplu, atunci când un stat membru 
nu își prezintă inventarul VNB conform cerințelor. 

21 Bulgaria, Grecia, Spania, Croația, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, România și 
Regatul Unit. 

22 Rezervele în materie de VNB impun aducerea unor îmbunătățiri în ceea ce privește 
procedurile specifice de compilare din statele membre. 

23 Spre deosebire de rezervele specifice unei operațiuni, care se formulează pentru fiecare 
stat membru în parte, rezervele transversale sunt utilizate atunci când o problemă legată 
de calcularea VNB afectează toate statele membre și le impune acestora punerea în 
aplicare a unei soluții armonizate, convenind asupra aspectelor tehnice cu Eurostat. 
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Rapoartele anuale de activitate 
3.20. Informațiile referitoare la regularitate prezentate în rapoartele anuale de 
activitate pe 2021 publicate de DG BUDG și de Eurostat confirmă în general 
observațiile și concluziile Curții. 

3.21. Pentru al șaselea an consecutiv, DG BUDG și-a menținut rezerva privind 
faptul că sumele aferente resurselor proprii tradiționale transferate către bugetul UE 
sunt inexacte, ca urmare a subevaluării produselor textile și de încălțăminte importate 
din China în perioada 2011-2017. Această rezervă a fost emisă pentru prima dată în 
2016, când pierderile de resurse proprii tradiționale imputabile Regatului Unit au fost 
cuantificate la 2,1 miliarde de euro, și a fost apoi extinsă la alte state membre în 2018, 
dar fără cuantificări. În conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru 
exercițiul 2021 a fost înscris, de asemenea, un cuantum suplimentar de 2,1 miliarde de 
euro reprezentând dobânzi. 

3.22. În rapoartele sale anuale pe 2019 și 2020, Curtea a observat că, în urma 
evaluării de către Comisie a strategiilor de control aplicate de statele membre pentru 
a combate riscul subevaluării importurilor, s-a constatat că acestea erau, per 
ansamblu, inadecvate24. Curtea a examinat modul în care Comisia a urmărit acțiunile 
întreprinse pentru a da curs constatărilor sale din 2021, observând că, în cazul a 22 de 
state membre, punctele deschise în legătură cu resursele proprii tradiționale erau încă 
nesoluționate. Constatările și concluziile Curții sunt în concordanță cu informațiile 
prezentate în rezerva formulată în raportul anual de activitate al DG BUDG. 

3.23. La 8 martie 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a publicat 
hotărârea sa definitivă privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
inițiată de Comisie împotriva Regatului Unit. Curtea de Justiție a concluzionat că 
Regatul Unit nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul dreptului Uniunii în 
ceea ce privește resursele proprii. Prin hotărârea sa, CJUE a aprobat metoda Comisiei 
de cuantificare a pierderilor de resurse proprii tradiționale pe baza datelor statistice. 
Cu toate acestea, CJUE a respins parțial calculul Comisiei din cauza incertitudinii în 
ceea ce privește cuantumul resurselor proprii presupus a fi datorat de Regatul Unit și 
a oferit orientări privind recalcularea acestuia. Comisia a început să analizeze 
hotărârea CJUE și impactul acesteia asupra calculelor sale, dar nu și-a revizuit încă, în 
urma acestei hotărâri, estimarea privind pierderile de resurse proprii tradiționale.  

                                                      
24 Punctul 3.19 din Raportul anual pe 2020 și punctul 3.14 din Raportul anual pe 2019. 

114

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_RO.pdf


 

Concluzie și recomandări 

Concluzie 

3.24. Ansamblul probelor de audit indică faptul că nivelul de eroare din cadrul 
veniturilor nu era semnificativ. Sistemele legate de venituri care au fost examinate de 
Curte erau, în general, eficace. Cu toate acestea, principalele controale interne privind 
resursele proprii tradiționale pe care Curtea le-a evaluat în anumite state membre și 
gestionarea de către Comisie a rezervelor în materie de TVA și a punctelor deschise în 
legătură cu resursele proprii tradiționale erau doar parțial eficace, din cauza unor 
deficiențe persistente (a se vedea punctele 3.10-3.12 și 3.15-3.17). 

3.25. Curtea a constatat, de asemenea, că punerea în aplicare a mai multor acțiuni 
din cadrul Planului de acțiune vamală al Comisiei (a se vedea punctul 3.13) menite să 
contribuie la reducerea deficitului de colectare a taxelor vamale înregistrase întârzieri. 
Această deficiență nu afectează opinia de audit a Curții cu privire la venituri, deoarece 
nu se referă la operațiunile subiacente conturilor, ci mai degrabă la riscul ca resursele 
proprii tradiționale să nu fie colectate în totalitate. 

Recomandări 

3.26. Anexa 3.3 prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte 
a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor două recomandări formulate în 
Raportul anual pe 2018. Comisia pusese integral în aplicare o recomandare, întrucât 
a ameliorat controalele pe care le efectuează cu privire la situațiile privind resursele 
proprii tradiționale. Cealaltă recomandare fusese pusă în aplicare în majoritatea 
privințelor, ceea ce se explică prin faptul că evaluarea riscurilor efectuată de Comisie 
nu documentează în mod sistematic analiza nivelului de risc al fiecărui stat membru pe 
baza rezultatelor inspecțiilor anterioare privind resursele proprii tradiționale, inclusiv 
în ceea ce privește întocmirea conturilor aferente acestor resurse. 

3.27. Curtea a examinat, de asemenea, două recomandări pe care le-a formulat în 
Raportul anual pe 2019 și care trebuiau să fie puse în aplicare în cursul anului 2021 
(a se vedea anexa 3.3). Comisia pusese în aplicare o recomandare în anumite privințe 
și cealaltă recomandare în majoritatea privințelor. În ceea ce privește recomandarea 1 
litera (a), Comisia nu a colectat și nu a analizat încă date de import la nivelul UE pentru 
a identifica importatorii cu cel mai ridicat grad de risc (a se vedea punctul 3.13). În ceea 
ce privește recomandarea 1 litera (b), întârzierile înregistrate de unele state membre 
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în ceea ce privește furnizarea datelor necesare pentru a fi introduse în sistemul 
informatic vamal modernizat „Surveillance III” pot să împiedice Comisia să emită în 
timp util orientări cu privire la modul de utilizare a sistemului pentru analiza datelor. În 
ceea ce privește recomandarea 2, a se vedea punctul 3.17. 

3.28. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 3.1 – Luarea unor măsuri pentru a asigura 
fiabilitatea situațiilor privind resursele proprii tradiționale 
întocmite de Italia 

Să ia măsurile necesare (inclusiv proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 
dacă este cazul) pentru a se asigura că Italia remediază deficiențele nesoluționate de 
mult timp în contabilitatea aferentă resurselor proprii tradiționale. Măsurile ar trebui 
să vizeze eliminarea discrepanțelor persistente care afectează fiabilitatea situațiilor 
acestei țări privind taxele colectate și taxele necolectate încă. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2023. 

Recomandarea 3.2 – Îmbunătățirea gestionării rezervelor în 
materie de TVA 

Să își revizuiască procedurile de gestionare a rezervelor în materie de TVA, pentru 
a stabili termene mai armonizate și mai stricte pentru autoritățile naționale și pentru 
a eficientiza modul în care urmărește și retrage rezervele. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2024. 

Recomandarea 3.3 – Îmbunătățirea evaluării riscurilor 
financiare în domeniul vamal 

Să îmbunătățească evaluarea riscurilor financiare pentru resursele proprii tradiționale 
prin punerea în aplicare în timp util a măsurilor relevante din Planul său de acțiune 
vamală. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: termenele stabilite în planul 
de acțiune vamală.  
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Anexe 

Anexa 3.1 – Procesul de întocmire a situațiilor RPT cu privire la 
taxele vamale (colectate și necolectate încă) și înscrierea 
acestora în conturile și în bugetul UE 
 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației și a normelor UE în vigoare. 

Statele membre
Constată, înscriu în conturi și colectează 

taxele vamale
Transmit rapoarte Comisiei 

Operatorii economici
Prezintă autorităților vamale naționale declarațiile de import

Plătesc eventualele taxe vamale datorate
Importă bunuri pe piața UE

Situația lunară
a taxelor vamale colectate

Situația trimestrială
a taxelor vamale necolectate încă

Statele membre
Plătesc către bugetul UE

75 % din taxele colectate (RPT)

Statele membre
Iau toate măsurile necesare pentru a 

asigura recuperarea datoriilor
Gestionează taxele vamale necolectate 

încă

Conturile UE
Înscriere în conturi ca venituri care 

urmează să fie primite (creanțe)

Conturile și bugetul UE
Înscriere în conturi ca venituri primite

Contribuție la bugetul anual al UE 

În sfera declarației de asigurare  
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Anexa 3.2 – Numărul rezervelor nesoluționate în materie de 
VNB, al rezervelor nesoluționate în materie de TVA și al 
punctelor deschise în legătură cu resursele proprii tradiționale, 
pe state membre: situația la 31.12.2021 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei25. 

25 Cifrele referitoare la rezervele în materie de VNB includ doar rezerve specifice unei 
operațiuni, care vizează date compilate începând cu 2010 în anumite componente din 
conturile naționale ale statelor membre în cauză. Există, de asemenea, cinci rezerve 
transversale care se referă la fiecare stat membru și la Regatul Unit, niciuna dintre acestea 
nefiind retrasă până în 2021. 
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1
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Regatul Unit
Țările de Jos

Grecia
Belgia

Polonia
Franța

România
Germania

Luxemburg
Croația
Irlanda

Portugalia
Malta

Bulgaria
Italia

Spania
Austria
Suedia

Finlanda
Slovacia
Lituania

Cehia
Ungaria
Estonia
Letonia

Danemarca
Slovenia

Cipru

Puncte deschise referitoare la RPT

Rezerve privind TVA

Rezerve privind VNB

TOTAL la 31.12.2021 304 82 121
TOTAL la 31.12.2020 326 104 157

Puncte deschise 
referitoare la RPT 

Rezerve privind TVA Rezerve privind VNB        
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Anexa 3.3 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare 

Nu mai este 
aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

În 
majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

2018 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 1: 

până în 2020, să pună în aplicare o evaluare mai 
structurată și mai documentată a riscurilor 
pentru planificarea controalelor sale privind 
resursele proprii tradiționale, inclusiv o analiză 
a nivelului de risc al fiecărui stat membru și 
a riscurilor legate de întocmirea „conturilor A” și 
a „conturilor B”. 

 X     

Recomandarea 2: 

până în 2020, să consolideze sfera de aplicare 
a verificărilor sale lunare și trimestriale cu 
privire la situațiile „conturilor A” și ale 
„conturilor B” aferente resurselor proprii 
tradiționale prin efectuarea unei analize mai 
aprofundate a modificărilor neobișnuite, pentru 
a se asigura o reacție promptă la potențialele 
anomalii. 

X      
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare 

Nu mai este 
aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

În 
majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

2019 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 1: 

să ofere statelor membre un sprijin regulat 
pentru selectarea importatorilor cu cel mai 
ridicat grad de risc în vederea auditurilor 
ulterioare acordării liberului de vamă: 

(a) prin colectarea și analizarea datelor de 
import relevante la nivelul UE și prin 
transmiterea rezultatelor analizei sale 
către statele membre (până la sfârșitul 
anului 2021); 

(b) odată ce sistemul „Surveillance III” devine 
operațional, prin furnizarea de orientări cu 
privire la modul de analizare a datelor în 
cadrul acestui nou sistem (până în 
iunie 2023). 

  X    
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare 

Nu mai este 
aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

În 
majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

Recomandarea 2: 

până la sfârșitul anului 2021, să își revizuiască 
procedurile, prin: 

(a) instituirea unui sistem de monitorizare 
a punctelor deschise referitoare la RPT, pe 
baza unor criterii cantitative și calitative 
care să clasifice deficiențele identificate în 
statele membre în ordinea priorității; 

(b) stabilirea de termene pentru remedierea 
acestui tip de deficiențe de către statele 
membre, precum și pentru acțiunile de 
monitorizare subsecventă, inclusiv pentru 
calcularea dobânzilor penalizatoare și 
pentru recuperarea sumelor care trebuie 
să fie puse la dispoziția bugetului Uniunii. 

 X     

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Capitolul 4 

Piața unică, inovare și sectorul digital 
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Puncte 

4.1.-4.5.

4.2.-4.4. 

4.5. 

4.6.-4.22.

4.12.-4.19. 
4.13.-4.16. 

4.17. 

4.18.-4.19. 

4.20.-4.21. 

4.22. 

4.23.-4.27.

4.28.-4.36.

4.37.-4.40.

4.37.-4.38. 

4.39.-4.40. 

Cuprins 

Introducere 
Scurtă descriere 

Sfera și abordarea auditului 

Regularitatea operațiunilor 
Costurile cu personalul neeligibile reprezintă în continuare 
cauza majorității erorilor cuantificabile detectate în cadrul 
cheltuielilor din domeniul cercetării 
Calcul incorect al tarifelor orare 

Probleme cuantificabile legate de înregistrarea timpului de lucru 

Ajustări neeligibile ale perioadelor de raportare anterioare și alte erori 
la nivelul costurilor cu personalul 

Entitățile private, în special întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-urile) și întreprinderile nou intrate pe piață, sunt 
predispuse la eroare 

Tipuri de erori detectate în cadrul altor costuri directe 

Examinarea sistemelor informatice pentru granturile 
de cercetare 

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de 
guvernanță 

Concluzie și recomandări 
Concluzie 

Recomandări 

Anexe 
Anexa 4.1 – Situația acțiunilor întreprinse în urma 
recomandărilor anterioare formulate cu privire la rubrica 
Piața unică, inovare și sectorul digital 
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Introducere 
4.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 1 – Piața unică, 
inovare și sectorul digital, din cadrul financiar multianual (CFM). Figura 4.1 oferă 
o imagine de ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate pentru această 
rubrică în 2021. 

Figura 4.1 – Plățile și populația auditată 

 
(*) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din conturile consolidate ale Uniunii 
Europene pentru exercițiul 2021.  

Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile

Plăți în 2021 – total 18,5

Populația auditată pentru 2021 – total 14,3

Prefinanțări validate și închise (*): 8,4 

Cercetare
10,8 (58,7 %)

Programe spațiale
2,6 (13,9 %)

Transport, energie și sectorul digital
2,2 (11,8 %)

InvestEU
1,5 (8,2 %)

Defalcarea plăților din 2021 în funcție de fond

Piața unică, inovare și sectorul digital
18,5 miliarde de euro (10,2 % din cheltuielile de la bugetul UE)

Plăți de prefinanțare (*): 12,6

Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale: 5,9

Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale: 5,9

(în miliarde de euro)

Altele
1,4 (7,4 %)
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Scurtă descriere 

4.2. Programele finanțate în cadrul rubricii Piața unică, inovare și sectorul digital 
sunt diverse și vizează finanțarea investițiilor UE care contribuie la cercetare și inovare, 
la dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport, la progrese în domeniul 
comunicațiilor, al energiei, al transformării digitale și al pieței unice, precum și la 
politica spațială. 

4.3. Principalul program pentru cercetare și inovare rămâne Orizont 20201, în timp 
ce succesorul său, Orizont Europa2, și predecesorul său, Al șaptelea program-cadru, 
PC73, reprezintă o proporție foarte mică din populația auditată de Curte pentru 2021. 
Rubrica 1 din CFM cuprinde, de asemenea, mari proiecte de infrastructură în cadrul 
Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), programele spațiale Galileo 
(Sistemul global de navigație prin satelit al UE), EGNOS (Serviciul european 
geostaționar mixt de navigare) și Programul european de observare a Pământului 
(Copernicus). Rubrica include Fondul InvestEU, care, împreună cu Orizont Europa, 
beneficiază, de asemenea, de finanțare suplimentară din partea NextGenerationEU 
(NGEU). 

4.4. Majoritatea cheltuielilor aferente acestor programe sunt gestionate în mod 
direct de către Comisie, inclusiv prin intermediul agențiilor executive, și se prezintă sub 
formă de granturi acordate unor beneficiari publici sau privați care participă la 
proiecte. Comisia varsă prefinanțări către beneficiari la momentul semnării unui acord 
de grant și rambursează ulterior cheltuielile finanțate de UE pe care beneficiarii le 
raportează, deducând prefinanțarea. Programele spațiale sunt, în general, gestionate 
indirect, pe baza acordurilor de delegare semnate între Comisie și organismele de 
punere în aplicare specializate (cum ar fi Agenția Spațială Europeană). Instrumentele 
financiare ale InvestEU sunt executate în principal de BEI sau de FEI, care, la rândul lor, 
utilizează intermediari financiari. 

                                                      
1 Programul-cadru pentru cercetare și inovare 2014-2020. 

2 Programul-cadru pentru cercetare și inovare 2021-2027. 

3 Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (2007-2013). 
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Sfera și abordarea auditului 

4.5. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea 
a examinat în 2021 pentru această rubrică din cadrul financiar multianual: 

(a) un eșantion statistic reprezentativ de 130 de operațiuni, acoperind întreaga gamă 
de cheltuieli de la această rubrică din CFM. Eșantionul a constat din 87 de 
operațiuni din domeniul cercetării și inovării (84 pentru Orizont 2020 și 3 pentru 
PC7) și din 43 de operațiuni din cadrul altor programe și activități, în special MIE, 
al altor instrumente financiare și al programelor spațiale. Beneficiarii care au făcut 
obiectul auditului erau situați în 21 de state membre și în 6 țări terțe. Obiectivul 
Curții a fost de a estima nivelul de eroare pentru această rubrică din CFM și de 
a contribui astfel la declarația sa de asigurare; 

(b) o selecție de sisteme informatice, cu scopul de a dobândi o cunoaștere mai 
aprofundată a diferitelor sisteme de informații utilizate de Comisie pentru 
programele din domeniul cercetării (în special suita eGrants) și cu scopul de 
a analiza modul în care au fost definite fluxurile de informații de gestiune în urma 
delegării responsabilităților de la Direcția Generală Cercetare și Inovare (DG RTD) 
către Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA); 

(c) informațiile privind regularitatea furnizate în rapoartele anuale de activitate ale 
DG ECFIN (Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare), ale DG RTD și ale 
REA, informații care sunt incluse în raportul anual privind gestiunea și 
performanța al Comisiei. 
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Regularitatea operațiunilor 
4.6. Dintre cele 130 de operațiuni examinate de Curte, 55 (42 %) conțineau erori. Pe 
baza celor 38 de erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare este de 
4,4 %4 (a se vedea figura 4.2). Figura 4.3 prezintă o repartizare a nivelului de eroare 
estimat de Curte pentru 2021, diferențiind între operațiuni din domeniul cercetării și 
alte operațiuni. 

Figura 4.2 – Impactul estimat al erorilor cuantificabile 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
4 Nivelul de eroare este calculat de Curte pe baza unui eșantion reprezentativ. Cifra indicată 

reprezintă cea mai bună estimare. Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că nivelul de 
eroare estimat din cadrul populației se situează între 1,8 % și 7,0 % (limita inferioară, 
respectiv superioară, a nivelului de eroare). 
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Figura 4.3 – Repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

4.7. Programul Orizont 2020 a continuat să reprezinte majoritatea celor 
87 de proiecte de cercetare din eșantionul Curții (peste 97 %). În eșantion nu a fost 
inclus încă niciun proiect din cadrul Orizont Europa5. Curtea a raportat în trecut 
ameliorări în concepția programului și în strategia de control a Comisiei utilizată pentru 
programul Orizont 20206. Anumite simplificări, în special stabilirea unei rate forfetare 
pentru costurile indirecte, au facilitat viața beneficiarilor și au potențialul de a reduce 
riscul de eroare. Cu toate acestea, rezultatele activității de audit a Curții arată că 
aceste ameliorări nu au redus rata de eroare sub pragul de semnificație de 2 %. 

4.8. Cheltuielile din cadrul PC7 și al programului Orizont 2020 continuă să prezinte 
un risc ridicat și constituie principala sursă a erorilor identificate de Curte. Au fost 
detectate erori cuantificabile legate de costuri neeligibile în 29 dintre cele 87 de 
operațiuni din domeniul cercetării și inovării cuprinse în eșantion. Erorile respective au 

                                                      
5 2021 a fost primul an de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa. Acesta 

a fost demarat cu întârziere deoarece regulamentul a fost adoptat mai târziu decât se 
prevăzuse. Până la sfârșitul anului, fuseseră semnate numai 19 acorduri de grant și 1 acord-
cadru și fusese executat un număr foarte limitat de plăți (în principal prefinanțări). 

6 De exemplu, la punctul 5.13 din Raportul anual pe 2018 și în Raportul special nr. 28/2018, 
intitulat „Majoritatea măsurilor de simplificare introduse în programul Orizont 2020 au 
făcut viața mai ușoară beneficiarilor, dar există încă loc de îmbunătățiri”. 
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contribuit cu 45 % la nivelul de eroare estimat de Curte pentru această rubrică 
pentru 2021. 

4.9. În cazul altor programe și activități, Curtea a detectat erori cuantificabile în 
9 dintre cele 43 de operațiuni din eșantion. Printre aceste erori s-au numărat: 

(a) două cazuri de nereguli în ceea ce privește procedura de achiziții [unul în cadrul 
MIE și celălalt în cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)];  

(b) lucrări declarate și rambursate de două ori (proiect MIE, a se vedea caseta 4.3);  

(c) rambursarea unor costuri care nu fuseseră prevăzute în contractul-cadru (MIE);  

(d) finanțarea unui activ neeligibil (MIE).  

4.10. Comisia aplicase măsuri corective care afectau în mod direct cinci dintre 
operațiunile cuprinse în eșantionul Curții. Aceste măsuri au fost relevante pentru 
calculele efectuate de Curte, întrucât au contribuit la reducerea nivelului de eroare 
estimat pentru acest capitol cu 0,2 puncte procentuale. În 12 cazuri de erori 
cuantificabile produse la nivelul beneficiarilor finali, procedurile de control instituite de 
Comisie nu au reușit să prevină sau să detecteze și să corecteze eroarea înainte de 
acceptarea cheltuielilor. Majoritatea erorilor nedetectate erau legate de costurile cu 
personalul (10 din cele 12 cazuri). Dacă Comisia sau auditorii contractați de beneficiari7 
ar fi utilizat în mod corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția lor, nivelul de 
eroare estimat pentru acest capitol ar fi fost cu 1,7 puncte procentuale mai mic. 

4.11. În cazul cheltuielilor din domeniul cercetării, auditori contractați de 
beneficiarii înșiși la sfârșitul unui proiect furnizează certificate privind situațiile 
financiare. Aceste certificate sunt menite să ajute Comisia să verifice dacă cheltuielile 
declarate în situațiile financiare sunt eligibile. Curtea a semnalat însă în mod repetat 
deficiențe în ceea ce privește aceste certificate8. Pentru 2021, s-a constatat că 9 dintre 
cele 12 cazuri de erori cuantificabile detectabile nu fuseseră descoperite nici de către 
auditorii care au furnizat certificatele, nici de către Comisie. 

                                                      
7 Un element al sistemului de control al Comisiei îl constituie certificatele privind situațiile 

financiare emise de auditori contractați de beneficiari (a se vedea punctul 4.11). 

8 A se vedea punctul 5.15 din Raportul anual pe 2018, punctul 4.10 din Raportul anual 
pe 2019 și punctul 4.11 din Raportul anual pe 2020. 
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Costurile cu personalul neeligibile reprezintă în continuare 
cauza majorității erorilor cuantificabile detectate în cadrul 
cheltuielilor din domeniul cercetării 

4.12. Normele privind declararea costurilor cu personalul în cadrul programului 
Orizont 2020 rămân complexe, în pofida eforturilor de simplificare, și calculul acestor 
costuri este în continuare o sursă majoră de eroare în declarațiile de cheltuieli. Așa 
cum a arătat Curtea în rapoartele sale anuale anterioare9 și în Raportul special 
nr. 28/2018, metodologia de calcul al costurilor cu personalul a devenit mai complexă 
în cadrul programului Orizont 2020 în ceea ce privește anumite aspecte (a se vedea 
punctele 4.14 și 4.15) și acest lucru a sporit riscul de eroare. Dintre cele 
29 de operațiuni din domeniul cercetării incluse în eșantionul Curții și afectate de erori 
cuantificabile, 26, adică peste 89 %, erau afectate de erori cauzate de declararea și 
rambursarea unor costuri cu personalul neeligibile. 

Calcul incorect al tarifelor orare 

4.13. Principala cauză a erorilor în 18 cazuri din 26 rămâne aplicarea incorectă 
a metodologiei de calcul al costurilor cu personalul, în special a tarifelor orare.  

4.14. Beneficiarii nu pot declara costurile salariale efective pentru exercițiul 
financiar în curs decât dacă utilizează tariful orar lunar. Auditurile Curții au arătat însă 
că diferitele calcule implicate în această opțiune sunt prea complexe și, prin urmare, 
rareori corecte. Principala dificultate constă în alocarea plăților generate pe o perioadă 
mai lungă de o lună (cum ar fi indemnizația de concediu și al treisprezecelea salariu) în 
raport cu lunile în care acestea au fost câștigate efectiv. Beneficiarii fac adesea greșeli 
legate de această alocare, calculând astfel incorect tarifele lunare. 

4.15. După cum a semnalat Curtea și în rapoartele sale anuale anterioare10, regula 
care impune utilizarea tarifului orar anual aplicabil în cel mai recent exercițiu financiar 
închis pentru declararea costurilor legate de exercițiul de raportare ulterior (neînchis 
încă) conduce de asemenea la erori. S-a constatat că această observație era valabilă și 
pentru 2021. 

                                                      
9 Punctul 5.34 din Raportul anual pe 2017, punctul 5.16 din Raportul anual pe 2018, 

punctul 4.11 din Raportul anual pe 2019 și punctul 4.13 din Raportul anual pe 2020, precum 
și recomandarea 1 din Raportul anual pe 2017, care nu a fost încă pusă în aplicare integral. 

10 Punctul 4.14 din Raportul anual pe 2020 și punctul 4.12 din Raportul anual pe 2019. 

130

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_RO.pdf


 

 

4.16. Alte probleme care au condus la utilizarea unor tarife orare incorecte includ 
utilizarea unui număr anual de ore productive inexact și elemente neeligibile incluse în 
costurile salariale, cum ar fi prime neeligibile.  

Probleme cuantificabile legate de înregistrarea timpului de lucru  

4.17. Pe lângă aplicarea incorectă a metodologiei de calcul al costurilor cu 
personalul, Curtea a identificat 11 cazuri cuantificabile în care deficiențele în 
înregistrarea timpului de lucru au condus la declararea unor costuri cu personalul 
neeligibile. Acestea vizau în principal ore declarate în timpul absențelor, al sărbătorilor 
legale și al weekendurilor, precum și ore înregistrate din greșeală, ore neînregistrate în 
statul de plată (neplătite) sau ore nedocumentate de fișele de pontaj sau de alte 
evidențe privind timpul de lucru. Exemplul din caseta 4.1 ilustrează un astfel de caz. 

Caseta 4.1 

Exemplu de costuri neeligibile din cauza lipsei de evidențe privind 
timpul de lucru 

În urma examinării costurilor cu personalul declarate de un IMM, Curtea 
a constatat că nu existau fișe de pontaj sau alte dovezi alternative care să 
documenteze un număr mare de ore imputate proiectului de către doi membri ai 
personalului. Mai mult, analizând fișele de pontaj furnizate pentru restul 
personalului, Curtea a constatat că un angajat declarase 225 de ore pentru 
proiect, fără ca în fișele de pontaj să fie înregistrată vreo oră, iar în cazul altor 
doi angajați, fuseseră declarate ore lucrate atunci când aceștia se aflau în concediu 
anual. Un total de 1 277 de ore (50 %) din cele 2 550 de ore examinate de Curte 
erau neeligibile. 

Ajustări neeligibile ale perioadelor de raportare anterioare și alte erori la 
nivelul costurilor cu personalul 

4.18. O nouă regulă introdusă de Orizont 2020 a fost aceea că situațiile financiare 
puteau fi ajustate la nivelul tarifului orar numai în caz excepțional, și anume doar 
pentru corectarea unor greșeli în calculul acestuia. În restul cazurilor, costurile care au 
fost deja declarate nu pot fi ajustate/modificate (de exemplu, pentru a lua în 
considerare un tarif orar diferit după închiderea exercițiului financiar). Curtea 
a identificat câteva cazuri în care beneficiarul adusese în mod incorect astfel de ajustări 
la costurile cu personalul raportate anterior, pe baza unor tarife orare recalculate în 
perioada de raportare ulterioară închiderii exercițiului financiar.  
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4.19. Alte erori în ceea ce privește costurile cu personalul au inclus nerespectarea 
regulii privind plafonul dublu, utilizarea costurilor salariale teoretice și nu a cifrelor 
reale, declararea unor luni neeligibile în cazul personalului care a lucrat exclusiv în 
cadrul proiectului (luni declarate integral pentru cele în care personalul a lucrat mai 
puțin de jumătate din zilele lucrătoare) și subcontractări declarate drept costuri cu 
personalul. De asemenea, Curtea a identificat costuri neeligibile în cazul unui 
cercetător cu experiență care lucra în cadrul unei acțiuni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA). Acest exemplu este descris în caseta 4.2. 

Caseta 4.2 

Exemplu de cercetător cu experiență neeligibil care a beneficiat de 
o bursă individuală Marie Skłodowska-Curie 

În cazul unui proiect MSCA (burse individuale) examinat, cercetătorul cu 
experiență selectat și angajat de beneficiarul grantului nu îndeplinea condițiile de 
eligibilitate prevăzute pentru acțiunea respectivă. Aceste condiții stipulau că, la 
data-limită relevantă pentru depunerea propunerilor (10 septembrie 2015), 
cercetătorul cu experiență trebuia fie să dețină o diplomă de doctorat, fie să fi 
avut cel puțin patru ani (echivalent normă întreagă) de experiență în cercetare. 
Cercetătorul obținuse diploma de doctorat la mai mult de două luni de la termenul 
menționat mai sus. În plus, așa cum reiese din informațiile depuse în cererea de 
grant și aflate la dispoziția Comisiei în scopul evaluării sale și al auditului Curții, 
condiția alternativă nu era nici ea îndeplinită, întrucât cercetătorul în cauză 
începuse un program de studii doctorale cu normă întreagă la 1 octombrie 2011, 
astfel încât acesta urma să acumuleze patru ani de experiență în cercetare abia la 
30 septembrie 2015, deci tot după expirarea termenului relevant. Prin urmare, nu 
ar fi trebuit să se permită participarea cercetătorului respectiv la cererea de 
propuneri și acesta nu ar fi trebuit să fie selectat pentru proiect. În consecință, 
costurile aferente sunt considerate neeligibile.  

Entitățile private, în special întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-urile) și întreprinderile nou intrate pe piață, sunt 
predispuse la eroare 

4.20. Una dintre strategiile de stimulare a cercetării europene este de a spori 
participarea sectorului privat, în special a întreprinderilor nou intrate pe piață și a 
IMM-urilor. Peste jumătate din erorile cuantificabile constatate (15 din 29) erau legate 
de finanțarea acordată unor beneficiari privați, în condițiile în care operațiunile în 
cauză erau doar în număr de 44 (34 %) din cele 130 cuprinse în eșantion. IMM-urile 
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reprezentau 14 % din eșantion, dar la nivelul lor au fost detectate 33 % din erorile 
cuantificabile.  

4.21. În plus, în nouă din totalul cazurilor cuantificabile referitoare la IMM-uri, 
diferitele declarații auditate includeau mai multe erori care au condus la declararea 
unor costuri neeligibile (un exemplu este prezentat în caseta 4.1). Aceste rezultate 
arată că IMM-urile sunt mai expuse riscului de eroare decât alți beneficiari, observație 
confirmată și de auditurile efectuate de Comisie11, precum și în rapoartele anuale 
precedente ale Curții12. 

Tipuri de erori detectate în cadrul altor costuri directe 

4.22. Tipurile de erori identificate de Curte în celelalte categorii de costuri 
includeau costuri neeligibile cu echipamente ca urmare a calculării incorecte 
a amortizării, costuri nesuportate în realitate, erori în declarația privind cheltuielile de 
călătorie, cursuri de schimb incorecte și dubla declarare a unei facturi pentru lucrări. 
Caseta 4.3 prezintă în detaliu această din urmă eroare. 

Caseta 4.3 

Dubla declarare și rambursare a unor costuri pentru lucrări 

În cazul unui proiect din cadrul MIE, Curtea a constatat că beneficiarul declarase în 
declarația de cheltuieli aferentă perioadei auditate o factură pentru lucrări în 
valoare de 7 681 757 de euro, care fusese declarată spre rambursare și 
rambursată într-o perioadă de raportare anterioară. Prin urmare, costurile 
aferente au fost rambursate incorect de două ori. 

  

                                                      
11 Punctul 4.16 din Raportul anual pe 2019. 

12 Punctul 5.19 din Raportul anual pe 2018 și punctul 4.16 din Raportul anual pe 2019. 
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Examinarea sistemelor informatice 
pentru granturile de cercetare 
4.23. Suita eGrants este soluția instituțională utilizată de Comisie pentru 
gestionarea granturilor și a experților și integrează sistemele utilizate pentru întregul 
proces, mai exact de la pregătirea programului de lucru și a cererii de propuneri până 
la gestionarea fluxului de lucru aferent granturilor (Compass) și gestionarea grantului 
pe parcursul ciclului său de viață (Sygma). Acestea fac parte din diferitele sisteme de 
informații utilizate de Comisie pentru a gestiona granturile din cadrul programelor 
pentru cercetare (a se vedea figura 4.4). 

Figura 4.4 – Sistemele informatice integrate sprijină Comisia și 
participanții la proiecte în toate etapele procesului aferent granturilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Gestionarea propunerilor RaportareCiclul de viață al proiectului

SEP: sistemul pentru depunerea și evaluarea propunerilor

EMI: sistemul pentru gestionarea experților externi

ECS: sistemul destinat experților externi pentru depunerea candidaturilor lor

F&T Portal: ghișeul unic pentru utilizatorii externi în cursul ciclului de viață al granturilor

SYGMA: sistemul electronic de gestionare a granturilor

COMPASS: sistemul privind fluxul de lucru integrat pentru granturi, experți și gestionarea auditurilor

PDM: sistemul de gestionare a datelor privind participanții

CORDA: depozitul de date privind programele de cercetare și inovare

ABAC: sistemul informatic pentru operațiunile bugetare și contabile
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4.24. În 2021, Curtea a examinat suita eGrants, punând accentul pe Compass și pe 
Sygma, precum și pe procesele de „pregătire a acordurilor de grant” și de „raportare și 
plată” din cursul implementării grantului. Curtea a evaluat, de asemenea, modul în 
care eGrants este corelat cu sistemul de gestiune bugetară al Comisiei, ABAC. Prin 
această activitate, Curtea a urmărit să ajungă la o cunoaștere mai aprofundată 
a mediului informatic utilizat pentru gestionarea și controlul noului program 
Orizont Europa. 

4.25. Pe baza acestei examinări limitate, Curtea a constatat că sistemele sunt bine 
integrate în mediul informatic, transferul datelor și al aprobărilor între diferitele 
sisteme realizându-se automat. Comisia pune la dispoziție în Sygma un instrument care 
îi ajută pe participanți să raporteze costurile cu personalul (Personnel Costs Wizard) și 
promovează în mod regulat utilizarea acestuia. Cu toate acestea, mai puțin de 10 % 
dintre participanți îl utilizează. O utilizare sporită a acestui instrument – în special de 
către IMM-uri și de către participanți noi – are potențialul de a reduce numărul de 
erori detectate de Curte în ceea ce privește costurile cu personalul.  

4.26. În cadrul juridic actual nu se prevede nicio legătură între sistemele contabile 
ale beneficiarilor și sistemul de raportare Sygma. Comisia dispune de datele financiare 
generale cu privire la proiecte de care este nevoie pentru cadrul său de control. Orice 
informație contabilă (detalii la nivel de factură), inclusiv informații justificative, se pune 
la dispoziție, la cerere, în cazul unor controale suplimentare sau al unor audituri. 
Aceasta înseamnă că nu este posibil să se efectueze controale automate la scară largă. 

4.27. În ceea ce privește transferul portofoliilor de granturi de la DG RTD către REA 
din aprilie 2021, Curtea a constatat că eGrants a contribuit la facilitarea acestor 
transferuri. Procesul a fost facilitat de faptul că toate serviciile implicate ale Comisiei 
au acces la aceleași date din eGrants și că aceste date provin din aceeași sursă.  
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Rapoartele anuale de activitate și alte 
mecanisme de guvernanță 
4.28. Rapoartele anuale de activitate examinate de Curte13 reflectau informațiile
disponibile în cadrul direcțiilor generale și al agențiilor executive respective și, pe baza 
acestor informații, au furnizat o evaluare corectă a gestiunii financiare în ceea ce 
privește regularitatea operațiunilor subiacente legate de cheltuielile de la rubrica 1 din 
CFM. 

4.29. În ceea ce privește programul Orizont 2020, DG RTD a raportat o rată de
eroare reprezentativă preconizată de 2,29 % pentru toate direcțiile generale și pentru 
toate celelalte organisme ale UE care gestionează cheltuielile UE în domeniul 
cercetării. Pentru DG RTD luată separat, rata de eroare reziduală, luând în considerare 
acțiunile corective, este de 1,67 %. Auditurile ex post care au dus la stabilirea acestor 
rate de eroare au acoperit plățile efectuate în perioada 2014-2020. Pentru a soluționa 
problema metodologică ridicată anterior de Curte, care a condus la o subestimare 
a ratei de eroare14, Serviciul comun de audit a calculat o majorare pe baza a 
1 304 audituri închise în 2020 și în 2021, ceea ce a dus la o creștere a ratei de eroare cu 
0,37 puncte procentuale, prezentată în raportul anual de activitate al DG RTD. 

4.30. Rata de eroare reziduală la sfârșitul anului 2021 pentru DG RTD indică faptul
că aceasta îndeplinește condiția stabilită de Comisie15 și, în consecință, nu a fost emisă 
nicio rezervă cu privire la cheltuielile aferente programului Orizont 2020. Ratele de 
eroare raportate au scăzut ușor în 2021. 

4.31. Întrucât 2021 a fost primul an de punere în aplicare a programului
Orizont Europa16, fusese executat doar un număr foarte limitat de plăți (numai 
prefinanțări în cadrul DG RTD). Prin urmare, DG RTD nu a raportat o rată a erorilor 
detectate pentru Orizont Europa în 2021. Obiectivul stabilit de Comisie pentru rata de 

13 DG ECFIN, DG RTD și REA. 

14 Rata de eroare fusese calculată ca procent din totalul costurilor acceptate, și nu din suma 
efectiv auditată. Aceasta însemna că numitorul utilizat pentru calculul erorii era mai mare 
și, în consecință, rata de eroare era subevaluată; a se vedea punctul 5.34 din Raportul anual 
pe 2018. 

15   Intervalul-țintă al ratei de eroare pentru Orizont 2020 este cuprins între 2 % și 5 %. 

16 A se vedea nota de subsol 5. 
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eroare reziduală privind Orizont Europa este de maximum 2 % până la sfârșitul 
perioadei programului-cadru. 

4.32. În raportul său anual de activitate pe 2021, DG RTD a prezentat 20 de
recomandări deschise ale Serviciului de Audit Intern (IAS), pentru două dintre acestea 
termenul de punere în aplicare fiind depășit. Șase dintre recomandările deschise, 
inclusiv una cu termen de punere în aplicare depășit, erau clasificate ca fiind „foarte 
importante”. Recomandarea „foarte importantă” cu termen depășit viza reducerea 
expunerii financiare a bugetului pentru cercetare și inovare prin reorientarea strategiei 
de control. IAS consideră că planurile de acțiune pentru abordarea recomandării au 
fost doar parțial puse în aplicare, iar măsurile de îmbunătățire a calității activității 
auditorilor externi contractați nu au fost încă finalizate. 

4.33. În raportul său anual de activitate, REA a prezentat o rată de eroare reziduală
de 1,75 % pentru programul Orizont 2020 și, prin urmare, nu a trebuit să emită nicio 
rezervă nici cu privire la acest program. 

4.34. În ceea ce privește REA, IAS a concluzionat că sistemele de control intern
instituite pentru procesele pe care le-a auditat erau eficace, cu excepția a două 
domenii, care au făcut obiectul unor recomandări foarte importante formulate în urma 
auditului „spațiului unic pentru schimburi de date electronice” al Comisiei (SEDIA). 
Recomandările în cauză se refereau la o protecție inadecvată a datelor cu caracter 
personal și la instrumente informatice întârziate sau insuficient automatizate. 

4.35. Principalele cheltuieli relevante efectuate de DG ECFIN în cadrul rubricii 1 din
CFM în 2021 sunt legate de (1) provizionarea Fondului european pentru investiții 
strategice (FEIS) și a InvestEU și de (2) capitalul și dividendele Fondului European de 
Investiții (FEI). Rata de eroare estimată raportată pentru aceste componente în 2021 
a fost de 0 %, reflectând natura plăților în cauză, iar IAS a concluzionat că sistemele de 
control intern instituite de DG ECFIN pentru procesele pe care le-a auditat erau 
eficace.  

4.36. Curtea a examinat informațiile prezentate de Comisie în raportul anual
pe 2021 privind gestiunea și performanța cu privire la riscul estimat la momentul plății 
pentru domeniile de politică incluse în rubrica 1 din CFM. Comisia a calculat pentru 
aceasta o rată de eroare de 1,3 %. 
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Concluzie și recomandări 

Concluzie 

4.37. Probele generale de audit obținute și prezentate de Curte în acest capitol 
arată că nivelul de eroare al cheltuielilor aferente rubricii Piața unică, inovare și 
sectorul digital a fost semnificativ. Pentru această rubrică din CFM, testele efectuate 
de Curte pe operațiuni au indicat un nivel de eroare global estimat de 4,4 % (a se 
vedea figura 4.2). Rezultatele Curții arată că nivelul de eroare rămâne ridicat în cadrul 
cheltuielilor pentru cercetare și inovare, care au reprezentat principala sursă de 
eroare, în special în ceea ce privește costurile cu personalul. 

4.38. Riscul estimat la momentul plății prezentat în raportul anual privind 
gestiunea și performanța este de 1,3 %. Acest procentaj se situează atât sub pragul de 
semnificație, cât și sub intervalul aferent nivelului de eroare estimat de Curte. În 
consecință, Curtea consideră că, în pofida măsurilor deja aplicate de Comisie, această 
rată de eroare continuă să fie subevaluată. 

Recomandări 

4.39. În anexa 4.1 sunt prezentate constatările rezultate în urma examinării de 
către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a acelor recomandări formulate 
în rapoartele sale anuale pe 2019 și pe 2020 care trebuiau puse în aplicare până 
în 202117. Comisia a pus în aplicare integral trei recomandări și o recomandare în 
majoritatea privințelor.  

4.40. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

                                                      
17 Recomandările formulate în Raportul anual pe 2018 al Curții necesitau luarea de măsuri 

până la sfârșitul anului 2020. Prin urmare, Curtea a examinat situația acțiunilor întreprinse 
ca urmare a acestor recomandări în Raportul anual pe 2020. 
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Recomandarea 4.1 

Să încurajeze ferm utilizarea instrumentului Personnel Costs Wizard (a se vedea 
punctul 4.25) (pus la dispoziție pe portalul destinat participanților), în special de către 
anumite categorii de beneficiari care sunt mai predispuși să comită erori, cum ar fi 
IMM-urile și noii intrați pe piață (atât pentru granturile aferente Orizont 2020, cât și 
pentru cele aferente Orizont Europa). 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2023 
(Orizont 2020) și jumătatea anului 2024 (Orizont Europa). 

Recomandarea 4.2 

Să emită orientări în atenția beneficiarilor cu privire la diferențele specifice, 
concentrându-se asupra aspectelor legate de eligibilitate din cadrul Orizont Europa, în 
comparație cu programul Orizont 2020 și cu programe similare.  

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2023. 

Recomandarea 4.3 

În cazul programului Orizont 2020, să amelioreze controalele ex ante existente pentru 
a identifica și a elimina eventualele ajustări neeligibile aduse costurilor cu personalul 
prezentate de beneficiari în urma recalculării tarifelor orare. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022. 

Recomandarea 4.4 

Să îmbunătățească în continuare orientările adresate auditorilor independenți ale 
căror servicii sunt contractate de beneficiari în vederea furnizării certificatelor privind 
situațiile financiare, pentru a reduce numărul mare de deficiențe identificate de Curte 
în cadrul auditurilor sale cu privire la aceste certificate. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2023. 
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Recomandarea 4.5 

Pentru următorul program pentru cercetare, să exploreze, în funcție de evoluția 
nevoilor sale, fezabilitatea extinderii funcționalităților din eGrants pentru a include 
evaluarea riscurilor și controale automate, de exemplu prin valorificarea altor surse de 
date disponibile pentru a se pune la dispoziție, în format digital, date esențiale 
suplimentare pentru coroborarea conformității. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: pentru următorul CFM. 
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Anexe 

Anexa 4.1 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire 
la rubrica Piața unică, inovare și sectorul digital 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare 

Nu mai este 
aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

În 
majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

2019 

Curtea recomandă Comisiei ca, până la jumătatea 
anului 2021: 
Recomandarea 1: 

Să efectueze mai multe controale direcționate cu 
privire la declarațiile de cheltuieli prezentate de 
IMM-uri și să își intensifice campania de informare 
cu privire la normele de finanțare aplicabile 
programului Orizont 2020, cu un accent deosebit pe 
această categorie importantă de beneficiari. 

x 
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare 

Nu mai este 
aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

În 
majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

Curtea recomandă Comisiei ca, până în 2021: 
Recomandarea 2: 

Să desfășoare o campanie prin care să reamintească 
tuturor beneficiarilor programului Orizont 2020 
normele care se aplică la calcularea și la declararea 
costurilor cu personalul, acordând o atenție 
deosebită tipurilor de erori descrise la 
punctele 4.11-4.15 din acest capitol. 

x18      

                                                      
18 Comisia a lansat campanii de comunicare menite să îmbunătățească modul în care sunt calculate costurile cu personalul aferente granturilor 

Orizont 2020, dar persistă deficiențe (a se vedea punctele 4.12-4.19). Comisia a dezvoltat un instrument privind costurile cu personalul (Personnel Costs 
Wizard) pentru a îndruma beneficiarii, dar acesta este utilizat de doar 10 % dintre participanți (a se vedea punctul 4.25). 
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare 

Nu mai este 
aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

În 
majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

 

Curtea recomandă Comisiei ca, până la jumătatea 
anului 2021: 
Recomandarea 4: 
Pentru programul Orizont 2020: 
— să dea curs observațiilor formulate în urma 
examinării de către Curte a auditurilor ex post în 
ceea ce privește documentarea, coerența 
eșantionării și calitatea procedurilor de audit; și 
— în vederea celei de a treia runde de audituri 
subcontractate, să ia măsuri corespunzătoare pentru 
a se asigura că auditorii cunosc pe deplin normele 
aferente programului Orizont 2020 și să verifice 
calitatea muncii acestora. 

x19      

                                                      
19 Curtea va verifica eficacitatea acestor măsuri în anii următori. 
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare 

Nu mai este 
aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

În 
majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

2020 

Curtea recomandă Comisiei ca, până în 2021: 
Recomandarea 2: 

Întreprinderea de acțiuni, inclusiv o examinare 
periodică a principalelor cauze ale erorilor 
din situațiile financiare, furnizarea de orientări cu 
privire la aspecte complexe, cum ar fi normele de 
subcontractare, și desfășurarea de campanii de 
informare pentru a reduce rata de eroare pentru 
programul Orizont 2020. 

 X     

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Capitolul 5 

Coeziune, reziliență și valori 
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Cuprins 
Puncte 

Introducere 5.1.-5.13. 
Scurtă descriere 5.2.-5.6. 
Obiectivele de politică și instrumentele de finanțare 5.2. 

Gestionarea fondurilor 5.3.-5.6. 

Sfera și abordarea auditului 5.7.-5.13. 

Regularitatea operațiunilor, rapoartele anuale de 
activitate și alte mecanisme de guvernanță 5.14.-5.65. 
Rezultatele testelor efectuate de Curte pe operațiuni și ale 
examinării/reefectuării de către Curte a activităților de audit 5.15.-5.39. 
Costuri neeligibile 5.18.-5.23. 

Proiecte neeligibile 5.24.-5.28. 

Încălcări ale normelor pieței interne 5.29.-5.37. 

Lipsa unor documente justificative esențiale 5.38.-5.39. 

Evaluarea de către Curte a activității autorităților de audit 5.40.-5.52. 

Activitatea Comisiei vizând furnizarea unei asigurări și rata 
de eroare reziduală prezentată în rapoartele sale anuale de 
activitate 5.53.-5.65. 

Concluzie și recomandări 5.66.-5.78. 
Concluzie 5.66.-5.74. 

Recomandări 5.75.-5.78. 

Anexe 
Anexa 5.1 – Informații privind acțiunea UE în statele membre 
și în regiuni 

Anexa 5.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma 
recomandărilor anterioare formulate cu privire la rubrica 
Coeziune, reziliență și valori 
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Introducere 
5.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 2 – Coeziune, 
reziliență și valori din CFM. Figura 5.1 oferă o imagine de ansamblu a principalelor 
activități și cheltuieli efectuate pentru această rubrică în 2021. Pentru mai multe detalii 
referitoare la populația auditată pentru exercițiul 2021, a se vedea punctul 5.9. 

Figura 5.1 – Plățile și populația auditată 

 
 

Coeziune, reziliență și valori
80,1 miliarde de euro (44,1 % din cheltuielile de la bugetul UE)

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și alte 
acțiuni la nivel regional: 45,5 (56,9 %)

Fondul social european (FSE): 19,4 (24,2 %)

Fondul de coeziune: 9,7 (12,1 %)

MIE – Transporturi: 1,0 (1,2 %)

Defalcarea plăților din 2021 în funcție de fond
(în miliarde de euro)

ESI: 0,6 (0,7 %)

Erasmus+: 2,4 (3,0 %)

Altele: 1,5 (1,9 %)
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(*) Cifrele referitoare la plăți pentru subrubrica 2a constau în plăți în avans anuale și plăți intermediare 
pentru perioada de programare 2014-2020 care nu au fost incluse în conturile ce stau la baza pachetelor 
de asigurare acceptate de Comisie în 2021. În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor 
subiacente (pentru detalii, a se vedea punctele 12 și 13 din anexa 1.1), aceste plăți sunt considerate 
prefinanțări și, prin urmare, nu au făcut parte din populația auditată pentru Raportul anual pe 2021. Ele 
vor fi incluse în populația reținută de Curte pentru auditul privind exercițiul în cursul căruia Comisia 
acceptă conturile corespunzătoare (de exemplu, în declarația de asigurare pe 2022 pentru plățile 
aferente exercițiului contabil 2020/2021). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor pentru 2021 provenite din conturile consolidate ale 
Uniunii Europene. 

Scurtă descriere 

Obiectivele de politică și instrumentele de finanțare 

5.2. Cheltuielile din cadrul acestei rubrici se axează pe reducerea decalajelor de 
dezvoltare dintre diferitele state membre și regiuni ale UE1 (subrubrica 2a), precum și 
pe acțiuni de sprijinire și protejare a valorilor UE și pe sporirea rezilienței UE la 

                                                      
1 A se vedea articolele 162 și 174-178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(p. 73 și p. 81-82). 

Reziliență și valori

Prefinanțări validate și închise: 3,1

Plăți de prefinanțare: 3,6

Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale: 0,8

Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale: 0,8

Plăți 2021 – total 4,4

Populația auditată pentru 2021 – total 3,9

Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile

Coeziune economică, socială și teritorială

Prefinanțări validate și închise (*): 2,6

Plăți de prefinanțare (*): 75,1

Decizie anuală de acceptare a conturilor: 40,8  

Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale: 0,6

Plăți unice, plăți intermediare și plăți finale: 0,6

Plăți 2021 – total 75,7

Populația auditată pentru 2021 – total 44,0

(în miliarde de euro)
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provocările prezente și viitoare (subrubrica 2b). Aceste obiective sunt puse în aplicare 
prin următoarele fonduri și instrumente2: 

(a) Subrubrica 2a (coeziune economică, socială și teritorială)

— Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), care urmărește să corecteze 
principalele dezechilibre regionale prin acordarea de sprijin financiar pentru 
inovare și cercetare, agenda digitală, întreprinderile mici și mijlocii și economia cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon; 

— Fondul social european Plus (FSE+), care urmărește să asigure niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, o protecție socială echitabilă și o forță de muncă 
rezilientă și calificată, precum și societăți coezive și favorabile incluziunii, ca factor 
central în eradicarea sărăciei; pentru perioada de programare 2021-2027, FSE+ 
include Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), Fondul 
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) și Programul 
UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, care anterior erau 
separate; 

— Fondul de coeziune, care, în vederea promovării dezvoltării durabile, finanțează 
proiecte derulate în domeniul mediului și în cel al transporturilor în statele 
membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % 
din media UE; 

— o contribuție din Fondul de coeziune la Mecanismul pentru interconectarea
Europei (MIE), care finanțează proiecte aferente rețelelor transeuropene3. 

(b) Subrubrica 2b (reziliență și valori)

— Erasmus+, care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa prin 
promovarea mobilității în scop educațional și a participării non-formale și active în 
rândul tinerilor; 

— o serie de programe de mai mică anvergură, printre care Europa creativă și
programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV), și instrumente specifice 
create pentru a promova redresarea economică în UE după pandemia de COVID-
19, cum ar fi programul „UE pentru sănătate” și Instrumentul pentru sprijin de 
urgență (ESI). 

2    Curtea raportează cu privire la cheltuielile pentru 2021 aferente Mecanismului de redresare 
și reziliență (MRR) în capitolul 10. 

3 Regulamentul (UE) 2021/1153 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei. 
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Gestionarea fondurilor 

5.3. Cea mai mare parte a cheltuielilor de la această rubrică corespund fondurilor 
aferente politicii de coeziune (FEDR, Fondul de coeziune și FSE). Aceste cheltuieli sunt 
executate prin gestiune partajată. Statele membre prezintă programe operaționale 
multianuale pentru întreaga durată a unui CFM. După aprobarea de către Comisie, 
responsabilitatea pentru punerea în aplicare a unui program operațional este împărțită 
între Comisie [DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) și 
DG Politică Regională și Urbană (DG REGIO)] și statul membru. Beneficiarii primesc 
rambursări prin intermediul autorităților statelor membre, iar UE cofinanțează 
costurile eligibile ale operațiunilor aprobate în conformitate cu condițiile prevăzute de 
programele operaționale. Autoritățile de management efectuează verificări pentru 
a preveni certificarea unor cheltuieli neeligibile față de Comisie. Rolul lor de gestiune 
este esențial pentru garantarea regularității cheltuielilor din domeniul coeziunii. 

5.4. Cadrul de control și de asigurare instituit pentru cheltuielile care fac obiectul 
gestiunii partajate4 urmărește să asigure faptul că rata de eroare reziduală5 în 
conturile anuale ale unui program operațional rămâne sub pragul de semnificație de 
2 % stabilit în regulamentul aplicabil6. Pentru a asigura faptul că în conturile care 
urmează să fie certificate față de Comisie nu rămâne un nivel semnificativ de nereguli 

                                                      
4 Informații complete privind cadrul de control și de asigurare pentru fondurile structurale și 

de investiții europene din perioada de programare 2014-2020, inclusiv o cronologie, au fost 
prezentate în rapoartele anuale ale Curții pe 2017 (punctele 6.5-6.15) și pe 2018 
(figura 6.1). 

5 În rapoartele sale anuale de activitate, Comisia folosește termenul „rată a riscului rezidual” 
atunci când se referă la procedura de închidere pentru perioada de programare 2007-2013 
și termenul „rată totală de eroare reziduală” atunci când se referă la perioada de 
programare 2014-2020. În cadrul prezentului capitol, atunci când face referire la oricare 
dintre aceste rate, Curtea folosește termenul „rată (rate) de eroare reziduală”. 

6 Articolul 28 alineatul (11) din Regulamentul nr. 480/2014 de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime. 
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după verificările efectuate de către autoritățile de management, cadrul de control și de 
asigurare include următoarele trei elemente: 

— activitățile desfășurate de autoritățile de audit cu privire la cheltuielile incluse în 
conturile anuale. Rezultatul acestor activități ia forma unui raport anual de control 
pe care statele membre îl prezintă Comisiei în cadrul pachetelor lor de asigurare. 
Acest raport conține rata de eroare reziduală pentru un program operațional dat 
(sau pentru un grup de programe operaționale) și o opinie de audit cu privire la 
regularitatea cheltuielilor declarate și la funcționarea eficace a sistemelor de 
gestiune și de control; 

— acceptarea anuală de către Comisie a conturilor. În acest scop, Comisia efectuează 
în principal controale administrative cu privire la integralitate și la exactitate astfel 
încât să poată accepta conturile și să deblocheze suma echivalentă cu 10 % 
reținută anterior ca garanție7; 

— examinări documentare realizate de Comisie pentru fiecare pachet de asigurare și 
o serie de audituri de conformitate desfășurate în statele membre. Comisia 
desfășoară aceste verificări pentru a putea concluziona cu privire la ratele de 
eroare reziduală raportate de autoritățile de audit și pentru a le valida; ea publică 
aceste date, alături de o medie ponderată ce servește drept indicator-cheie de 
performanță, în rapoartele sale anuale de activitate pentru exercițiul următor. 

5.5. Procesul care duce la închiderea programelor operaționale din perioada de 
programare 2007-2013 era în mare parte comparabil cu cel descris la punctul 5.4. 

5.6. Finanțarea acordată de UE prin programe care nu fac obiectul gestiunii 
partajate este debursată prin intermediul granturilor, al achizițiilor și al premiilor și 
este gestionată fie direct de direcțiile generale8 ale Comisiei, fie indirect, cu ajutorul 
unor organizații partenere sau al altor autorități. 

                                                      
7 A se vedea articolul 130 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care limitează rambursarea 

plăților intermediare la 90 %. 

8 În cazul cheltuielilor din populația auditată de Curte pentru 2021: DG EMPL, DG CNECT, 
DG EAC, DG SANTE, DG JUST, DG ECHO și Agenția Executivă Europeană pentru Climă, 
Infrastructură și Mediu (CINEA) sub supravegherea DG MOVE. 
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Sfera și abordarea auditului 

5.7. Obiectivul Curții a fost de a contribui la declarația de asigurare globală, astfel 
cum este descrisă în anexa 1.1, și de a furniza o evaluare a regularității cheltuielilor 
atât din cadrul rubricii 2 în ansamblu, cât și din cadrul fondurilor aferente politicii de 
coeziune (subrubrica 2a). În cazul celor din urmă, Curtea a urmărit, de asemenea, să 
determine gradul de fiabilitate al activității desfășurate de autoritățile de audit și de 
Comisie. 

5.8. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea 
a examinat în 2021 pentru această rubrică din CFM: 

— un eșantion reprezentativ din punct de vedere statistic de 243 de operațiuni, 
acoperind întreaga gamă de cheltuieli de la această rubrică din CFM. Obiectivul 
Curții a fost de a estima nivelul de eroare pentru această rubrică și de a contribui 
la declarația de asigurare. În cazul fondurilor aferente politicii de coeziune, 
eșantionul cuprindea 217 operațiuni pentru care fuseseră certificate cheltuieli în 
pachete de asigurare și de închidere (din care 213 operațiuni fuseseră verificate 
anterior de o autoritate de audit), precum și 8 instrumente financiare 
(subrubrica 2a). Eșantionul a inclus, de asemenea, 18 operațiuni gestionate direct 
sau indirect de Comisie (4 pentru subrubrica 2a și 14 pentru subrubrica 2b); 

— activitatea desfășurată de autoritățile de audit pentru a valida informațiile 
cuprinse în cele 33 de pachete de asigurare/închidere în care erau incluse cele 
213 operațiuni pe care aceste autorități le verificaseră anterior; 

— activitatea desfășurată de Comisie pentru a examina și a valida ratele de eroare 
reziduală raportate în pachetele de asigurare pentru perioada 2014-2020 și 
activitățile de audit desfășurate de Comisie cu privire la aspectele legate de 
regularitate din cadrul acestor pachete; 

— informațiile privind regularitatea furnizate în rapoartele anuale de activitate ale 
DG EMPL și DG REGIO și incluse în raportul anual privind gestiunea și performanța 
al Comisiei. 

5.9. Populația care a făcut obiectul auditului Curții (47,9 miliarde de euro) era 
constituită din cheltuieli din perioada 2014-2020 care au fost incluse în conturi 
acceptate prezentate în pachete de asigurare pentru exercițiul contabil 2019/2020 
(402 programe operaționale în valoare totală de 40 de miliarde de euro). Populația 
a inclus, de asemenea, cheltuieli din perioada 2007-2013 din cadrul celor 18 programe 
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operaționale pe care Comisia le-a închis în totalitate sau parțial9 în 2021 (776 de 
milioane de euro). Pentru perioada 2021-2027, Comisia nu aprobase încă niciun 
program operațional și nu efectuase nicio plată până la sfârșitul anului 202110. 

5.10. Curtea și-a constituit în două etape eșantionul de 217 operațiuni care 
conțineau cheltuieli ce fuseseră certificate în pachete de asigurare și de închidere. Mai 
întâi, au fost selectate 33 de pachete (31 din perioada 2014-2020 și 2 din 
perioada 2007-2013) care acopereau 44 de programe operaționale. Din aceste 
pachete, Curtea a selectat apoi un eșantion de operațiuni care fuseseră verificate 
anterior de autoritățile de audit. 

5.11. Statele membre au comunicat că, în exercițiul contabil 2019/2020, au 
efectuat plăți prin instrumente financiare în cadrul a 108 programe operaționale 
(2,1 miliarde de euro). Curtea a extras deci un eșantion suplimentar care acoperea 
opt instrumente financiare din perioada 2014-2020, din care fuseseră efectuate plăți 
către sau în beneficiul unor destinatari finali. Astfel, Curtea a examinat 50 de 
împrumuturi și 21 de investiții de capital. 

5.12. În plus, în 2021, Comisia a debursat sau a închis și a validat 5 miliarde de euro 
pentru programe care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte, din care 3,9 miliarde 
de euro erau cheltuieli în cadrul subrubricii 2b. Curtea a examinat un eșantion de 
18 operațiuni finanțate din Instrumentul de sprijin de urgență, din contribuția Fondului 
de coeziune la MIE, din CEDV, din Europa creativă sau din Erasmus+. 

5.13. Anexa 5.1 prezintă o defalcare a eșantionului de operațiuni al Curții, precum 
și numărul de erori cuantificabile pe care aceasta le-a detectat, pentru 
perioada 2014-2020, în cele 27 de state membre și în Regatul Unit pentru 
subrubrica 2a. 

                                                      
9 Dacă rămân deschise probleme cu un impact semnificativ, Comisia lichidează doar suma 

necontestată. Odată ce s-au soluționat toate problemele restante, soldul se lichidează și 
programul operațional se închide. 

10 A se vedea punctele 2.6-2.8. 
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Regularitatea operațiunilor, rapoartele 
anuale de activitate și alte mecanisme 
de guvernanță 
5.14. Această parte a capitolului este structurată în trei secțiuni. Prima prezintă 
rezultatele testelor pe care le-a efectuat Curtea pe eșantionul de 243 de operațiuni 
selectat pentru acest exercițiu cu scopul de a obține informații aprofundate privind 
principalele surse de eroare. A doua secțiune conține evaluarea Curții cu privire la 
activitatea autorităților de audit, iar cea de a treia se referă la activitatea Comisiei. 
Concluzia Curții cu privire la informațiile referitoare la regularitatea cheltuielilor din 
domeniul coeziunii cuprinse în rapoartele anuale de activitate ale celor două direcții 
generale responsabile și în raportul anual privind gestiunea și performanța se bazează 
pe constatările prezentate în aceste trei secțiuni. 

Rezultatele testelor efectuate de Curte pe operațiuni și ale 
examinării/reefectuării de către Curte a activităților de audit 

5.15. În cele 243 de operațiuni examinate, Curtea a identificat și a cuantificat 30 de 
erori, toate legate de subrubrica 2a. Ținând seama de cele 56 de erori cuantificabile 
detectate anterior de autoritățile de audit și de corecțiile aplicate de autoritățile 
responsabile de programe (corecții în valoare totală de 458 de milioane de euro pentru 
cele două perioade de programare combinate), Curtea estimează că nivelul de eroare 
aferent rubricii 2 din CFM este de 3,6 %11 (a se vedea figura 5.2). 

                                                      
11 Nivelul de eroare estimat numai pentru subrubrica 2a este de 4,1 % (limita inferioară 

a nivelului de eroare fiind de 2,1 % și limita superioară a nivelului de eroare fiind de 6,1 %). 
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Figura 5.2 – Impactul estimat al erorilor cuantificabile 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

5.16. Erorile cuantificabile semnalate de autoritățile de audit erau legate de costuri
neeligibile (32 de cazuri), de achiziții publice (19), de lipsa unor documente justificative 
(8) și de erori de contabilitate și de calcul (2)12. Statele membre aplicaseră corecții
financiare, pe care le-au extrapolat acolo unde era necesar, cu scopul de a aduce ratele
de eroare reziduală la un nivel egal cu pragul de semnificație de 2 % sau inferior
acestuia.

5.17. În figura 5.3 este prezentată o defalcare pe categorii a erorilor detectate de
Curte (înainte de luarea în calcul a corecțiilor financiare). Categoriile care au contribuit 
în cea mai mare măsură la nivelul de eroare estimat de Curte sunt costurile și 
proiectele neeligibile, încălcările normelor pieței interne și lipsa unor documente 
justificative esențiale. Punctele 5.18-5.39 oferă mai multe informații cu privire la 
aceste erori. 

12 O operațiune poate fi afectată de mai multe tipuri de eroare. 
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Figura 5.3 – Defalcarea pe categorii a erorilor detectate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Costuri neeligibile 

5.18. Atunci când declară Comisiei cheltuieli în conturile lor, autoritățile din statele 
membre certifică faptul că aceste cheltuieli au fost efectuate în conformitate cu 
normele UE și cu normele naționale aplicabile și că ajutorul a fost acordat unor 
beneficiari și unor operațiuni care îndeplineau cerințele de eligibilitate prevăzute de 
programul operațional. 

5.19. Costurile neeligibile reprezintă eroarea cel mai frecvent constatată de 
autoritățile de audit. Conform raportărilor acestora bazate pe o tipologie comună 
convenită cu Comisia13, 57 % din totalul erorilor pe care le-au identificat în cursul 
exercițiului contabil 2019/2020 erau erori legate de costuri neeligibile. 

5.20. Curtea a identificat, în eșantionul său, cazuri suplimentare de costuri 
neeligibile în 19 operațiuni. Aceste cazuri reprezentau 63 % din numărul erorilor 
cuantificabile detectate, contribuind cu aproximativ 1,6 puncte procentuale la nivelul 
de eroare estimat (contribuție în proporție de 41 % la nivelul de eroare; a se vedea 
figura 5.3). În unele cazuri, autoritatea de audit detectase o eroare, dar nu 
o cuantificase în mod corect. 

                                                      
13 A se vedea caseta 6.5 din Raportul anual pe 2018 și caseta 5.7 din Raportul anual pe 2019. 
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5.21. Principalele cauze de neeligibilitate erau participanții neeligibili, 
nerespectarea normelor UE sau a normelor naționale și declararea unor cheltuieli care 
nu erau în realitate legate de proiect. În caseta 5.1 este prezentat un exemplu de 
cheltuieli neeligibile. 

Caseta 5.1 

Costuri declarate pentru activități din afara zonei eligibile 

În Țările de Jos, Curtea a constatat, în cazul unui program operațional din cadrul 
FEDR, că autoritatea de management declarase costuri aferente unor activități 
desfășurate de 3 parteneri (din 12) care erau situați în afara zonei geografice 
eligibile. În astfel de cazuri, RDC impune comitetului de monitorizare să acorde 
o aprobare prealabilă. Or, comitetul nu a făcut acest lucru. În special, Curtea 
a constatat că, deși comitetul de monitorizare discutase în 2016 despre 
eventualitatea de a finanța aceste proiecte, el nu le-a inclus pe lista proiectelor 
selectate. Abia în februarie 2022, ulterior auditului Curții, comitetul a adoptat 
o decizie oficială de a le include în program. Pe acest fond, Curtea consideră 
cheltuielile declarate de acești parteneri ca fiind neeligibile. 

5.22. În cazul a patru operațiuni, Curtea a constatat că beneficiarii și autoritățile 
responsabile de programe au verificat respectarea cerințelor fundamentale de 
eligibilitate pe baza declarațiilor pe propria răspundere prezentate de participanți, și 
nu pe baza unor surse independente (a se vedea caseta 5.2). 

Caseta 5.2 

Lipsa verificării statutului de participant 

În Franța, statutul de NEET (tânăr care nu este încadrat profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de formare) al participanților la două proiecte 
desfășurate în cadrul YEI a fost verificat exclusiv pe baza declarațiilor pe propria 
răspundere. 

În cazul unuia dintre programele în cauză din cadrul FSE, beneficiarul nu a fost în 
măsură să furnizeze elemente de probă independente care să ateste că 
participanții nu erau încadrați profesional și nu urmau niciun program educațional 
sau de formare. Curtea a solicitat verificări suplimentare din partea Comisiei și 
a autorităților naționale pentru a stabili statutul participanților. Aceste verificări au 
arătat că 9 dintre cei 37 de participanți erau de fapt încadrați profesional, ceea ce 
îi făcea ineligibili pentru sprijin din partea UE. 

Cazuri similare au fost identificate de Curte și într-un alt proiect din Franța, 
precum și într-un program operațional FSE din Irlanda. 
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5.23. Beneficiarii au utilizat opțiuni simplificate în materie de costuri pentru 65 de 
operațiuni (27 % din eșantionul Curții), aplicând fie rate forfetare, fie bareme standard 
pentru costurile unitare sau o combinație a celor două metode. Opțiunile simplificate 
în materie de costuri au potențialul de a reduce atât volumul de muncă administrativă 
al beneficiarilor, cât și erorile. Anul acesta, Curtea a identificat erori legate de utilizarea 
opțiunilor simplificate în materie de costuri în cazul a patru operațiuni desfășurate într-
un stat membru, erori care însă nu au fost cuantificate (a se vedea caseta 5.3). 

Caseta 5.3 

Metoda utilizată pentru rambursarea beneficiarilor și cea utilizată 
pentru declararea cheltuielilor la bugetul UE pentru opțiunile 
simplificate în materie de costuri nu sunt în conformitate cu cerințele 
normative 

Atunci când se utilizează opțiuni simplificate în materie de costuri, rambursarea 
beneficiarului de către statul membru și rambursarea statului membru de către 
Comisie ar trebui să se bazeze pe aceeași metodă [articolul 131 alineatul (2) din 
RDC]. 

În Irlanda, un organism intermediar a semnat, cu beneficiarii, scrisori de finanțare 
care prevedeau ca baza de rambursare să fie costurile reale. Ulterior însă, 
autoritatea de management a utilizat opțiuni simplificate în materie de costuri 
pentru a calcula cuantumul finanțării din partea UE care urma să fie acordată 
pentru acest program din cadrul FSE. În acest context, celor patru beneficiari din 
eșantionul Curții li s-a solicitat să prezinte declarații de cheltuieli care să afișeze 
doar costurile directe cu personalul suportate pentru proiect, completate cu 
o sumă forfetară menită să acopere alte cheltuieli eligibile. 

În realitate însă, autoritățile irlandeze au rambursat beneficiarilor doar costurile 
reale, în conformitate cu cerințele din scrisorile de finanțare. 

Prin urmare, suma rambursată de statul membru beneficiarilor și sumele 
rambursate de Comisie statului membru s-au bazat pe forme de sprijin diferite. În 
plus, această abordare nu este conformă cu cerințele normative pentru opțiunile 
simplificate în materie de costuri. 

Mai mult, cerința de dublă raportare este în contradicție cu intenția legiuitorilor 
de a utiliza opțiunile simplificate în materie de costuri pentru a reduce sarcina 
administrativă impusă beneficiarilor. 

Proiecte neeligibile 

5.24. Curtea a identificat cinci proiecte cărora li s-a acordat sprijin, deși nu 
îndeplineau condițiile de eligibilitate enumerate în regulamentul aplicabil și în 
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programele operaționale corespunzătoare. Trei dintre aceste proiecte au fost selectate 
în perioada 2014-2020 și două în perioada 2007-2013. Aceste proiecte reprezentau 
17 % din totalul erorilor cuantificabile detectate de Curte și contribuiau cu aproximativ 
1,4 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat. 

5.25. În caseta 5.4 este prezentat un exemplu de proiect neeligibil din cadrul FEDR. 

Caseta 5.4 

O serie de proiecte care fuseseră sprijinite anterior din fonduri 
naționale au fost realocate, în afara perioadei de eligibilitate, pentru 
a beneficia de sprijin din partea UE 

Data-limită pentru eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programelor operaționale 
din perioada 2007-2013 a fost sfârșitul anului 2015. În 2016, o serie de proiecte au 
fost selectate retroactiv pentru cofinanțare din partea UE în cadrul unui program 
regional FEDR din Italia. Autoritățile regionale au considerat aceste proiecte ca 
fiind eligibile deoarece fuseseră implementate în 2015 și anterior acestui an, dar în 
cadrul unui program național și utilizând fonduri naționale. De asemenea, Curtea 
a constatat că beneficiarii respectivi nu au solicitat niciodată finanțare din partea 
UE. 

Includerea unei operațiuni într-un program operațional după terminarea perioadei 
de eligibilitate și după ce cheltuielile au fost deja efectuate contravine principiului 
conform căruia normele de eligibilitate trebuie să fie aplicate în mod just, echitabil 
și uniform. În special, toate operațiunile trebuie să fie selectate și implementate în 
conformitate cu regulamentul. 

Proiectele care nu au fost desfășurate în cadrul unui program nu pot fi calificate 
drept operațiuni în sensul prevăzut de RDC pentru perioada 2007-2013 și, prin 
urmare, sunt neeligibile. 

5.26. De asemenea, Curtea a constatat că trei proiecte din eșantionul său legate de 
FSE/YEI nu erau eligibile pentru finanțare din partea UE, deoarece nu ofereau sprijin în 
mod specific tinerilor care nu erau încadrați profesional și nu urmau niciun program 
educațional sau de formare (a se vedea caseta 5.5). 
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Caseta 5.5 

Înregistrarea retroactivă a tinerilor NEET în Garanția pentru tineret 

Curtea a auditat mai multe operațiuni finanțate în cadrul YEI în Spania. Patru 
dintre aceste operațiuni au vizat reduceri ale contribuțiilor angajatorilor la 
asigurările sociale în legătură cu contracte interimare semnate cu persoane NEET 
(care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau 
de formare). 

Legislația națională privind YEI și programul operațional care acoperă aceste 
operațiuni prevăd că participanții NEET trebuie să fie înregistrați în sistemul 
național aferent Garanției pentru tineret. Această înregistrare le oferă tinerilor 
NEET acces la o serie de măsuri de asistență (cum ar fi o orientare personalizată și 
planuri de acțiune individuale, inclusiv scheme de sprijin individuale 
personalizate), dar servește, de asemenea, la verificarea conformității acestora cu 
cerințele aferente statutului NEET. 

Trei dintre cele patru operațiuni auditate, care vizau reduceri ale contribuțiilor la 
asigurări sociale, au fost înregistrate retroactiv în sistemul național, în unele cazuri 
după mai mulți ani de la aplicarea reducerii. Entitatea națională responsabilă de 
gestionarea reducerilor contribuțiilor la asigurările sociale, care este atât 
organismul intermediar, cât și beneficiarul operațiunilor în cauză, a procedat la 
această înregistrare fără a cunoaște în prealabil dacă participanții aveau într-
adevăr statutul NEET. 

Întrucât a fost făcută retroactiv, această înregistrare nu a putut îndeplini funcția 
de validare a eligibilității participanților ca persoane care nu urmau niciun program 
educațional sau de formare. Deoarece nu au existat astfel de verificări, Comisia 
aplicase deja o corecție financiară de 25 % înainte de efectuarea auditului Curții. 

În opinia Curții, înregistrarea retroactivă a participanților face ca cele trei 
operațiuni auditate să fie neeligibile pentru finanțare din partea UE. Pe de o parte, 
natura retroactivă a înregistrării înseamnă că nu se putea verifica dacă 
participanții erau sau nu înscriși într-un program educațional sau de formare, iar 
pe de altă parte, un asemenea mod de a proceda nu este conform cu alte condiții 
ale Garanției pentru tineret și ale YEI. Cel mai grav este că înregistrarea lor 
retroactivă înseamnă că tinerii NEET sunt privați de toate beneficiile suplimentare 
care erau disponibile în cadrul acestor două programe de finanțare. 

5.27. Un alt proiect examinat de Curte în Spania (unul care nu a fost afectat de 
înregistrări retroactive) făcea parte, și el, dintr-o acțiune prin care se acordau reduceri 
ale contribuțiilor la asigurările sociale și sprijin pentru angajarea de tineri pentru 
o anumită durată minimă. Comisia a clarificat autorităților spaniole faptul că trebuia 
încurajată recrutarea pe durată nedeterminată. În acest scop, Comisia le-a informat că, 
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în cazul în care era necesar să se utilizeze contracte pe durată determinată, acestea 
trebuiau să aibă o durată minimă de șase luni și că această condiție trebuia verificată 
înainte de certificarea cheltuielilor. Or, autoritățile spaniole au acceptat contracte cu 
o durată minimă de 28 de zile, o perioadă cu mult mai scurtă decât cea indicată de 
Comisie. Prin urmare, Curtea consideră că reducerile declarate în cadrul YEI în legătură 
cu aceste contracte pe durată determinată sunt neeligibile. Ea a detectat și alte 
probleme care afectau eligibilitatea cheltuielilor. De exemplu, reducerile contribuțiilor 
la asigurările sociale care au fost finanțate de UE pentru tineri NEET care înlocuiesc 
temporar alți lucrători au fost extinse la persoanele pe care le-au înlocuit – chiar dacă, 
prin definiție, acestea din urmă aveau deja un loc de muncă. Erorile prezentate la acest 
punct se aplică și celorlalte trei operațiuni identificate de Curte ca fiind neeligibile (a se 
vedea caseta 5.5). 

5.28. Curtea a identificat, în anii precedenți, probleme similare în cazul altor 
operațiuni FSE din același stat membru. Ea a semnalat deja în mai multe rânduri, în 
ceea ce privește atât perioada de programare 2007-2013, cât și perioada 2014-2020, 
proiecte cofinanțate care nu îndeplineau cerințele de eligibilitate din programul 
operațional corespunzător și/sau din regulamentul aplicabil, dar care nu au fost 
detectate nici de autoritățile statului membru, nici de Comisie14. 

Încălcări ale normelor pieței interne 

5.29. În acest an, Curtea a detectat 19 încălcări ale normelor privind piața internă, 
4 dintre acestea fiind cuantificabile. 5 dintre încălcări erau legate de ajutoarele de stat 
și 14 de achizițiile publice. 

Cinci proiecte au încălcat normele în materie de ajutoare de stat 

5.30. Cu excepția cazului în care se situează sub un plafon de minimis, ajutoarele 
de stat sunt incompatibile cu piața internă, deoarece pot denatura schimburile 
comerciale dintre statele membre. Există totuși excepții de la această regulă, în special 
dacă un proiect este acoperit de Regulamentul general de exceptare pe categorii de 
ajutoare15 sau dacă Comisia aprobă în mod specific o astfel de excepție. 

                                                      
14 Cum ar fi exemplul 8 din anexa 6.3 la Raportul anual pe 2016. 

15 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă. 
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5.31. În acest an, Curtea a identificat cinci proiecte finanțate din FEDR care au 
încălcat normele UE în materie de ajutoare de stat. În opinia sa, trei dintre aceste 
proiecte ar fi trebuit să obțină o finanțare mai mică din partea UE și/sau a statului 
membru sau chiar să nu obțină deloc finanțare publică. Aceste proiecte reprezentau 
0,7 puncte procentuale din nivelul de eroare estimat. Curtea nu a cuantificat celelalte 
două erori, deoarece acestea nu au avut niciun impact asupra nivelului finanțării 
publice. În caseta 5.6 este prezentat un exemplu de eroare legată de ajutoarele de 
stat. 

Caseta 5.6 

Ajutor acordat într-un sector exclus 
În Ungaria, o întreprindere a beneficiat de un împrumut și de un grant acordate 
prin intermediul unui instrument financiar în sprijinul activităților sale de 
cercetare, dezvoltare și inovare. Împrumutul era legat de dezvoltarea unui sistem 
optimizat de uscare cu autocurățare, iar beneficiarul își desfășura activitatea în 
sectorul agricol primar. Autoritatea de management a aprobat construirea unei 
instalații de uscare în cadrul schemei regionale de ajutoare pentru investiții care 
era acoperită de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare. 
Întrucât schema respectivă exclude plățile pentru activități agricole, elementul de 
construcție din cadrul proiectului era neeligibil. 

Alte erori legate de ajutoarele de stat au fost detectate de Curte în Portugalia și în 
Polonia. 

Statele membre detectaseră numeroase erori legate de achiziții publice în 
cheltuielile din domeniul coeziunii 

5.32. Procedurile de achiziții publice sunt un instrument esențial pentru asigurarea 
caracterului economic și eficient al cheltuielilor publice și pentru crearea pieței interne. 
Achizițiile publice sunt, la rândul lor, o sursă majoră a neregulilor raportate de 
autoritățile de audit. Acestea detectaseră 19 cazuri de nerespectare a normelor în 
materie de achiziții publice în cadrul operațiunilor pe care le-a examinat Curtea și 
impuseseră corecții forfetare cuprinse între 5 % și 100 %, astfel cum se prevede într-o 
decizie a Comisiei16. În ceea ce privește frecvența, încălcările în materie de achiziții 
publice reprezintă 14 % din totalul erorilor raportate de autoritățile de audit în 

                                                      
16 Decizia C(2013) 9527 a Comisiei, înlocuită prin Decizia C(2019) 3452 a Comisiei (și anexa la 

aceasta) de stabilire a orientărilor pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie 
aplicate asupra cheltuielilor finanțate de Uniune în cazul nerespectării normelor în materie 
de achiziții publice. 
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perioada contabilă 2019/2020, dar corespund unei proporții de nu mai puțin de 36 % 
din valoarea neregulilor raportate. 

5.33. Anul acesta, Curtea a examinat 133 de proceduri de achiziții de lucrări, de 
servicii sau de produse. Cele mai multe dintre aceste proceduri erau legate de proiecte 
cofinanțate prin FEDR/Fondul de coeziune. Dintre cele 133 de proceduri, 8 erau legate 
de proiecte de la subrubrica 2b, care fac și ele obiectul normelor privind achizițiile 
publice. 

5.34. În cazul a opt proceduri din domeniul coeziunii, Curtea a identificat situații de 
nerespectare a normelor UE și/sau naționale în materie de achiziții publice care nu au 
fost detectate de către autoritățile de audit. Un caz reprezenta o încălcare gravă care 
a afectat rezultatul achiziției și Curtea raportează în această situație o eroare 
cuantificabilă. Acesta reprezenta 3 % din totalul erorilor cuantificabile identificate de 
Curte și contribuia cu aproximativ 0,1 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat. 
Erorile pe care Curtea nu le-a cuantificat erau legate de utilizarea unor criterii care 
riscă să fi împiedicat anumite societăți să depună oferte. 

Deficiențe specifice în materie de achiziții care au afectat operațiunile din cadrul 
gestiunii directe 

5.35. În aprilie 2020, Comisia a activat Instrumentul pentru sprijin de urgență 
(ESI)17 și a publicat o comunicare cu scopul de a explica opțiunile disponibile în 
domeniul achizițiilor publice pentru a face față problemelor legate de criza provocată 
de pandemia de COVID-1918. Conform comunicării, normele UE în materie de achiziții 
publice ofereau instrumentele necesare pentru a face față provocării de a achiziționa, 
în timpul crizei sanitare, bunuri, servicii și, după caz, infrastructură suplimentară. 
Comunicarea a explicat, de asemenea, normele privind utilizarea procedurilor de 
negociere fără publicare prealabilă, inclusiv, de exemplu, faptul că acestea trebuiau 
utilizate numai pentru a răspunde nevoilor imediate. 

5.36. Dintre cele 18 operațiuni din eșantionul Curții pentru subrubrica 2b, 7 
priveau plăți efectuate în cadrul ESI în 2021. În 6 dintre aceste cazuri, Curtea 
a identificat deficiențe în ceea ce privește achizițiile de servicii sau de bunuri. Într-un 

                                                      
17 Regulamentul (UE) 2020/521 de activare a sprijinului de urgență, având în vedere epidemia 

de COVID-19. 

18 Comunicarea 2020/C 108/I/01 a Comisiei din 1 aprilie 2020: „Orientările Comisiei Europene 
pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza 
COVID-19”. 

163

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0521&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0401%2805%29&qid=1658326036952


 

 

caz, autoritatea din statul membru nu a urmat normele UE privind achizițiile publice, 
deoarece a apreciat, în mod incorect, că ele nu erau aplicabile cheltuielilor a căror 
rambursare o solicita Comisiei. Într-un alt caz, Comisia a recurs la un contract anterior 
care nu era pe deplin adaptat serviciilor achiziționate. Celelalte 4 cazuri corespund 
unor deficiențe la nivelul punerii în aplicare și al verificării de către Comisie a clauzelor 
contractuale (a se vedea caseta 5.7). 

Caseta 5.7 

Deficiențe în ceea ce privește verificarea și executarea clauzelor 
contractuale 
Comisia a încheiat cu opt producători acorduri preliminare de achiziție pentru 
doze de vaccin împotriva COVID-19. Auditul Curții a vizat validarea și închiderea 
plăților în avans efectuate de Comisie în legătură cu patru astfel de acorduri în 
cadrul ESI. Acordul global convenit între Comisie și statele membre impunea ca 
prețul de achiziție al oricărui vaccin, precum și cuantumul finanțării în avans să se 
bazeze pe o estimare transparentă a costurilor de producție și a resurselor deja 
acordate din alte surse publice. În plus, plățile în avans efectuate în cadrul 
acordurilor preliminare de achiziție trebuie să fie utilizate de producători pentru 
a reduce riscurile asociate investițiilor necesare în dezvoltarea vaccinurilor, în 
trialuri clinice și în pregătirea capacității de producție la scară largă de-a lungul 
întregului lanț valoric de care este nevoie pentru ca milioane de doze de vaccin să 
poată fi puse rapid la dispoziție în UE. 

Curtea a constatat că procedurile nu garantau o estimare transparentă a costurilor 
de producție. În plus, nu au fost instituite controale specifice pentru a se 
determina dacă plățile în avans au fost utilizate în scopurile prevăzute. Unul dintre 
producători a declarat că nu avea nevoie de finanțare în avans pentru a reduce 
riscurile asociate investițiilor necesare, dar Comisia a fost totuși de acord să 
efectueze o plată în avans. Nu în ultimul rând, două dintre acordurile preliminare 
de achiziție auditate de Curte prevedeau obligația de a furniza doze de vaccin fără 
profit. Curtea nu a fost în măsură să obțină de la Comisie nicio dovadă care să 
ateste că prețurile plătite celor doi producători în cauză nu includeau o marjă de 
profit. 

5.37. Aceste erori nu au fost cuantificate de auditori, întrucât, în fiecare caz 
examinat, caracterul extraordinar al pandemiei justifica contractarea directă. În 2022, 
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Curtea a publicat un raport special privind achiziționarea de vaccinuri împotriva COVID-
1919. 

Lipsa unor documente justificative esențiale 

5.38. Beneficiarii și autoritățile responsabile de programe trebuie să dispună de 
sisteme și de proceduri care să asigure o pistă de audit adecvată. Aceasta presupune 
ținerea unor evidențe documentare. Absența documentelor și a informațiilor 
justificative reprezenta 15 % din totalul erorilor raportate de autoritățile de audit 
pentru exercițiul contabil 2019/2020. Această proporție a fost de 13 % în cazul FSE și 
de 19 % în cazul FEDR/Fondului de coeziune; în schimb, aceste fonduri reprezentau 
30 % și, respectiv, 2 % din valoarea totală corespunzătoare erorilor. 

5.39. Curtea a constatat că lipseau informații sau documente justificative în cazul 
a patru dintre operațiunile pe care le-a examinat. Două dintre aceste erori au fost 
cuantificate, deoarece autoritățile responsabile de programe sau beneficiarii nu au 
putut furniza documente esențiale care să demonstreze respectarea condițiilor de 
eligibilitate. Rezultatul reprezenta aproximativ 7 % din operațiunile cuantificate de 
Curte și contribuia cu aproximativ 0,1 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat. 

Evaluarea de către Curte a activității autorităților de audit 

5.40. Autoritățile de audit constituie cea de „a doua linie de apărare” în cadrul de 
asigurare și de control aferent cheltuielilor. Ele verifică, pe baza unui eșantion, 
regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei de către autoritățile de management. În 
acest an, Curtea a evaluat activitatea a 23 dintre cele 116 autorități de audit, în 
19 state membre și în Regatul Unit. Eșantionul său a fost constituit din 31 de pachete 
de asigurare și 2 pachete de închidere. În toate cazurile, autoritățile de audit 
raportaseră inițial o rată de eroare reziduală de 2 % sau mai mică. 

5.41. În rapoartele sale anuale de activitate, pe baza propriilor activități de audit și 
a rezultatelor preliminare ale auditurilor Curții, Comisia a ajustat la peste 2 % rata de 
eroare reziduală pentru 9 dintre cele 31 de pachete de asigurare din eșantionul Curții 
(39 % din cheltuielile incluse în eșantion). În această situație se află și două cazuri în 
care Comisia exclusese avansuri plătite către instrumente financiare care anterior 

                                                      
19 Raportul special nr. 19/2022: „Achiziționarea de vaccinuri împotriva COVID-19 de către UE: 

după o serie de dificultăți inițiale, au fost asigurate suficiente doze, dar performanța 
procesului nu a fost suficient evaluată”. 
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fuseseră incluse de autoritățile de audit. Curtea nu a identificat alte erori în aceste 
două cazuri (5 % din cheltuielile incluse în eșantion). 

5.42. Activitățile pe care le-a desfășurat Curtea pe eșantionul din acest an indică 
însă că rata de eroare reziduală era mai mare de 2 % în cazul a 12 dintre cele 31 de 
pachete de asigurare (ceea ce corespunde unei proporții de 39 % din cheltuielile 
incluse în eșantion), luând în calcul și erorile suplimentare detectate în urma 
verificărilor efectuate de Comisie. 

5.43. Începând din 2017, Curtea examinează în fiecare an un eșantion de pachete 
de asigurare. În această perioadă, ea a acoperit cel puțin o dată 69 de pachete de 
asigurare din 24 de state membre20 și din Regatul Unit, cărora le corespunde, în fiecare 
an, o proporție cuprinsă între 34 % și 62 % din cheltuielile certificate în conturile 
anuale. Ținând seama de ajustările operate de Comisie și de propriile constatări de 
audit ale Curții, reiese că 37 din aceste pachete (54 %) au avut rate reziduale mai mari 
de 2 % în cel puțin un an. Aceste 37 de pachete reprezentau sistematic cel puțin 39 % 
din cheltuielile din eșantionul Curții (a se vedea figura 5.4). Această situație ilustrează 
măsura în care autoritățile de audit raportează în mod incorect că ratele de eroare 
reziduală se situează sub pragul de semnificație de 2 %. 

Figura 5.4 – Pachete de asigurare cu o rată reziduală de peste 2 % 
(2017-2021) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
20 Toate statele membre cu excepția Danemarcei, a Luxemburgului și a Maltei. 
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5.44. Rezultatele auditurilor desfășurate de Curte în ultimii cinci ani demonstrează
că controalele existente nu compensează încă suficient riscul inerent de eroare ridicat 
din acest domeniu. Această observație este valabilă în special pentru autoritățile de 
management, ale căror verificări sunt încă parțial ineficace în a preveni sau a detecta 
neregulile de la nivelul cheltuielilor declarate de beneficiari. Autoritățile de audit joacă 
un rol esențial în cadrul de asigurare pentru domeniul coeziunii, dar un control eficace 
al gestiunii este indispensabil pentru a garanta atât performanța operațiunilor, cât și 
conformitatea acestora cu cadrul juridic. 

5.45. Erorile care contribuie cel mai mult la nivelul de eroare estimat sunt cauzate
de luarea unor decizii neadecvate de către autoritățile de management, de exemplu 
atunci când aprobă proiecte neeligibile sau ajutoare de stat ilegale. Curtea a observat, 
de asemenea, că autoritățile de audit raportează niveluri relativ scăzute pentru acest 
tip de eroare. Figura 5.5 oferă o privire de ansamblu asupra acestei probleme. 

Figura 5.5 – Ponderea erorilor legate de proiecte neeligibile și de 
ajutoare de stat 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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5.46. Un factor important pentru eficacitatea cadrului de asigurare și de control îl 
reprezintă buna colaborare și un feedback corespunzător între autoritățile de 
management și cele de audit. Curtea a identificat o bună practică ce ilustrează modul 
în care cooperarea dintre autoritățile de management și cele de audit poate 
îmbunătăți calitatea controalelor și, prin urmare, poate reduce numărul de erori (a se 
vedea caseta 5.8). 

Caseta 5.8 

Cooperarea dintre autoritățile de management și cele de audit 
Autoritatea de audit din Bulgaria cooperează cu autoritățile de management 
publicând pe site-ul său21: 

o fișele sale de verificare pentru auditurile de sistem și auditurile operațiunilor 
(care includ și proceduri de achiziții publice și ajutoare de stat), în vederea 
utilizării lor, după caz, de către autoritățile de management; 

o o analiză anuală a erorilor detectate în cadrul activităților sale de audit; 

o o sinteză a neregulilor în materie de achiziții publice, însoțită de orientări 
privind modul de evitare a acestora. 

Curtea nu a identificat nicio neregulă în operațiunile din eșantionul său pentru 
2021 care fuseseră examinate de această autoritate de audit. 

Anumite autorități de audit trebuie să îmbunătățească pista de audit pentru 
eșantionarea pe care o realizează 

5.47. Având în vedere numărul mare de proiecte cofinanțate de fiecare program 
operațional, autoritățile de audit trebuie să recurgă la eșantionare pentru a-și forma 
o opinie cu privire la eligibilitatea cheltuielilor. Pentru a produce rezultate fiabile, 
eșantioanele trebuie să fie reprezentative pentru populația auditată și, ca regulă 
generală, trebuie să se bazeze pe o metodă validă din punct de vedere statistic. Ca 
reacție la criza provocată de pandemia de COVID-19, Comisia a adus o modificare 
Regulamentului privind dispozițiile comune, extinzând, ca măsură excepțională și 
temporară pentru exercițiul contabil 2019/2020, posibilitatea de a utiliza eșantionarea 

                                                      
21 Misiunea Agenției Executive pentru Auditul Fondurilor UE din Bulgaria. 
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nestatistică22. Curtea a constatat, totuși, că autoritățile de audit utilizaseră 
eșantionarea statistică pentru cea mai mare parte dintre cele 31 de pachete de 
asigurare din eșantionul său (adică pentru 87 % din pachete, acoperind 190 din cele 
213 operațiuni). 

5.48. Curtea a identificat însă lacune în pista de audit pentru eșantionarea utilizată 
în cazul a șase pachete de asigurare. Deși acestea nu au avut un impact asupra 
caracterului reprezentativ, Curtea consideră că autoritățile de audit trebuie să se 
asigure că există o pistă de audit completă și adecvată pentru procesul de eșantionare. 

Continuă să existe deficiențe în ceea ce privește modul în care autoritățile de audit își 
desfășoară și își documentează activitatea 

5.49. Standardele internaționale de audit impun auditorilor să își documenteze 
verificările și să includă trimiteri clare la toate documentele care sunt cele mai 
relevante pentru cheltuielile auditate23. Acest lucru le permite auditorilor să dea 
seamă pentru activitatea lor și îi ajută pe examinatorii interni sau externi să formuleze 
concluzii cu privire la amploarea și la caracterul suficient al verificărilor. Întrebările sau 
răspunsurile insuficiente ori inadecvate din fișele de verificare cresc riscul de 
nedetectare a neregulilor. 

5.50. Pentru 104 operațiuni dintre cele incluse în eșantionul său (49 %), Curtea 
a fost în măsură să formuleze concluzii pe baza examinării activității autorităților de 
audit. În cazul a 109 operațiuni (51 %), au fost identificate deficiențe în ceea ce 
privește sfera, calitatea și/sau documentarea activității desfășurate de autoritățile de 
audit, fapt care a obligat Curtea să reefectueze procedurile de audit în cauză. 
Deficiențele se explicau în principal prin faptul că documentația păstrată în dosarele de 
audit nu era întotdeauna suficientă pentru a permite unui auditor cu experiență și fără 
nicio legătură anterioară cu auditul să ajungă la aceleași concluzii ca și auditorul inițial. 
În cazul a 43 de operațiuni (20 % din total), Curtea a fost obligată să contacteze 
beneficiarii pentru a obține documentația de audit necesară. 

                                                      
22 Regulamentul (UE) 2020/558 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei 

flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca 
reacție la epidemia de COVID-19. 

23 ISA 230: „Documentația de audit”. 
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5.51. Curtea a identificat erori cuantificabile care nu fuseseră detectate de 
autoritatea de audit în cazul a 25 dintre cele 109 operațiuni (în 12 pachete, dintre care 
11 pentru perioada de programare 2014-2020) pentru care a reefectuat un audit. 

5.52. La fel ca anul trecut24, Curtea a evaluat, în cursul examinării activității 
desfășurate de autoritățile de audit, dacă fișele de verificare utilizate de acestea 
pentru auditarea proiectelor abordau în mod adecvat riscul de fraudă. S-a constatat că 
38 % dintre operațiunile din perioada 2014-2020 (81 din 213) au fost auditate 
utilizându-se o fișă de verificare ce aborda în mod explicit riscul de fraudă, ceea ce 
reprezintă o îmbunătățire față de proporția de 21 % constatată de Curte anul trecut. 

Activitatea Comisiei vizând furnizarea unei asigurări și rata de 
eroare reziduală prezentată în rapoartele sale anuale de 
activitate 

5.53. Rapoartele anuale de activitate constituie principalul instrument utilizat de 
direcțiile generale ale Comisiei pentru a declara dacă dispun de o asigurare rezonabilă 
că procedurile de control garantează regularitatea cheltuielilor. 

Indicatorul-cheie de performanță privind regularitatea utilizat de Comisie în 
rapoartele anuale de activitate se situează sub pragul de semnificație, în timp ce 
nivelul maxim de eroare estimat de Comisie depășește acest prag 

5.54. În domeniul coeziunii, cu scopul de a calcula o medie ponderată a ratei de 
eroare, Comisia utilizează ratele de eroare reziduală raportate de fiecare stat membru, 
rezultatele propriilor sale activități în materie de regularitate și alte informații 
disponibile. Rata astfel calculată este prezentată de Comisie ca indicator-cheie de 
performanță cu privire la regularitate. Pentru 2021, acest indicator se bazează pe 
ratele individuale raportate pentru exercițiul contabil 2019/2020, excluzând impactul 
avansurilor plătite către instrumentele financiare. Comisia calculează, de asemenea, 
o rată maximă. 

5.55. DG REGIO a raportat un indicator-cheie de performanță de 1,9 % și o „rată 
maximă” de 2,5 %. Ratele calculate de DG EMPL au fost de 1,7 % în cazul indicatorului-
cheie de performanță și de 2,4 % în cazul nivelului maxim de risc. Rapoartele anuale de 
activitate ale ambelor direcții generale explică faptul că ratele maxime țin seama de 
rezultate de audit aflate încă în discuție cu statele membre și urmăresc să ia în 

                                                      
24 Punctele 5.45 și 5.46 din Raportul anual pe 2020. 
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considerare riscul existenței unor erori în afara eșantionului de operațiuni din cadrul 
programelor operaționale care au fost auditate în cursul anului (fie de Comisie, fie de 
Curte). În comparație cu anii anteriori, ratele maxime pot include, de asemenea, o 
„majorare” sau o rată forfetară pentru programele operaționale neauditate (a se 
vedea punctul 5.62)25. 

5.56. În figura 5.6 este prezentată o imagine de ansamblu a indicatorilor-cheie de 
performanță comunicați de Comisie în rapoartele anuale de activitate pe 2021. 

Figura 5.6 – Indicatorii-cheie de performanță ai Comisiei pentru 
domeniul coeziunii în comparație cu rata de eroare estimată de Curte 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

5.57. În raportul anual pe 2021 privind gestiunea și performanța, Comisia 
a raportat: 

— pentru rubrica 2 din CFM în ansamblu, un risc combinat la momentul plății situat 
între 1,7 % și 2,3 %, bazându-se pe sumele expuse riscului determinate de 

                                                      
25 Nota de subsol 51 din Raportul anual de activitate pe 2021 al DG REGIO și nota de subsol 73 

din Raportul anual de activitate al DG EMPL. 
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diferitele direcții generale. Intervalul de eroare al Curții pentru rubrica 2 din CFM 
se situează între 1,8 % și 5,4 %, cu un nivel de eroare estimat de 3,6 %; 

— pentru subrubrica 2a din CFM privind coeziunea, un risc combinat la momentul 
plății situat între 1,8 % și 2,5 %26, bazat, și în acest caz, pe estimările direcțiilor 
generale cu privire la sumele expuse riscului și pe indicatorii-cheie de 
performanță ai acestora. Intervalul de eroare al Curții pentru subrubrica 2a din 
CFM se situează între 2,1 % și 6,1 %, cu un nivel de eroare estimat de 4,1 %. 

5.58. Așadar, pentru al treilea an la rând, ratele de eroare maxime determinate de 
Comisie se încadrează în intervalul de eroare estimat de Curte. În aceeași perioadă, 
ratele comunicate în raportul anual privind gestiunea și performanța (și ratele specifice 
prezentate în rapoartele anuale de activitate) s-au situat în mod sistematic sub nivelul 
de eroare estimat de Curte (a se vedea figura 5.6). 

Comisia și-a îmbunătățit metodologia de estimare a nivelului maxim de risc, dar 
modelul său de asigurare prezintă în continuare riscuri inerente 

5.59. În 2021, Curtea a publicat un raport special în care a prezentat detalii cu 
privire la relevanța, fiabilitatea și consecvența nivelului anual de eroare comunicat 
pentru cheltuielile din domeniul coeziunii în rapoartele anuale de activitate și în 
raportul anual privind gestiunea și performanța27. 

5.60. Principalele concluzii ale raportului au confirmat constatările28 formulate de 
Curte în ultimii patru ani in rapoartele anuale, mai precis: 

— Comisia furnizează o estimare minimă a nivelului de eroare care nu este definitivă 
(la nivel de program operațional, în rapoartele anuale de activitate și în raportul 
anual privind gestiunea și performanța); 

— întrucât este posibil să nu reușească să depisteze și să corecteze cheltuielile 
neconforme, examinările documentare nu au decât o valoare limitată pentru 
confirmarea validității ratelor totale de eroare reziduală raportate de autoritățile 
de audit; 

                                                      
26 P. 21 din volumul III al Raportului anual pe 2021 privind gestiunea și performanța. 

27 Raportul special nr. 26/2021: „Regularitatea cheltuielilor în cadrul politicii de coeziune a UE: 
nivelul de eroare estimat pe care îl prezintă anual Comisia este un nivel minim care nu este 
definitiv”. 

28 Punctele 6.62 și 6.63 din Raportul anual pe 2018. 
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— clasarea în funcție de risc a autorităților de audit nu influențează întotdeauna 
selectarea sau nu a acestora în vederea efectuării de audituri de conformitate; 

— din cauza constrângerilor de timp inerente procesului de control, majoritatea 
programelor operaționale pentru care activitatea de audit a Comisiei determină 
estimarea unui nivel semnificativ de eroare nu au fost acoperite de o rezervă în 
raportul anual de activitate anterior. 

5.61. În același raport, Curtea a observat, de asemenea, că, în cazurile în care 
autoritățile de audit au furnizat o rată de eroare comună care acoperea fonduri 
gestionate de două direcții generale, direcțiile respective nu și-au coordonat în mod 
sistematic raportarea ulterioară. În acest context, Curtea a luat act, între timp, de 
coerența pe care Comisia a reușit să o obțină în activitatea sa de audit și de evaluare 
prin crearea, în iulie 2021, a Direcției comune de audit în domeniul coeziunii, care 
gestionează toate activitățile de audit legate de cheltuielile pentru coeziune. 

5.62. Ca răspuns la recomandările formulate de Curte, Comisia și-a revizuit 
metodologia de calcul al nivelului maxim de risc. În special, Comisia aplică în prezent o 
„majorare” programelor operaționale neauditate, pe baza ratelor de eroare raportate 
de aceeași autoritate de audit pentru alte programe operaționale, sau o rată forfetară 
în cazul în care autoritatea de audit nu a fost încă auditată (a se vedea punctul5.55). 
Comisia nu procedează însă la aceste ajustări în cazul programelor operaționale care 
au fost auditate în exerciții contabile anterioare, pentru aceste programe continuând 
să se bazeze pe examinările sale documentare. Așa cum s-a explicat la punctul 5.60, 
examinările documentare prezintă limitări inerente în comparație cu auditurile de 
conformitate. În plus, este posibil ca nivelul majorării să nu fie suficient pentru 
a corespunde erorilor pe care Comisia nu le-a detectat în cadrul auditurilor sale de 
conformitate. 

Comisia continuă să detecteze nereguli în cursul auditurilor sale de conformitate 

5.63. Fiabilitatea informațiilor privind regularitatea care sunt prezentate în 
rapoartele anuale de activitate depinde în mare măsură de calitatea activității 
autorităților responsabile de programe. Comisia efectuează audituri de conformitate 
pentru a examina și a evalua activitatea autorităților de audit. Obiectivul acestor 
audituri este de a se obține o asigurare rezonabilă că nu există deficiențe grave în 
sistemele de gestiune și de control care să nu fi fost detectate, raportate – și, prin 
urmare, corectate –, până la momentul la care Comisia primește conturile. 

5.64. În 2021, Comisia a efectuat 24 de audituri de conformitate, care au acoperit 
adesea programe din cadrul FEDR/Fondului de coeziune și al FSE/YEI. În cadrul a 
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18 dintre aceste audituri, Comisia a concluzionat că ratele de eroare reziduală 
comunicate în rapoartele anuale de control ale autorităților de audit pentru exercițiul 
contabil 2019/2020 au fost subestimate; prin urmare, ea a majorat ratele respective. În 
8 cazuri, acest lucru a determinat o creștere a ratei de eroare reziduală peste pragul de 
semnificație de 2 %. 

În rapoartele anuale de activitate nu se face nicio referire la procedura în curs privind 
statul de drept inițiată împotriva Ungariei 

5.65. La 1 ianuarie 2021, UE a introdus un nou regulament pentru a-și proteja 
interesele financiare împotriva încălcării de către statele membre a principiilor statului 
de drept29. La 27 aprilie 2022, Comisia a trimis Ungariei o notificare scrisă privind 
încălcări prezumate ale statului de drept. Conform regulamentului, pentru a putea 
trimite o astfel de notificare, Comisia trebuie să aibă motive rezonabile să considere că 
încălcările respective afectează sau riscă în mod grav să afecteze buna gestiune 
financiară a bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare ale acesteia. Nici 
DG EMPL, nici DG REGIO nu au făcut referire, în rapoartele lor anuale de activitate 
pe 2021, la această procedură în curs sau la modul în care aceasta ar putea afecta 
asigurarea pe care Comisia o poate obține pe baza sistemului de control și de asigurare 
al Ungariei.  

                                                      
29 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 privind un regim general de condiționalitate pentru 

protecția bugetului Uniunii. 
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Concluzie și recomandări 

Concluzie 

5.66. Așa cum reiese din ansamblul probelor de audit obținute și prezentate de 
Curte în acest capitol, nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii 
Coeziune, reziliență și valori a fost semnificativ. Pentru rubrica 2 din CFM, testele 
efectuate de Curte pe operațiuni au indicat un nivel de eroare global estimat de 3,6 %. 

5.67. Toate erorile cuantificate de Curte în cadrul acestui capitol se referă la 
cheltuieli de la subrubrica 2a, pentru care estimarea globală a Curții este de 4,1 %. 

5.68. Cadrul de control și de asigurare pentru cheltuielile din domeniul coeziunii 
din perioada de programare 2014-2020 a fost conceput astfel încât să asigure faptul că 
ratele de eroare reziduală anuale se situau sub pragul de semnificație. Auditul Curții 
a arătat că sunt în continuare necesare îmbunătățiri ale modului în care cadrul este pus 
în aplicare, îmbunătățiri care trebuie aduse atât de către autoritățile responsabile de 
programe din statele membre, cât și de către Comisie. 

5.69. Atât numărul de erori raportate de autoritățile de audit, cât și rezultatele 
auditului desfășurat de Curte demonstrează că controalele de gestiune aplicate de 
statele membre nu previn sau nu detectează întotdeauna în mod eficace neregulile de 
la nivelul cheltuielilor declarate de beneficiari. 

5.70. Mai mult, deficiențele identificate de Curte în activitatea mai multor 
autorități de audit incluse în eșantionul său (a se vedea punctele 5.40-5.52) limitează în 
prezent credibilitatea care poate fi acordată acestei activități. Rata recalculată se situa 
peste pragul de semnificație de 2 % în cazul a 12 dintre cele 31 de pachete de asigurare 
pentru perioada 2014-2020. Pentru 9 dintre aceste 12 pachete, Comisia a ajustat ratele 
de eroare reziduală la un nivel mai mare de 2 %. În acest scop, Comisia a ținut seama și 
de activitățile de audit ale Curții. 

5.71. Începând din 2017, pachetele de asigurare incluse în eșantioanele anuale ale 
Curții au acoperit sistematic peste o treime din cheltuielile acceptate de Comisie. 
Proporția cheltuielilor acoperite de pachetele de asigurare cu rate reziduale mai mari 
de 2 % a scăzut de la 55 % în 2018 la 39 % în 2021 (a se vedea figura 5.4). 
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5.72. Informațiile privind regularitatea care sunt prezentate pentru exercițiul 
contabil 2019/2020 în raportul anual privind gestiunea și performanța confirmă că 
exista un nivel semnificativ de eroare în cheltuielile din domeniul coeziunii (2,5 %). Din 
cauza problemelor raportate la punctul 5.60, ambele rate ale Comisiei menționate la 
punctul 5.55 trebuie să fie considerate estimări minime. În acest context, se observă că 
ratele maxime ale Comisiei se situează în jumătatea inferioară a intervalului de eroare 
calculat de Curte și sub nivelul de eroare estimat de aceasta (a se vedea figura 5.6). 

5.73. În rapoartele sale anuale de activitate, Comisia (DG EMPL și DG REGIO) nu 
a prezentat nicio informație cu privire la procedura sa în curs privind statul de drept 
împotriva Ungariei și nici cu privire la modul în care aceasta ar putea afecta asigurarea 
cu privire la regularitatea cheltuielilor pe care o poate obține pe baza sistemului de 
control și de asigurare al Ungariei. 

5.74. În ceea ce privește operațiunile auditate de Curte pentru subrubrica 2b din 
CFM, Comisia nu a verificat toate condițiile financiare ale acordurilor preliminare de 
achiziție pe care le-a încheiat cu producătorii de doze de vaccin împotriva COVID-19. 
Curtea a identificat deficiențe legate de achiziții și în cadrul Instrumentului pentru 
sprijin de urgență. Aceste erori nu au fost cuantificate de auditori, întrucât, în fiecare 
caz examinat, caracterul extraordinar al pandemiei justifica contractarea directă. 

Recomandări 

5.75. Anexa 5.2 prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte 
a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor trei recomandări pe care aceasta le-a 
formulat în Raportul anual pe 2018. Dintre acestea, Comisia pusese în aplicare integral 
două recomandări, în timp ce o recomandare fusese pusă în aplicare în majoritatea 
privințelor. 

5.76. Curtea consideră că recomandările 6.2 și 6.3 au fost puse în aplicare. Ea se 
bazează pe faptul că, în ceea ce privește recomandarea 6.2 referitoare la reținerea 
neregulamentară a plăților, Comisia verifică în mod sistematic dacă plățile către 
beneficiari sunt efectuate la timp și adresează recomandări corective statelor membre, 
după caz. În ceea ce privește recomandarea 6.3 referitoare la mecanismele de 
închidere pentru perioada 2014-2020, Comisia a identificat principalele riscuri care 
afectează închiderea programelor și le-a luat în considerare atunci când a elaborat 
orientările privind închiderea. 
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5.77. Curtea a examinat, de asemenea, recomandările pe care le-a formulat în 
rapoartele anuale pe 2019 și pe 2020 și care necesitau acțiuni imediate sau trebuiau să 
fie puse în aplicare în cursul anului 2021, precum și recomandările încă relevante din 
Raportul anual pe 2017 care nu fuseseră deocamdată puse în aplicare integral. 

5.78. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 5.1 – Metoda utilizată pentru rambursarea 
beneficiarilor atunci când se aplică opțiuni simplificate în 
materie de costuri pentru a determina contribuția din partea 
UE la program 

În cazul în care, pentru rambursarea beneficiarilor se recurge la o metodă diferită de 
opțiunile simplificate în materie de costuri care au fost utilizate pentru a calcula plățile 
către statele membre de la bugetul UE, să reamintească autorităților de management 
cerințele care se aplică la rambursarea beneficiarilor respectivi, ținând seama în special 
de situația detectată în acest an în programul operațional al FSE din Irlanda. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: decembrie 2022. 

Recomandarea 5.2 – Contribuția programelor naționale la 
obiectivele FSE 

Să se asigure, atunci când programele operaționale se bazează pe programe naționale 
existente, că operațiunea implementată contribuie în mod eficace la obiectivele 
programului în cauză, ținând seama în special de situația constatată anul acesta în 
legătură cu participanții NEET la programe operaționale finanțate în cadrul FSE/YEI în 
Spania. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: noiembrie 2022. 
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Recomandarea 5.3 – Verificarea statutului de NEET de către 
autoritățile responsabile de programe 

Să reamintească autorităților responsabile de programe că trebuie să confirme statutul 
de NEET al participanților înainte de prezentarea declarațiilor de cheltuieli pentru 
programele finanțate în cadrul FSE/YEI pentru perioada 2014-2020. Aceste controale 
de eligibilitate ar trebui efectuate pe baza unor surse fiabile și verificate, ținând seama 
în special de situația constatată în acest an în programele operaționale din cadrul 
FSE/YEI din Franța și Irlanda. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: decembrie 2022. 

Recomandarea 5.4 – Respectarea de către producători 
a acordurilor preliminare de achiziție a vaccinurilor împotriva 
COVID-19 

Să verifice dacă producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 respectă condițiile 
acordurilor preliminare de achiziție, în special în ceea ce privește estimarea costului de 
producție, utilizarea finanțării furnizate în avans și, după caz, respectarea clauzelor de 
vânzare fără profit, precum și să ia măsuri corective atunci când acestea se impun. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: decembrie 2025. 

Recomandarea 5.5 – Pista de audit pentru eșantionarea 
efectuată de autoritățile de audit 

Să reamintească autorităților de audit că, în temeiul cadrului juridic, au obligația de 
a păstra o pistă de audit, prin intermediul căreia Comisia să poată verifica dacă 
procedurile de eșantionare pe care le-au aplicat aceste autorități sunt independente, 
obiective și imparțiale. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: decembrie 2022. 
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Recomandarea 5.6 – Statul de drept 

Să prezinte, în rapoartele sale anuale de activitate, informații cu privire la procedurile 
în curs privind statul de drept inițiate împotriva statelor membre, precum și cu privire 
la modul în care aceste proceduri afectează asigurarea cu privire la regularitatea 
cheltuielilor pe care Comisia o poate obține pe baza sistemelor de asigurare și de 
control ale țărilor respective. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: aprilie 2023 (următoarele 
rapoarte anuale de activitate).
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Anexe 

Anexa 5.1 – Informații privind acțiunea UE în statele membre și în regiuni 

 
Sursa: Curtea 

Polonia 11 800 42 3
Cehia 3 245 14 2
Italia 3 002 15 --
Portugalia 2 722 13 3
Spania 2 510 11 6
România 2 296 7 --
Germania 2 163 13 2
Ungaria 1 826 9 2
Grecia 1 666 9 4
Franța 1 560 7 3
Lituania 1 490 8 --
Slovacia 1 070 7 --
Cooperare teritorială 1 356 9 1
Regatul Unit 1 040 8 --
Croația 897 7 --
Bulgaria 838 7 --
Estonia 544
Letonia 465
Slovenia 384 7 --
Finlanda 256 5 --
Belgia 251
Suedia 203
Austria 134 5 --
Irlanda 117 5 1
Țările de Jos 75 4 1
Malta 73
Danemarca 55
Cipru 50
Luxemburg 7
TOTAL 40 738 212 28

63

3

2

2

4

1 1

2

Operațiuni auditate 2014-2020

State membre

Contribuția UE 
(în milioane de euro)

Erori cuantificate  

NOTĂ: contribuțiile la cooperarea teritorială, care sunt transnaționale, nu sunt 
incluse în această ilustrație.
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Anexa 5.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la 
rubrica Coeziune, reziliență și valori 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare Nepusă 
în 

aplicare 

Nu se 
aplică 

Probe 
insuficiente În majoritatea 

privințelor 
În anumite 

privințe 

2017 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 
Recomandarea 1: să se asigure că dispozițiile în materie de audit 
privind instrumentele financiare gestionate de FEI sunt adecvate la 
nivelul intermediarilor financiari. Atunci când BEI/FEI utilizează 
proceduri convenite cu auditori externi, Comisia ar trebui, având în 
vedere necesitatea de a se furniza o asigurare, să definească condițiile 

 X30     

                                                      
30 Regulamentul Omnibus a introdus o cerință pentru autoritățile de audit, și anume ca acestea să efectueze audituri ale sistemelor și audituri ale 

operațiunilor privind instrumentele financiare la nivelul intermediarilor financiari, inclusiv în ceea ce privește instrumentele financiare gestionate de 
Grupul BEI, dar excluzând programele din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri înființate înainte de 2 august 2018. Comisia a luat măsuri suplimentare, 
incluzând în metodologia de audit pentru instrumentele financiare o recomandare ca autoritățile de audit să auditeze intermediarii financiari pentru 
instrumentele implementate de Grupul BEI, indiferent de data la care acestea au fost create. Metodologia nu poate extinde însă mandatul încredințat 
prin legislație autorităților de audit. Comisia a furnizat dovezi care arată că, în unele state membre, autoritățile de audit efectuează deja verificări la 
nivelul intermediarilor financiari. Auditul realizat de Curte pentru 2020 a arătat însă că verificările respective nu sunt efectuate în mod sistematic (în 
statul membru auditat, nici auditorul extern, nici autoritățile de audit nu au efectuat audituri la nivelul intermediarilor financiari). Nu au fost furnizate 
elemente noi care să demonstreze că situația a fost corectată în 2021. 
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minime aplicabile unor astfel de contracte, în special obligația de a se 
desfășura o activitate de audit suficientă la nivelul statului membru. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.) 
Recomandarea 3: să remedieze deficiențele identificate de Curte la 
nivelul verificării pe care Comisia o desfășoară cu privire la activitatea 
autorităților de audit în contextul auditurilor sale în materie de 
regularitate. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.) 

 X31     

Recomandarea 4: să abordeze problema complexității informațiilor 
prezentate în rapoartele anuale de activitate ale DG REGIO și DG EMPL 
cu privire la cadrul de control și de asigurare din perioada 2014-2020: 
[…] 

 X32     

                                                      
31 A se vedea punctele 6.58-6.64 din Raportul anual pe 2018, punctele 5.48-5.62 din Raportul anual pe 2019 și punctele 5.43-5.44 din Raportul anual 

pe 2020. În pofida intensificării de către Comisie a activităților de audit de conformitate, Curtea continuă să detecteze deficiențe în activitatea 
autorităților de audit. 

32 Punctul (iii) este considerat a fi pus în aplicare în majoritatea privințelor, întrucât, în Raportul anual pe 2020 privind gestiunea și performanța, Comisia 
a furnizat, pentru domeniul de politică, o rată globală de eroare reziduală care nu corespundea pe deplin subrubricii 1b din CFM. În cazul noilor rubrici 
din CFM, rata globală de eroare reziduală ar trebui prezentată cel puțin pentru subrubrica 2a. 
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(iii) prezentând o rată globală de eroare reziduală pentru 
subrubrica 1b din cadrul financiar multianual pentru fiecare exercițiu 
financiar. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: iunie 2019). 

Recomandarea 5: să se asigure că dispozițiile în materie de audit sunt 
modificate în conformitate cu propunerea prezentată de Comisie 
pentru instrumentele financiare în cadrul de reglementare pentru 
perioada de după 2020, astfel încât doar utilizarea efectivă 
a fondurilor la nivelul destinatarilor finali să fie luată în considerare 
pentru calculul ratelor de eroare reziduală. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de 
începerea implementării cadrului legislativ pentru perioada de 
după 2020.) 

  X33    

                                                      
33 Noul regulament privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027 [Regulamentul (UE) 2021/1060] prevede pentru instrumentele financiare 

o singură plată în avans care să fie inclusă în prima cerere de plată. În răspunsurile la urmărirea situației acțiunilor întreprinse realizată cu privire la 
Raportul anual pe 2020, Comisia a declarat că intenționează să adopte un act delegat prin care să solicite autorităților de audit să excludă acest avans din 
populația auditată. Comisia și-a revizuit acum poziția și a afirmat că avansul inițial va face parte în continuare din populația auditată aferentă exercițiului 
contabil în cauză. 
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Recomandarea 6: să efectueze suficiente verificări ale regularității 
pentru a concluziona cu privire la eficacitatea activității autorităților de 
audit și pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la 
regularitatea cheltuielilor cel târziu în rapoartele anuale de activitate 
pe care le publică după anul acceptării conturilor. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.) 

 X34     

2018 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 
Recomandarea 6.1 – Dispoziții în materie de audit pentru programele 
din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri 
Comisia trebuie să se asigure că: 
(a) sunt efectuate controale regulate, pe baza unui eșantion 

reprezentativ de plăți către beneficiari finali, la nivelul 
intermediarilor financiari, fie de către autoritatea de audit, fie de 
către un auditor selectat de Grupul BEI; 

(b) în cazul în care aceste controale nu sunt suficiente, elaborează și 
pune în aplicare măsuri de control adecvate pentru a preveni 
posibilitatea existenței unor cheltuieli neregulamentare 
semnificative la închidere. 

 X35     

                                                      
34 A se vedea punctul 5.64 din prezentul raport anual. 

35 Auditurile anterioare ale Curții au confirmat faptul că FEI și-a îmbunătățit deja sau își îmbunătățește în prezent sistemele de monitorizare și control și 
a extins în mod voluntar utilizarea rapoartelor de asigurare rezonabilă la programele SMEI. Curtea recunoaște că unele autorități de audit au efectuat 
deja verificări la nivelul intermediarilor financiari, dar încă nu a fost demonstrată întreaga eficacitate a acestor măsuri. 
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(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.) 

Recomandarea 6.2 – Reținerea neregulamentară a plăților 
Luarea măsurilor necesare pentru a se asigura faptul că listele de 
verificare utilizate de autoritățile de management și de autoritățile de 
audit includ verificări ale conformității cu articolul 132 din 
Regulamentul privind dispozițiile comune, care prevede că beneficiarul 
trebuie să primească valoarea totală a cheltuielilor eligibile datorate 
cel târziu la 90 de zile de la data depunerii cererii de plată 
corespunzătoare. Acolo unde este cazul, ar trebui să fie formulate 
recomandări adecvate în atenția autorităților responsabile de 
programe și acestea ar trebui încurajate să urmeze practici corecte în 
viitor. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.) 

X      

Recomandarea 6.3 – Mecanisme de închidere pentru 
perioada 2014-2020 
Remedierea deficiențelor și asigurarea faptului că niciun program nu 
poate fi închis cu un nivel semnificativ de cheltuieli neregulamentare. 
Comisia ar trebui: 

(a) să identifice principalele riscuri care pot afecta închiderea 
normală a programelor; 

(b) dacă este cazul, să elaboreze orientări specifice privind 
mecanismele de închidere, care să includă măsuri de corecție 
adecvate și prompte. 

X      
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[Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: (a) mai 2020 și 
(b) decembrie 2022.] 

2019 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 5.1 – Condițiile de eligibilitate pentru proiecte 
Să clarifice ceea ce se înțelege prin operațiuni „încheiate în mod fizic” 
și/sau „implementate integral”. Acest lucru ar ajuta statele membre să 
verifice dacă operațiunile respectă prevederile articolului 65 
alineatul (6) din Regulamentul de stabilire a dispozițiilor comune și să 
evite nedetectarea unor operațiuni neeligibile. Ar trebui să se clarifice 
faptul că această condiție se referă numai la lucrările sau activitățile 
care sunt necesare pentru a se obține realizările operațiunii, și nu la 
aspecte financiare și administrative. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.) 

 X36     

                                                      
36 Curtea recunoaște măsurile pe care Comisia le-a inițiat deja pentru a clarifica conceptele de operațiuni „încheiate în mod fizic”/„implementate integral”. 

Comisia nu a comunicat însă aceste clarificări tuturor statelor membre. 
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Recomandarea 5.2 – Măsuri care urmăresc creșterea fiabilității 
ratelor de eroare reziduală raportate de autoritățile de audit 
Să analizeze principalele surse ale erorilor nedetectate și să elaboreze, 
în cooperare cu autoritățile de audit, măsurile necesare pentru 
a îmbunătăți fiabilitatea ratelor de eroare reziduală raportate. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: iunie 2021.) 

  X37    

2020 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 5.1 – Bareme standard echilibrate pentru costurile 
unitare care să fie utilizate pentru rambursarea plăților efectuate de 
statele membre 
Să monitorizeze cu atenție statele membre care utilizează baremele 
sale standard pentru costurile unitare, pentru a se asigura că acest 
sistem nu are ca rezultat dezechilibre excesive în favoarea statelor 
membre. Comisia ar trebui să solicite statelor membre să ajusteze 
ratele excesive și să corecteze dezechilibrele, pentru a se evita 
eventuale câștiguri la închiderea programului. 
(Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.) 

X      

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
37 În pofida eforturilor Comisiei, astfel cum sunt prezentate în rapoartele anuale de activitate ale DG REGIO (2019: p. 25 și 2020: p. 41-43) și ale DG EMPL 

(2019: p. 4), activitatea de audit a Curții pentru 2020 nu a relevat o îmbunătățire semnificativă în această privință (a se vedea, de exemplu, punctul 5.38 
din Raportul anual pe 2020 și punctele 5.40 și 5.41 din raportul din acest an). 
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Anexe 
Anexa 6.1 – Informații privind acțiunea UE în statele membre 
și în Regatul Unit 

Anexa 6.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma 
recomandărilor anterioare 
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Introducere 
6.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 3 – Resurse 
naturale și mediu, din cadrul financiar multianual (CFM). Figura 6.1 oferă o imagine de 
ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate pentru această rubrică 
în 2021. 

Figura 6.1 – Plățile și populația auditată 

 
(*) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor pentru 2021 provenite din conturile consolidate ale 
Uniunii Europene. 

Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile

Plăți în 2021 – total 56,8

Populația auditată pentru 2021 – total 56,6

Prefinanțări validate și închise (*): 0,3 

Plăți intermediare și finale: 56,3
Plăți de prefinanțare (*): 0,5

Plăți intermediare și finale: 56,3

Fondul european de garantare agricolă – plăți directe
38,3 (67,3 %)

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
14,6 (25,7 %)

Afaceri maritime și pescuit
0,9 (1,6 %)

Mediu și politici climatice (LIFE)
0,4 (0,7 %)

Defalcarea plăților din 2021 în funcție de fond

Resurse naturale și mediu
56,8 miliarde de euro (31,3 % din cheltuielile de la bugetul UE)

(în miliarde de euro)

Altele
0,1 (0,2 %)

Fondul european de garantare agricolă – cheltuieli legate de piață
2,5 (4,5 %)
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Scurtă descriere 

Obiectivele de politică și instrumentele de finanțare 

6.2. Cheltuielile privind agricultura și dezvoltarea rurală reprezintă 97 % din 
cheltuielile aferente rubricii Resurse naturale și mediu și sunt puse în aplicare prin 
intermediul politicii agricole comune (PAC). PAC are trei obiective generale1: 

o producția viabilă de produse alimentare, acordând o atenție deosebită veniturilor 
agricole, productivității agricole și stabilității prețurilor; 

o gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere 
a schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect 
de seră, biodiversității, solului și apei; 

o dezvoltarea teritorială echilibrată. 

6.3. Responsabilitatea pentru PAC revine în ultimă instanță Comisiei Europene, în 
special Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), dar gestiunea 
punerii în aplicare a acestei politici este împărțită cu agențiile de plăți din statele 
membre. Începând din 2015, organismele de certificare independente din statele 
membre prezintă opinii anuale cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. 

6.4. Cheltuielile aferente PAC se încadrează în trei mari categorii: 

o plăți directe către fermieri, finanțate integral de la bugetul UE; 

o programele de dezvoltare rurală regionale și naționale ale statelor membre, 
cofinanțate de către statele membre și de la bugetul UE;  

o măsurile de piață din domeniul agricol, care sunt de asemenea finanțate integral 
de la bugetul UE, cu excepția anumitor măsuri cofinanțate de statele membre, 
printre care și măsurile de promovare. 

                                                      
1 Articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. 

192

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=ro


 

 

Principalele categorii de cheltuieli 

6.5. Plățile directe reprezintă 67 % din cheltuielile de la rubrica 3 din CFM. 89 % din 
totalul plăților directe efectuate în 2021 corespunde unui număr de patru scheme: 

o două scheme prin care se furnizează sprijin pentru venit pe baza suprafeței de 
teren agricol declarate de fermieri: „schema de plată de bază” (14,8 miliarde de 
euro) și „schema de plată unică pe suprafață” (4,4 miliarde de euro); 

o o schemă destinată să sprijine practicile agricole benefice pentru climă și mediu: 
„plata pentru înverzire” (10,8 miliarde de euro); 

o o schemă pentru categorii specifice de produse agricole (de exemplu, pentru 
carne de vită și mânzat, pentru lapte sau pentru culturi proteice): „sprijinul cuplat 
facultativ” (4,0 miliarde de euro). 

6.6. Plățile directe efectuate către fermieri se bazează pe așa-numitele „drepturi la 
plată”: beneficiarii primesc banii dacă îndeplinesc anumite condiții. Dacă condițiile 
aferente nu sunt complexe, astfel de plăți prezintă un risc mai scăzut de eroare decât 
plățile bazate pe rambursarea costurilor (a se vedea punctul 1.18). 

6.7. Dezvoltarea rurală reprezintă 26 % din cheltuielile de la această rubrică din 
CFM. Comisia a aprobat 118 programe de dezvoltare rurală în statele membre pentru 
perioada 2014-2020, constând în 20 de măsuri și în 67 de submăsuri. O măsură 
suplimentară a fost adăugată în 2020 (M21 – „Sprijin temporar cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectate în mod deosebit de criza COVID-
19”)2. Comisia a debursat în 2021 prima plată legată de cheltuieli declarate de statele 
membre în cadrul noii măsuri M21. 14 state membre au declarat cheltuieli în cadrul 
acestei măsuri, în valoare totală de 616,3 milioane de euro3. Ca urmare a întârzierilor 
înregistrate în adoptarea legislației pentru PAC post-2020, programele au fost 
prelungite până la sfârșitul anului 20224. 

                                                      
2 Regulamentul (UE) 2020/872 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce 

privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în 
cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la epidemia 
de COVID-19. 

3 Eșantionul de audit a inclus șapte operațiuni aferente măsurii M21, pentru care Curtea nu 
a raportat nicio eroare. 

4 În temeiul Acordului de retragere a Regatului Unit, programele de dezvoltare rurală ale 
acestui fost stat membru se vor derula până la închiderea lor în 2023. 
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6.8. Cheltuielile pentru dezvoltare rurală se încadrează în două mari categorii: 

o plăți efectuate către fermieri pe baza unor criterii legate de mediu și de climă 
aplicate suprafeței agricole sau numărului de animale din exploatație („plăți 
bazate pe suprafață/pe numărul de animale”); 

o ajutoare pentru proiecte de investiții menite să sprijine dezvoltarea economică și 
socială în zonele rurale („plăți care nu sunt bazate pe suprafață”). 

6.9. Măsurile de piață din domeniul agricol, care reprezintă 4,4 % din cheltuielile de 
la rubrica 3 a CFM, formează diferite scheme (de exemplu, pentru promovarea 
produselor agricole, a fructelor și legumelor în școli sau pentru organizații de 
producători) care fac obiectul unei varietăți de condiții de eligibilitate. 

6.10. Această rubrică din CFM include, de asemenea, cheltuielile UE în favoarea 
politicii în domeniul maritim și al pescuitului, precum și o parte din cheltuielile UE 
legate de mediu și de politicile climatice, acoperind FEPAM și programul LIFE. Această 
categorie de cheltuieli (2,2 % din cheltuielile de la rubrica 3) se caracterizează, de 
asemenea, printr-o varietate de criterii de selecție, de cerințe de eligibilitate și de 
metode de plată. 

6.11. Condițiile de eligibilitate pentru majoritatea cheltuielilor legate de 
dezvoltarea rurală, de măsurile de piață și de celelalte domenii de politică din cadrul 
rubricii 3 care nu sunt acoperite de PAC sunt mai complexe decât condițiile aplicabile 
pentru plățile directe, iar riscul de eroare este mai mare (a se vedea punctul 1.18). 
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Sfera și abordarea auditului 

6.12. Obiectivul Curții a fost de a estima nivelul de eroare pentru această rubrică 
din CFM și de a contribui la declarația de asigurare. Aplicând abordarea și metodele de 
audit descrise în anexa 1.1, Curtea a examinat în 2021 pentru această rubrică din 
cadrul financiar multianual: 

(a) un eșantion reprezentativ din punct de vedere statistic de 212 operațiuni, 
acoperind întreaga gamă de cheltuieli de la această rubrică din CFM:  

(i) 84 de plăți directe, prin care erau acoperite schemele principale;  

(ii) 42 de operațiuni bazate pe suprafață/pe numărul de animale în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală; 

(iii) 62 de operațiuni de dezvoltare rurală care nu erau bazate pe suprafață, 
14 operațiuni legate de măsuri de piață și 10 operațiuni5 din domenii de 
cheltuieli din afara PAC; 

(b) informațiile privind regularitatea furnizate în rapoartele anuale de activitate ale 
DG AGRI și DG CLIMA și incluse ulterior în raportul anual privind gestiunea și 
performanța al Comisiei; 

(c) o serie de sisteme selectate, pentru care Curtea a verificat punerea în aplicare de 
către statele membre a „controalelor prin monitorizare” și a măsurii M21 și 
a efectuat verificări ale coerenței statisticilor de control cu datele privind plățile 
transmise Comisiei de către statele membre. 

                                                      
5 Curtea a auditat șapte operațiuni din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime și trei operațiuni legate de programul LIFE pentru mediu și politici climatice. 
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Regularitatea operațiunilor 
6.13. Această parte a capitolului este structurată în patru subsecțiuni. Prima se 
referă la testele pe care le-a efectuat Curtea pe eșantionul de 212 operațiuni selectat 
pentru acest exercițiu și are scopul de a prezenta informații aprofundate privind 
principalele surse de eroare. A doua subsecțiune se referă la examinarea implementării 
de către statele membre a controalelor prin monitorizare. Cea de a treia subsecțiune 
acoperă verificările Curții cu privire la datele referitoare la controale și la plăți 
raportate de agențiile de plăți, în timp ce ultima subsecțiune descrie constatările de 
audit ale Curții cu privire la modul în care statele membre selectate au pus în aplicare 
măsura M21. 

Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni 

6.14. Cele 212 operațiuni auditate de Curte acoperă 18 state membre6. Au fost 
auditate plăți directe în 14 state membre, iar testele efectuate cu privire la 
operațiunile din domeniul dezvoltării rurale au acoperit 20 de programe naționale și 
regionale din 14 state membre. Dintre cele 212 operațiuni examinate, 185 (87 %) nu 
conțineau erori, în timp ce 27 (13 %) conțineau erori. Pe baza celor 23 de erori pe care 
le-a cuantificat (a se vedea figura 6.2) și a altor probe furnizate de sistemul de control 
(a se vedea secțiunea intitulată „Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de 
guvernanță”), Curtea constată că nivelul de eroare pentru rubrica Resurse naturale 
este apropiat de pragul de semnificație. Majoritatea erorilor identificate de Curte au 
afectat operațiuni legate de măsurile de dezvoltare rurală și de măsurile de piață. La 
nivelul plăților directe nu au fost detectate decât câteva erori cuantificate minore. 
Curtea a detectat de asemenea patru probleme de conformitate fără impact financiar. 

                                                      
6 Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, 

Letonia, Lituania, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia, România și Finlanda. 
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Figura 6.2 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

6.15. Anexa 6.1 oferă o privire de ansamblu asupra plăților de la rubrica 3 din CFM 
și a rezultatelor testelor efectuate pe operațiuni. 

6.16. În figura 6.3 se prezintă o repartizare pe categorie de erori a nivelului de 
eroare estimat de Curte pentru 2021. 

Figura 6.3 – Cea mai frecventă sursă de eroare identificată era 
reprezentată de neeligibilitatea beneficiarilor sau a cheltuielilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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6.17. Autoritățile statelor membre și Comisia (în cazul gestiunii directe) aplicaseră 
măsuri corective care afectau în mod direct 21 dintre operațiunile incluse în eșantionul 
Curții. Aceste măsuri au fost relevante pentru calculele efectuate de Curte, întrucât au 
contribuit la reducerea nivelului de eroare pe care Curtea l-a estimat pentru acest 
capitol cu 0,3 puncte procentuale. În 15 cazuri de erori cuantificabile, autoritățile 
statelor membre și Comisia avuseseră la dispoziție suficiente informații astfel încât să fi 
putut preveni sau detecta și corecta erorile respective înainte de acceptarea 
cheltuielilor. Dacă autoritățile statelor membre și Comisia (în cazul gestiunii directe) ar 
fi utilizat în mod corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția lor, nivelul de 
eroare estimat pentru acest capitol ar fi fost cu 1,2 puncte procentuale mai mic. 
Caseta 6.1 conține un exemplu de eroare administrativă care s-a produs deoarece 
informațiile disponibile nu au fost utilizate.  

Caseta 6.1 

O agenție de plăți nu a utilizat toate informațiile disponibile atunci 
când a verificat costurile declarate de un beneficiar 

Măsura de promovare a vinului, Spania 

o Conform normelor naționale, beneficiarii care organizează degustări de vin 
pot să solicite rambursarea costului unei singure sticle de vin din fiecare tip 
per grup de șase participanți.  

o Agenția de plăți a solicitat beneficiarului un raport complet în care să fie 
precizate evenimentele organizate, numărul de participanți și numărul de 
sticle pentru fiecare eveniment. 

o Atunci când a verificat eligibilitatea costurilor declarate, agenția de plăți s-a 
concentrat asupra altor controale și, deși beneficiarul îi transmisese 
informațiile relevante, nu a observat că cerința menționată mai sus nu fusese 
îndeplinită. 

În cadrul auditului său cu privire la operațiune, Curții i s-a comunicat numărul 
corect recalculat de sticle care putea fi declarat în vederea rambursării costurilor. 
Aceasta a avut ca rezultat o scădere cu aproape 50 % a numărului de sticle 
declarate inițial, ceea ce a condus la o eroare de 6,5 % în costurile totale declarate 
de beneficiar pentru acțiune.  
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Plățile directe: un risc de eroare mai redus 

6.18. În rândul celor 84 de operațiuni de plăți directe pentru care a efectuat teste, 
Curtea a identificat doar trei erori cuantificabile minore, cauzate de supradeclararea de 
către fermieri a suprafeței eligibile de teren agricol. 

6.19. Plățile directe sunt gestionate prin Sistemul integrat de administrare și 
control (IACS)7, care include Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS). IACS 
interconectează baze de date conținând informații privind exploatațiile, cererile de 
ajutor, suprafețele agricole și registrele privind animalele din exploatație, care sunt 
utilizate de către agențiile de plăți pentru a desfășura controale administrative 
încrucișate8 cu privire la toate cererile de ajutor. LPIS este un sistem de informații 
geografice compus din seturi de date spațiale provenite din surse multiple, care, 
împreună, formează un registru al suprafețelor agricole din statele membre. Utilizarea 
controalelor preliminare de către agențiile de plăți începând din 2015 și introducerea 
„controalelor prin monitorizare” în unele state membre în 2018 oferă beneficiarilor 
posibilitatea de a corecta anumite erori din cererile lor de ajutor, reducându-se astfel 
riscul de eroare. 

6.20. Constatările Curții confirmă observații anterioare ale acesteia9, potrivit 
cărora IACS, și în special LPIS, constituie un sistem eficace de gestiune și control pentru 
a asigura faptul că plățile directe, în ansamblul lor, nu sunt afectate de un nivel 
semnificativ de eroare. 

Dezvoltarea rurală, măsurile de piață și alte plăți: risc mai ridicat de 
eroare 
Cheltuieli pentru dezvoltare rurală bazate pe suprafață/pe numărul de animale 

6.21. Curtea a examinat 42 de plăți pentru dezvoltare rurală bazate pe suprafața 
sau pe numărul de animale declarate de fermieri. Acestea includ plăți compensatorii 
pentru agricultura ecologică, plăți către fermieri din zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale și plăți pentru respectarea anumitor angajamente de agromediu 
și climă. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 
8 Articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al 

Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de 
administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, astfel cum 
a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2333 al Comisiei din 
14 decembrie 2015. 

9 Punctul 6.16 din Raportul anual pe 2020. 
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6.22. Dintre cele 42 de operațiuni – bazate de suprafață sau pe numărul de 
animale – din domeniul dezvoltării rurale pentru care s-au efectuat teste, 35 nu au fost 
afectate de eroare. Curtea a identificat șase erori cuantificabile, dintre care trei erau 
de peste 20 % din suma auditată, iar una era o problemă de conformitate fără impact 
financiar. 

6.23. Două dintre erorile cuantificate s-au produs deoarece o agenție de plăți 
efectuase plăți pe baza unor date inexacte privind beneficiarii înregistrate în baza sa de 
date cu privire la animale. În cazul celorlalte patru constatări, sursele de eroare erau 
reprezentate de încălcări ale angajamentelor privind bunăstarea animalelor sau ale 
angajamentelor de agromediu și climă (a se vedea exemplul din caseta 6.2) și de 
supradeclararea suprafeței eligibile.  

Caseta 6.2 

Exemplu de nerespectare a condiției de eligibilitate legate de 
agromediu și climă 

În Polonia, un fermier a beneficiat de sprijin în cadrul măsurii M10 de dezvoltare 
rurală – Agromediu și climă. Fermierul a declarat trei parcele de teren în cadrul 
măsurii și trebuia să respecte o serie de angajamente: 

o să cosească o dată suprafețele declarate între 15 iunie și 30 septembrie; 

o pe două dintre parcele, să lase necosită o suprafață de 15-20 %; 

o să îndepărteze sau să strângă în baloți biomasa cosită în termen de două 
săptămâni de la data cositului. 

Curtea a constatat că cea mai mare parte a datelor înregistrate în registrul fermei 
ținut de beneficiar nu reflectau activitatea agricolă desfășurată efectiv. Folosind 
dovezi obținute pe baza imaginilor provenite de la sateliții Sentinel, Curtea a putut 
stabili că: 

o o parcelă nu fusese cosită deloc; 

o una dintre parcelele care ar fi trebuit să rămână parțial necosită fusese cosită 
în totalitate; 

o pentru două parcele, data cositului era alta decât data înregistrată de 
beneficiar, ceea ce a condus auditorii la concluzia că biomasa cosită a fost 
îndepărtată sau presată în baloți după mai mult de două săptămâni de la 
cosit. 

Ținând seama de sancțiunile prevăzute de normele naționale, aceste 
neconformități au antrenat o eroare de 57 % pentru plata auditată. 
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Proiectele de investiții 

6.24. Curtea a examinat 62 de plăți pentru dezvoltare rurală care vizau proiecte de 
investiții, cum ar fi modernizarea fermelor, construirea de instalații agricole sau de 
prelucrare a produselor agricole, sprijin pentru servicii de bază și reînnoirea satelor în 
zonele rurale sau instalarea tinerilor fermieri.  

6.25. Au fost cuantificate erori în cazul a șapte plăți pentru proiecte de investiții, 
cauzate în principal de declararea de către beneficiari a unor cheltuieli sau a unor 
activități care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate. În patru cazuri, erorile erau 
minore, în timp ce în celelalte trei cazuri, acestea depășeau 20 % din suma auditată.  

Măsurile de piață  

6.26. Curtea a testat 14 operațiuni legate de măsuri de piață și a identificat 
patru cazuri în care agențiile de plăți rambursaseră costuri neeligibile. Toate cele patru 
erori erau de sub 20 % din suma auditată.  

Afaceri maritime, pescuit, mediu și acțiuni climatice 

6.27. În ceea ce privește afacerile maritime, pescuitul, mediul și acțiunile climatice, 
Curtea a auditat patru operațiuni care au făcut obiectul gestiunii directe și nu 
a identificat nicio eroare. Pentru restul de șase operațiuni, care au făcut obiectul 
gestiunii partajate, Curtea a identificat trei erori cuantificate, inclusiv una de peste 
20 % din suma auditată, rezultate din calculul incorect al costurilor eligibile. 

Controalele prin monitorizare – un instrument eficace pentru 
verificările realizate de agențiile de plăți 

6.28. Începând din 2018, agențiile de plăți din statele membre sunt autorizate să 
efectueze „controale prin monitorizare”. Această abordare utilizează procese 
automatizate, bazate pe datele provenite de la sateliții Sentinel ai programului 
Copernicus al UE, pentru verificarea conformității cu anumite norme aferente PAC. 
În 2021, 10 state membre au recurs la „controale prin monitorizare” în principal pentru 
a evalua cererile de ajutor bazat pe suprafață depuse în cadrul schemelor de plăți 
directe. Atunci când toate criteriile de eligibilitate pentru o anumită schemă de plată 
pot fi evaluate din spațiu, agențiile de plăți au posibilitatea să monitorizeze de la 
distanță întreaga populație de destinatari ai ajutorului. 
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6.29. Controalele prin monitorizare furnizează observații periodice ale activității
agricole și pot fi utilizate pentru a-i avertiza pe fermieri cu privire la eventuala 
nerespectare a normelor schemei de plată în orice moment în timpul sezonului de 
vegetație, oferindu-le astfel mai multe ocazii de a-și rectifica cererile înainte ca acestea 
să fie finalizate. 

6.30. Harta de mai jos indică statele membre/regiunile care utilizează astfel de
controale. 

Figura 6.4 –Țările și regiunile care aplică „controale prin monitorizare” 

Sursa: imagine creată de Curte cu ajutorul aplicației Tableau, pe baza datelor de la Comisie, harta de 
fundal ©Mapbox și ©OpenStreetMap, sub licența Creative Commons Atribuire-ShareAlike 2.0 
(CC BY-SA). 

6.31. Într-un raport special recent privind utilizarea noilor tehnologii de imagistică
pentru monitorizarea PAC, Curtea a recomandat Comisiei să promoveze controalele 
prin monitorizare ca un sistem-cheie de control pentru PAC post-2020 și să ajute 

Statele membre și regiunile
care au aplicat oficial „controale 
prin monitorizare” în 2021 

Belgia

Regiunea Flamandă, Regiunea Valonă

Danemarca – întreaga țară 

Germania

Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein, Saxonia-Anhalt

Irlanda – întreaga țară

Spania

Andaluzia, Aragon, Asturia, Insulele 
Baleare, Țara Bascilor, Cantabria, 
Castilia și Leon, Castilia-la Mancha, 
Catalonia, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, 
Valencia.

Croația – întreaga țară 

Italia

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Roma, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo.

Letonia – întreaga țară 

Malta – întreaga țară 

Portugalia – întreaga țară 
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statele membre să utilizeze mai bine noile tehnologii pentru monitorizarea respectării 
cerințelor legate de mediu și de climă10. În raportul său special privind frauda în cadrul 
PAC, Curtea a recomandat Comisiei să promoveze utilizarea noilor tehnologii pentru 
a preveni și a detecta fraudele legate de cheltuielile PAC11.  

6.32. În cursul activității desfășurate în vederea Declarației de asigurare 
pentru 2021, Curtea a examinat implementarea controalelor prin monitorizare în 
Spania și în Italia.  

6.33. Spania implementează această metodă prin intermediul unor proiecte 
naționale și regionale de monitorizare a plăților directe începând din 2019. Acestea au 
vizat 14 regiuni în 2020 și 15 în 2021, dintr-un total de 17. Unele regiuni au extins 
abordarea la un număr tot mai mare de măsuri de dezvoltare rurală, acoperind 
3 măsuri în 2020 și 11 în 2021. Caseta 6.3 prezintă un exemplu de aplicare 
a controalelor prin monitorizare în cazul unei măsuri de agromediu din domeniul 
dezvoltării rurale. 

Caseta 6.3 

„Controale prin monitorizare” aplicate în cazul unei măsuri de 
agromediu în Spania (Andaluzia) în 2021 

Curtea a analizat modul în care au fost aplicate controalele prin monitorizare în 
Andaluzia. 

Agenția de plăți desfășurase propriul proiect de controale prin monitorizare 
combinate pentru sprijinul cuplat pentru orez (plăți directe) și pentru măsura de 
dezvoltare rurală „Sisteme agricole de interes special pentru păsările din culturile 
de orez andaluze”. Aceste controale au presupus opt săptămâni de monitorizare 
cu ajutorul imaginilor satelitare pentru a se verifica dacă au fost îndeplinite 
cerințele pentru inundarea pe timp de iarnă a câmpurilor de orez. După încheierea 
ciclului de producție a culturii, câmpurile de orez trebuie să rămână inundate până 
la data de 15 ianuarie a anului următor, pentru a contribui la conservarea 
biodiversității ornitologice. 

                                                      
10 Raportul special nr. 04/2020: „Utilizarea noilor tehnologii de imagistică pentru 

monitorizarea politicii agricole comune: progresele sunt constante per ansamblu, dar mai 
lente în cazul monitorizării climei și a mediului”, punctul 82. 

11 Raportul special nr. 14/2022: „Răspunsul Comisiei la fraudă în cadrul politicii agricole 
comune – Este timpul să se meargă mai în profunzime”, punctul 112. 
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Imaginile de mai jos arată câmpurile de orez inundate după recoltă, situație 
confirmată de auditorii Curții în timpul unei vizite la fața locului în noiembrie 2021. 

Imagini captate de satelitul Sentinel 2  
la 3 și 28 septembrie  

și la 
13 octombrie 

(înainte de perioada 
de inundare) 

 

 

 

la 23 octombrie 
și la 

7 și 17 noiembrie (în 
timpul perioadei de 

inundare) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
 

Sursa: date provenite de la sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus (2021) și prelucrate 
de Sentinel Hub și de agenția de plăți din Andaluzia. 

 

6.34. În Italia, 2 dintre cele 11 de agenții de plăți au utilizat controale prin 
monitorizare în 2021 (AGEA și ARCEA). Acoperirea a crescut de la 17 la 29 de 
municipalități în comparație cu anul precedent, ajungând la 2,9 milioane ha. 
Controalele au acoperit numai plățile directe, însă Italia intenționează să le extindă la 
anumite măsuri de dezvoltare rurală (cum ar fi cele vizând menținerea acoperirii 
solului în culturile permanente, semănatul direct în câmp sau aratul minim). 
Autoritățile naționale au indicat, ca îmbunătățire a sistemului, utilizarea de imagini 
satelitare cu o mai bună rezoluție și de date mai detaliate și mai exacte în cererile 
fermierilor cu privire la culturi și la practicile agricole. 
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6.35. Comisia s-a angajat să ofere sprijin statelor membre pentru dezvoltarea 
controalelor prin monitorizare12. La sfârșitul anului 2021, controalele prin monitorizare 
acopereau 13,1 % din suprafața care făcea obiectul principalelor scheme de ajutor 
direct (schema de plată de bază și schema de plată unică pe suprafață)13. 

Verificarea coerenței statisticilor de control cu datele 
referitoare la plăți ale statelor membre 

6.36. În fiecare an, statele membre transmit Comisiei date privind controalele 
desfășurate cu privire la plățile de ajutor (denumite în continuare „statistici de 
control”), precum și date privind plățile efectuate către beneficiari. Curtea a examinat, 
pentru exercițiul financiar 2021, calitatea și coerența acestor statistici de control cu 
datele privind plățile raportate de cele 13 agenții de plăți selectate în eșantionul său de 
plăți directe. Comisia se bazează pe aceste date pentru a rambursa statele membre din 
fondurile UE. 

6.37. Curtea a identificat unele neconcordanțe între datele privind controalele și 
cele privind plățile, care se explicau în general prin faptul că cele două seturi de date 
acopereau perioade de timp diferite. În timp ce datele de control sunt statice, 
pregătite până la 15 iulie 2021, datele privind plățile sunt actualizate în permanență de 
către agențiile de plăți. Actualizările se bazează pe modificări de la nivelul beneficiarilor 
(de exemplu, transferuri de exploatații) sau de la nivelul agenției (ca urmare 
a controalelor sale). În pofida acestui obstacol inerent, Curtea a obținut un nivel foarte 
ridicat de acuratețe în recalcularea datelor privind plățile. Per ansamblu, s-a constatat 
că sistemele agențiilor de plăți selectate au permis un calcul fiabil al plăților de ajutor, 
ținând seama în mod corect de ajustările rezultate din datele de control. 

Măsura de dezvoltare rurală M21: cu unele excepții, sprijinul de 
urgență a fost alocat beneficiarilor care aveau nevoie de acesta 

6.38. Principalul scop al măsurii M21 era de a remedia problemele de lichiditate cu 
care se confruntă fermierii și întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară 
activitatea în domeniul prelucrării, al comercializării sau al dezvoltării de produse 
agricole și care au fost deosebit de afectați (afectate) de criza provocată de pandemia 
de COVID-19, obiectivul urmărit fiind acela de a se asigura continuitatea activității lor 

                                                      
12 Răspunsurile Comisiei la Raportul special nr. 04/2020 al Curții. 

13 Anexa 2 la Raportul anual de activitate pe 2021 al DG AGRI, p. 25. 
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economice. Curtea a examinat modul în care a fost pusă în aplicare această măsură în 
patru state membre (Bulgaria, Grecia, Polonia și România). S-a verificat dacă au fost 
respectate cele două condiții principale pentru acordarea sprijinului, și anume ca 
cererile de ajutor să fi fost aprobate de autoritatea competentă până la 
31 decembrie 2020 și ca valoarea maximă a sprijinului să nu depășească 7 000 de euro 
per fermier și 50 000 de euro per IMM14. 

6.39. Curtea a constatat că, în general, condițiile de acordare a sprijinului 
prevăzute în regulament au fost respectate. S-a observat că condițiile de acces la acest 
ajutor erau mai puțin stricte decât în cazul altor tipuri de ajutoare directe. Având în 
vedere caracterul urgent al măsurii M21, majoritatea statelor membre au gestionat 
această măsură în afara sistemului IACS.  

6.40. Curtea a identificat un număr limitat de cazuri de beneficiari care au primit 
fonduri, deși nu îndeplineau criteriile pentru obținerea sprijinului. Agențiile de plăți ar 
fi putut să evite aceste situații dacă ar fi utilizat sistemul IACS în loc să gestioneze 
aceste măsuri în afara controalelor automatizate, utilizând fișe Excel. 

Caseta 6.4 

Exemple de beneficiari care nu îndeplineau criteriile prevăzute de 
măsura M21 

În România și Bulgaria, s-au efectuat plăți către entități care nu erau dependente 
de activitatea lor agricolă, de exemplu mănăstiri, biserici, închisori, institute 
publice de cercetare sau ONG-uri. Această categorie de beneficiari nu a întâmpinat 
probleme de lichiditate și de flux de numerar atât de grave încât să justifice 
acordarea unui ajutor excepțional.  

În Polonia, Curtea a identificat câteva cazuri în care fuseseră depuse mai multe 
cereri pentru aceeași fermă avicolă. În majoritatea cazurilor, cei doi membri ai 
unui cuplu căsătorit au solicitat fiecare ajutorul maxim de 7 000 de euro, precizând 
că ar trebui să fie tratați ca fermieri separați, chiar dacă animalele lor ocupau 
aceleași clădiri. Agenția de plăți a aprobat sprijinul doar pe baza unei examinări 
documentare, fără să efectueze vizite la fermă pentru a verifica separarea efectivă 
a activităților agricole între membrii familiei. 

                                                      
14 Articolul 39b (1) alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) 1305/2013. 
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Rapoartele anuale de activitate și alte 
mecanisme de guvernanță 

Informațiile raportate de DG AGRI și de DG CLIMA cu privire la 
regularitatea cheltuielilor 

6.41. Directorul fiecărei agenții de plăți transmite către DG AGRI o declarație 
anuală de gestiune cu privire la eficacitatea sistemelor de gestiune și de control ale 
agenției respective și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor efectuate. În plus, 
statele membre raportează anual cu privire la controalele administrative și la fața 
locului pe care le realizează (așa-numitele „statistici de control”).  

6.42. Începând din 2015, cu scopul de a furniza o asigurare suplimentară, 
organismele de certificare au obligația de a exprima o opinie anuală pentru fiecare 
agenție de plăți cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor a căror rambursare 
a fost solicitată de statele membre. 

6.43. Pentru a calcula cifra care reprezintă „riscul la momentul plății” pentru plățile 
directe, dezvoltarea rurală și măsurile de piață, DG AGRI utilizează ratele de eroare 
raportate în statisticile de control, efectuând ajustări pe baza rezultatelor auditurilor 
efectuate de organismele de certificare, precum și pe baza propriilor audituri ale 
sistemelor și ale cheltuielilor agențiilor de plăți. Ajustările care decurg din analiza 
proprie a DG AGRI conduc la corecții punctuale sau forfetare. Aplicarea unei rate 
forfetare facilitează o tratare uniformă a problemelor identificate în sistemele de 
gestiune și control ale statelor membre. DG AGRI deduce din suma aferentă „riscului la 
momentul plății” estimarea sa cu privire la viitoarele corecții financiare și la viitoarele 
recuperări, pentru a estima „suma finală expusă la risc”.  

6.44. Statisticile de control raportate de agențiile de plăți indicau un nivel de 
eroare echivalent cu 0,9 % din ansamblul cheltuielilor PAC. Ținând seama de activitatea 
organismelor de certificare și de propriile audituri, DG AGRI a calculat „suma estimată 
expusă riscului la momentul plății” la 1 020,68 milioane de euro, ceea ce reprezintă 
aproximativ 1,8 % din totalul cheltuielilor PAC în 2021. Potrivit estimărilor realizate de 
DG AGRI, riscul la momentul plății (rata de eroare ajustată) era de aproximativ 1,4 % 
pentru plățile directe, de 2,9 % pentru dezvoltarea rurală și de 2,1 % pentru măsurile 
de piață. Informațiile cu privire la regularitate comunicate în raportul anual de 
activitate al DG AGRI corespund constatărilor și concluziilor Curții și concordă cu 
informațiile obținute în urma auditului său. 
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6.45. Curtea a procedat la o examinare limitată a informațiilor privind regularitatea 
din raportul anual de activitate al DG CLIMA. Pe baza acestei examinări, s-a observat că 
metodologia utilizată pentru calcularea riscului final la momentul plății (sau la 
închidere) era conformă cu orientările Comisiei. 

Raportul anual privind gestiunea și performanța al Comisiei 

6.46. În raportul său anual privind gestiunea și performanța, Comisia a estimat 
riscul la momentul plății pentru rubrica Resurse naturale la 1,8 %. 
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Concluzie și recomandări 

Concluzie 

6.47. Așa cum reiese din ansamblul probelor de audit obținute de Curte și 
prezentate în acest capitol, nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii 
Resurse naturale și mediu era apropiat de pragul de semnificație (a se vedea 
punctul 6.14). Pentru această rubrică din CFM, testele efectuate de Curte pe operațiuni 
au indicat un nivel de eroare global estimat de 1,8 %.  

6.48. Rezultatele obținute indică faptul că nivelul de eroare nu era semnificativ 
pentru plățile directe, care reprezentau 67 % din cheltuielile de la această rubrică din 
CFM, dar că, luat în ansamblu, acesta era semnificativ pentru domeniile de cheltuieli 
identificate de Curte ca prezentând un risc mai ridicat (dezvoltarea rurală, măsurile de 
piață, afacerile maritime, pescuitul, mediul și acțiunile climatice), care reprezentau 
33 % din cheltuieli.  

Recomandări 

6.49. Agențiile de plăți trebuie să dispună de sisteme de prevenire și de detectare 
a fraudelor, iar Comisia trebuie să obțină o asigurare rezonabilă cu privire la 
funcționarea sistemelor respective. În Raportul anual pe 2019, Curtea a identificat 
unele deficiențe în politicile și procedurile antifraudă din cadrul PAC și a formulat 
o recomandare pentru remedierea problemelor15. Anexa 6.2 prezintă constatările 
rezultate în urma examinării de către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare 
a recomandării formulate în Raportul anual pe 2019.  

6.50. Curtea consideră că această recomandare a fost pusă în aplicare în anumite 
privințe deoarece Comisia a luat unele măsuri pentru a remedia problemele 
identificate. Curtea a reiterat aceste recomandări în raportul special recent publicat cu 
privire la frauda în cadrul PAC. Pentru punerea în aplicare a recomandării referitoare la 
analiza riscurilor de fraudă și a măsurilor de prevenire a fraudei luate de statele 
membre, Curtea a stabilit ca termen anul 2023, iar pentru recomandarea referitoare la 
promovarea utilizării de către mai multe agenții de plăți a instrumentului Arachne de 
extragere a datelor și de evaluare a riscurilor, termenul fixat este 2024. 

                                                      
15 Punctele 6.34-6.41 și 6.44 din Raportul anual pe 2019. 
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6.51. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 6.1 – Sprijinirea utilizării noilor tehnologii 
pentru prevenirea erorilor în cadrul plăților din PAC 

Pe baza experienței rezultate din utilizarea „controalelor prin monitorizare”, să 
faciliteze schimbul de bune practici cu privire la utilizarea de către statele membre 
a noilor tehnologii pentru desfășurarea controalelor lor vizând plățile din PAC, cu 
scopul de a sprijini statele membre în procesul de implementare a Sistemului de 
monitorizare a suprafețelor începând din 2023. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2023. 

Recomandarea 6.2 – Verificarea plăților aferente măsurii M21 

Să efectueze audituri și să asigure monitorizarea și evaluarea pentru a confirma că 
finanțarea prin măsura M21 a fost direcționată în mod corespunzător către beneficiari 
eligibili care se confruntau cu probleme de lichiditate de natură să pună în pericol 
continuitatea activităților lor agricole sau comerciale. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2023 pentru audituri; 2025 
pentru monitorizare și evaluare. 

210



 

 

Anexe 

Anexa 6.1 – Informații privind acțiunea UE în statele membre și 
în Regatul Unit 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 

Statele membre 
în care au fost auditate operațiuni

Plățile și rezultatele testelor efectuate pe operațiuni în 2021, pentru fiecare stat membru și pentru Regatul Unit

Operațiuni auditate

Stat membru 

Total plăți 
Dezvoltare rurală

Măsuri de piață

Altele

Erori cuantificabile

(în milioane de euro)

Franța 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Spania 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Germania 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Italia 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Polonia 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
România 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Grecia 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Ungaria 1 892 34 1 276 577 5 14 –
Irlanda 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Portugalia 1 320 102 756 401 62 11 –
Austria 1 290 24 683 581 2 12 3
Bulgaria 1 233 24 843 355 11 13 –
Cehia 1 231 17 852 357 4 – –
Suedia 1 016 13 673 320 10 –
Finlanda 964 9 517 428 10 4 –
Danemarca 953 10 798 117 28 4 –
Țările de Jos 875 52 651 163 9 – –
Croația 757 13 348 382 14 4 –
Lituania 708 4 510 189 4 4 –
Regatul Unit 706 0 41 634 31 – –
Belgia 645 59 499 83 5 3 –
Slovacia 536 12 385 139 0 – –
Letonia 432 2 295 124 11 8 –
Estonia 285 2 165 106 12 – –
Slovenia 261 7 133 119 3 – –
Cipru 77 5 47 22 2 – –
Luxemburg 52 1 34 17 0 – –
Malta 22 0 5 15 2 – –

Plăți directe
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Anexa 6.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în aplicare 
integral 

Pusă în aplicare Nepusă 
în 

aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente În majoritatea 

privințelor 
În anumite 

privințe 

2019 

Curtea formulează următoarea recomandare: 

Recomandarea 1: 

Comisia ar trebui să procedeze mai des la 
o actualizare a analizei sale privind riscurile de 
fraudă, să analizeze măsurile de prevenire 
a fraudei luate în statele membre și să 
disemineze bunele practici legate de utilizarea 
instrumentului Arachne cu scopul de a încuraja 
folosirea acestuia de către agențiile de plăți. 

  X    

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Capitolul 7 

Migrație și gestionarea frontierelor 
Securitate și apărare 
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Cuprins 
Puncte 

Introducere 7.1.-7.9. 
Scurtă descriere 7.2.-7.8. 

Sfera și abordarea auditului 7.9. 

Regularitatea operațiunilor 7.10.-7.11. 

Examinarea unor elemente ale sistemelor de control 
intern 7.12.-7.14. 
Examinarea activității autorităților de audit în ceea ce 
privește rapoartele lor anuale de control și auditurile 
cheltuielilor 7.12.-7.14. 

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de 
guvernanță 7.15.-7.16. 

Concluzie și recomandări 7.17.-7.19. 
Concluzie 7.17. 

Recomandări 7.18.-7.19. 

Anexe 
Anexa 7.1 – Situația acțiunilor întreprinse în urma 
recomandărilor anterioare 
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Introducere 
7.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 4 – Migrație și 
gestionarea frontierelor și la rubrica 5 – Securitate și cetățenie din cadrul financiar 
multianual (CFM). Curtea raportează referitor la aceste rubrici într-un capitol comun, 
dat fiind că cheltuielile din cadrul lor au fost în cea mai mare parte înscrise în buget și 
înregistrate la o singură rubrică a CFM din perioada precedentă, și anume la rubrica 3 – 
Securitate și cetățenie. Figura 7.1 și figura 7.2 oferă o imagine de ansamblu 
a principalelor activități și cheltuieli efectuate în cadrul acestor rubrici în 2021. 
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Figura 7.1 – Plățile și populația auditată – Migrație și gestionarea 
frontierelor 

 
(*) Prefinanțarea include plățile în gestiune partajată pentru perioada de programare 2014-2020 care 
 nu au fost incluse în conturile subiacente pachetelor de asigurare pe care Comisia le-a acceptat 
 în 2021. 
(**) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
 vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din conturile consolidate ale Uniunii 
Europene pentru exercițiul 2021. 

Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile

Plăți în 2021 – total 2,5

Populația auditată pentru 2021 – total 2,6

Prefinanțări validate și închise (**): 1,3

Fondul pentru azil, migrație și integrare 
(FAMI)

1,2 (48,2 %)
Agenții descentralizate

0,9 (35,6 %)

Fondul pentru securitate internă – componenta frontiere și vize (FSI-FV)
0,4 (16,2 %)

Defalcarea plăților din 2021 în funcție de fond

Migrație și gestionarea frontierelor
2,5 miliarde de euro (1,4 % din cheltuielile de la bugetul UE)

Plăți de prefinanțare (*): 2,2

Decizie anuală de acceptare a conturilor: 1,0 

Plăți intermediare și finale: 0,3

(în miliarde de euro)

Plăți intermediare și finale: 0,3
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Figura 7.2 – Plățile și populația auditată – Securitate și cetățenie 

 
(*) Prefinanțarea include plățile în gestiune partajată pentru perioada de programare 2014-2020 care nu 
 au fost incluse în conturile subiacente pachetelor de asigurare pe care Comisia le-a acceptat în 2021. 
(**) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
 vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din conturile consolidate ale Uniunii 
Europene pentru exercițiul 2021. 

Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile

Plăți în 2021 – total 0,7

Populația auditată pentru 2021 – total 0,6

Prefinanțări validate și închise (**): 0,4

Fondul european de 
apărare

0,2 (29,2 %)
Agenții descentralizate

0,2 (28,7 %)

Fondul pentru securitate internă - Poliție (FSI-P)
0,2 (24,3 %)

Securitate nucleară și dezafectare
0,1 (17,8 %)

Defalcarea plăților din 2021 în funcție de fond

Plăți de prefinanțare (*):  0,6

Decizie anuală de acceptare a 
conturilor: 0,1 

Plăți intermediare și finale: 0,1

(în miliarde de euro)

Securitate și apărare
0,7 miliarde de euro (0,4 % din cheltuielile de la bugetul UE) 

Plăți intermediare și finale: 0,1
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Scurtă descriere 

7.2. Având în vedere importanța tot mai mare pe care au căpătat-o migrația și 
gestionarea frontierelor în ultimii ani, Uniunea Europeană a creat rubrica 4 în 
CFM 2021-2027 în mod specific pentru aceste domenii de politică. Cel mai important 
domeniu de cheltuieli în 2021 se referă la finalizarea proiectelor și a schemelor rămase 
din CFM 2014-2020. Astfel, după cum se arată în figura 7.1, majoritatea cheltuielilor 
corespund lichidării Fondului pentru azil, migrație și integrare1 (FAMI) din 
perioada 2014-2020, precum și terminării finanțării provenite din Fondul pentru 
securitate internă – componenta frontiere și vize2 (FSI-FV). Obiectivul FAMI pentru 
perioada 2014-2020 a fost de a contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație 
și de a introduce o abordare comună la nivelul UE în materie de azil și de imigrație. 
Scopul FSI-FV a fost de a contribui la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în UE, 
facilitând în același timp călătoriile în scopuri legitime, printr-un nivel ridicat și uniform 
de control la frontierele externe și prin prelucrarea eficace a vizelor Schengen. 

7.3. Aceste fonduri din perioada 2014-2020 au fost înlocuite pentru 
perioada 2021-2027 cu un nou FAMI3 și, respectiv, cu Instrumentul de sprijin financiar 
pentru managementul frontierelor și politica de vize4 (IMFV) din cadrul Fondului de 
management integrat al frontierelor. Obiectivul FAMI pentru perioada 2021-2027 este 
de a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, 
consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul și imigrația. Obiectivul IMFV 
este de a sprijini o gestionare integrată, solidă și eficace a frontierelor externe ale 
Uniunii, asigurând un nivel ridicat de securitate și garantând libera circulație 
a persoanelor pe teritoriul UE. 

                                                      
1 Regulamentul (UE) nr. 516/2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare. 

2 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, 
a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize. 

3 Regulamentul (UE) 2021/1147 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare. 

4 Regulamentul (UE) 2021/1148 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al 
frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și 
politica de vize. 
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7.4. Un alt domeniu de cheltuieli semnificativ al rubricii 4 constă în finanțarea a trei 
agenții descentralizate5 (EUAA, Frontex, eu-LISA), care își desfășoară activitatea în 
punerea în aplicare a priorităților-cheie ale UE în domeniul migrației și al gestionării 
frontierelor. 

7.5. În CFM 2021-2027, rubrica 5 este consacrată securității și apărării. Astfel cum 
se arată în figura 7.2, componenta „securitate” include terminarea finanțării din 
Fondul pentru securitate internă – componenta de cooperare polițienească (Poliție) 
pentru perioada 2014-2020, finanțarea pentru dezafectarea nucleară (sprijin financiar 
din partea UE pentru dezafectarea unor instalații nucleare din Bulgaria, Lituania și 
Slovacia) și finanțarea acordată pentru trei agenții descentralizate ale UE din domeniul 
securității (EMCDDA, Europol, CEPOL)6. Componenta „apărare” include Fondul 
european de apărare, care sprijină proiecte de colaborare în domeniul apărării, în 
toate etapele aferente cercetării și dezvoltării. 

7.6. Fondul pentru securitate internă7 (FSI) are un domeniu de aplicare mai restrâns 
pentru perioada 2021-2027 decât cel din perioada anterioară (întrucât obiectivele FSI-
FV pentru 2014-2020 au fost mutate la un instrument diferit) și se limitează în prezent 
la obiectivele de finanțare ale instrumentului FSI – Poliție din perioada 2014-20208. 
Obiectivele respective urmăresc să contribuie la asigurarea unui înalt nivel de 
securitate în UE, în special prin prevenirea și combaterea terorismului, a radicalizării, 
a formelor grave de criminalitate, a criminalității organizate și a criminalității 
informatice, prin furnizarea de asistență și protecție pentru victimele criminalității, prin 
pregătirea pentru incidentele, riscurile și crizele legate de securitate și prin asigurarea 
protecției împotriva acestora și a gestionării lor eficace. Cu toate acestea, cel mai 
important domeniu de cheltuieli în 2021 se referă la finalizarea unor proiecte rămase 
din CFM 2014-2020. 

                                                      
5 Curtea raportează în mod separat cu privire la aceste agenții în rapoartele sale anuale 

specifice. 

6 Curtea raportează în mod separat cu privire la aceste agenții în rapoartele sale anuale 
specifice. 

7 Regulamentul (UE) 2021/1149 de instituire a Fondului pentru securitate internă. 

8 Regulamentul (UE) nr. 513/2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, 
a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și 
combaterea criminalității și gestionarea crizelor. 
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7.7. Gestionarea celei mai mari părți a finanțării provenite din FAMI și din FSI 
pentru perioada 2014-2020 este partajată între statele membre (sau țările asociate 
spațiului Schengen), pe de o parte, și Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne 
(DG HOME) din cadrul Comisiei, de cealaltă parte. Prin această metodă de gestiune, 
statele membre pun în aplicare programe naționale multianuale în cadrul FAMI și al 
FSI, care sunt în prealabil aprobate de Comisie. 

7.8. În 2021, statele membre au accelerat din nou punerea în aplicare 
a programelor lor naționale. Cu toate acestea, rămân nedebursate sume semnificative 
și faptul că finanțarea disponibilă pentru perioada 2014-2020 trebuie să fie cheltuită 
până în iunie 20249 poate spori presiunea asupra autorităților naționale. În figura 7.3 
sunt prezentate în sinteză cheltuielile pe care statele membre le-au raportat Comisiei, 
de la începutul perioadei de programare 2014-2020, în vederea rambursării. 

                                                      
9 Regulamentul (UE) 2022/585 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, 

migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. 
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Figura 7.3 – Cheltuielile aferente programelor naționale din cadrul FAMI 
și al FSI s-au accelerat din nou, dar o mare parte din buget continuă să 
rămână neutilizată 

 
(*) Cheltuielile aferente FAMI/FSI la nivel de stat membru sunt declarate Comisiei și aprobate de aceasta 
 în anul următor efectuării lor. Astfel, conturile Comisiei pe 2021 arată cheltuielile statelor membre 
 efectuate în 2020. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei (programe naționale și decizii de validare 
și închidere a conturilor de până la sfârșitul anului 2021). 

Sfera și abordarea auditului 

7.9. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea 
a examinat în 2021 pentru aceste rubrici din cadrul financiar multianual: 

(a) un eșantion de 28 de operațiuni care, deși contribuie la declarația de asigurare 
globală a Curții, nu este reprezentativ pentru cheltuielile acoperite de aceste 
rubrici din CFM. Prin urmare, Curtea nu este în măsură să prezinte o rată de 
eroare estimată pentru aceste rubrici. Eșantionul a fost format din 14 operațiuni 
care făceau obiectul gestiunii partajate cu statele membre10 (două operațiuni per 
stat membru), 6 operațiuni derulate în cadrul gestiunii directe a Comisiei (pentru 

                                                      
10 Spania, Franța, Italia, Polonia și Suedia pentru rubrica 4; Bulgaria și Lituania pentru 

rubrica 5. 
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rubrica 4) și 5 operațiuni care făceau obiectul gestiunii indirecte (2 pentru 
rubrica 4 și 3 pentru rubrica 5), precum și 3 plăți în avans validate și închise 
efectuate către agenții (2 pentru rubrica 4 și 1 pentru rubrica 5); 

(b) informațiile privind regularitatea furnizate în raportul anual de activitate al 
DG HOME și incluse ulterior în raportul anual privind gestiunea și performanța al 
Comisiei; 

(c) o serie de sisteme selectate, care au vizat următoarele aspecte: 

(i) rapoartele anuale de control primite de la trei autorități de audit11 și depuse 
odată cu transmiterea conturilor anuale ale FAMI și ale FSI pe 2020, 
verificându-se dacă aceste rapoarte erau conforme cu legislația relevantă12; 

(ii) activitatea acelorași autorități de audit, verificându-se dacă auditurile lor cu 
privire la cheltuieli și procedurile lor de prezentare a unor opinii de audit 
fiabile erau adecvate. 

  

                                                      
11 Bulgaria, Malta și Suedia. 

12 Regulamentul delegat (UE) 2018/1291 al Comisiei cu privire la desemnarea și la 
responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la 
statutul și la obligațiile autorităților de audit. 
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Regularitatea operațiunilor 
7.10. Dintre cele 28 de operațiuni examinate, 9 (32 %) erau afectate de erori. Au 
fost cuantificate 6 erori care au avut un impact asupra sumelor imputate bugetului UE. 
Aceste erori erau legate de absența unor documente justificative, de cheltuieli 
neeligibile și de achiziții publice. Caseta 7.1 prezintă exemple de erori cuantificate de 
Curte. 

Caseta 7.1 

Achiziționarea de tipuri de vehicule neeligibile 

Curtea a auditat un proiect derulat prin FSI-Poliție în cadrul gestiunii partajate cu 
Bulgaria. Proiectul a fost pus în aplicare de un departament ministerial și a constat 
în achiziționarea a 18 vehicule noi de teren. 

Curtea a selectat aleatoriu, pentru un control detaliat, un eșantion de 
zece vehicule achiziționate în cursul proiectului. S-a constatat că doar pentru cinci 
dintre aceste vehicule era îndeplinită definiția privind vehiculele de teren din 
Directiva 2007/46/CE. Prin urmare, Curtea a considerat că 50 % din costurile 
proiectului erau cheltuieli neeligibile. În plus, registrul de utilizare a vehiculelor nu 
era suficient de detaliat pentru a demonstra că vehiculele achiziționate erau 
utilizate exclusiv în legătură cu activitățile proiectului. 

Neeligibilitatea cheltuielilor de cazare declarate 

Curtea a auditat un proiect de asistență de urgență finanțat prin FAMI și 
implementat de un departament ministerial din Irlanda. Proiectul a constat în 
furnizarea de cazare de urgență (inclusiv mese) solicitanților de azil. Deoarece 
portofoliul lor de cazare nu avea o capacitate suficientă pentru a satisface cererea, 
autoritățile irlandeze au lansat o cerere de exprimare a interesului pentru 
închirierea de camere la hoteluri și pensiuni. Curtea a verificat un eșantion de zece 
facturi incluse în declarația de cheltuieli. 
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Curtea a auditat procedura de achiziții care a condus la semnarea de contracte cu 
hoteluri și pensiuni. Întrucât autoritățile irlandeze nu au furnizat anumite 
documente și informații esențiale privind achiziția, Curtea nu a fost în măsură să 
verifice dacă procedura respectivă fusese organizată în mod corespunzător. Ea 
a constatat, de asemenea, că ofertanții fuseseră tratați în mod inechitabil (de 
exemplu, o ofertă a fost respinsă deoarece hotelul în cauză avea prea puține 
camere disponibile, dar au fost acceptate oferte de la alte hoteluri cu o capacitate 
identică sau chiar mai mică). În consecință, Curtea nu dispune de nicio dovadă că 
aceste contracte au fost atribuite pe baza legislației aplicabile în materie de 
achiziții publice. Astfel, Curtea a considerat ca fiind neeligibile 100 % din 
cheltuielile declarate pentru finanțare din partea UE. 

În plus, unele dintre contractele încheiate cu hotelurile nu erau valide fie deoarece 
nu fuseseră semnate de ambele părți, fie deoarece nu acopereau perioada 
facturilor verificate de Curte. În plus, unele dintre sumele facturate nu aveau la 
bază niciun temei care să fi fost prevăzut în contracte. Acest lucru afectează, de 
asemenea, eligibilitatea cheltuielilor. 

Autoritățile irlandeze nu au monitorizat și nu au documentat în mod 
corespunzător utilizarea efectivă a spațiilor de cazare de urgență. De asemenea, 
ele nu au furnizat dovezi satisfăcătoare care să ateste că persoanele cazate în 
hoteluri erau într-adevăr solicitanți de azil. 

Autoritățile irlandeze au prezentat un certificat de audit care însoțea declarația de 
cheltuieli, dar niciuna dintre erorile descrise mai sus nu fuseseră raportate de 
auditorii externi. DG HOME nu a identificat nici ea aceste erori atunci când 
a efectuat controale înainte de efectuarea plății. 

7.11. Curtea a identificat, de asemenea, șase cazuri de nerespectare a dispozițiilor 
juridice și financiare, care nu au avut însă un impact financiar asupra bugetului UE. 
Acestea se refereau, de exemplu, la prezentarea unei documentații incomplete în 
sprijinul declarațiilor de cheltuieli și la o metodologie parțial opacă de calcul al 
costurilor unitare standard ca parte a unei opțiuni simplificate în materie de costuri. 
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Examinarea unor elemente ale 
sistemelor de control intern 

Examinarea activității autorităților de audit în ceea ce privește 
rapoartele lor anuale de control și auditurile cheltuielilor 

7.12. Curtea a examinat activitatea desfășurată de trei autorități de audit pentru 
auditul conturilor anuale ale statelor lor membre cu privire la FAMI/FSI (Malta și 
Suedia pentru FAMI; Bulgaria pentru FSI) și pentru a transmite către Comisie un raport 
anual de control. Scopul Curții a fost de a evalua dacă aceste autorități de audit: 

(a) acoperiseră toate tipurile de plăți efectuate de organismele responsabile de 
execuția fondurilor; 

(b) utilizaseră o metodologie de eșantionare adecvată; 

(c) extrăseseră un eșantion suficient de operațiuni astfel încât să poată fi formulate 
concluzii la nivelul întregii populații; 

(d) calculaseră corect rata de eroare13 și 

(e) instituiseră proceduri adecvate pentru furnizarea unor opinii de audit și a unor 
rapoarte de audit fiabile14. 

7.13. Autoritățile de audit elaboraseră și puseseră în aplicare proceduri detaliate 
de o calitate suficientă pentru a le permite să raporteze cu privire la activitatea lor în 
cadrul raportului anual de control. Totuși, Curtea a identificat deficiențe în raportarea 
lor. Comisia identificase deja toate aceste probleme în evaluarea pe care a realizat-o cu 
privire la rapoartele anuale de control pentru exercițiul financiar 2020. Constatările 
Curții sunt prezentate în caseta 7.2. 

                                                      
13 Așa cum prevede Regulamentul delegat (UE) 2018/1291 al Comisiei. 

14 În conformitate cu cerința-cheie nr. 14 pentru sistemele de gestiune și control din anexa la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/646 al Comisiei în ceea ce privește punerea 
în aplicare a procedurii de verificare și închidere anuală a conturilor și a procedurii de 
verificare a conformității. 
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Caseta 7.2 

Deficiențe în rapoartele anuale de control 

Deficiențe Statul membru Impactul potențial 

Nu se utilizează nicio eșantionare 
aleatorie pentru auditurile cheltuielilor, 
ceea ce nu este în conformitate cu 
Regulamentul delegat (UE) 2018/1291 
al Comisiei. 

Malta 

Asigurarea 
furnizată de 
activitatea 
autorității de audit 
este una limitată. 

Datele raportate 
nu erau fiabile. 

Autoritatea responsabilă de 
implementarea finanțării a transmis 
proiectul de conturi autorității de audit 
înainte de finalizarea propriilor 
controale. Prin urmare, populația 
auditată din care autoritatea de audit 
și-a extras eșantionul de audit era 
afectată de o neacuratețe. 

Malta 

Nu s-a furnizat nicio explicație privind 
diferențele dintre proiectul de conturi 
și conturile finale. 

Suedia 

Prezentare inexactă a ratei de eroare 
reziduală și opinie de audit incorectă 
cu privire la conturi. 

Malta 

Raportare incompletă cu privire la 
audituri ale cheltuielilor legate de plăți 
negative sau plăți pentru validarea și 
închiderea avansurilor declarate în 
conturile exercițiului precedent. 

Bulgaria 

 

7.14. Curtea a selectat 15 dosare de audit de la aceleași trei autorități de audit. Ea 
a utilizat dosarele pentru a verifica dacă procedurile de audit stabilite de autoritățile de 
audit erau adecvate și dacă acopereau toate criteriile de eligibilitate stabilite în 
regulamentele privind FAMI/FSI15. În general, s-a constatat că autoritățile de audit 
dispuneau de programe de audit detaliate și utilizaseră fișe de verificare în sprijinul 
concluziilor lor. Au fost detectate însă și o serie de deficiențe, prezentate în caseta 7.3. 

                                                      
15 A se vedea cerința-cheie nr. 12 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2017/646 al Comisiei. 
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Caseta 7.3 

Deficiențe în activitatea autorităților de audit 

Deficiențe Statul 
membru Impactul potențial 

Procesul de selecție a proiectelor 
nu a fost verificat în mod adecvat. Suedia 

Nedetectarea unor 
cheltuieli neeligibile. 

Concluzii de audit 
nefiabile. 

Asigurarea furnizată de 
activitatea autorității 
de audit este una 
limitată. 

Procedurile de achiziții publice nu 
au fost verificate în mod 
corespunzător. 

Bulgaria 

Testare necorespunzătoare 
a eligibilității cheltuielilor. 

Bulgaria 

Suedia 

Pistă de audit insuficientă sau 
documentare insuficientă 
a activității și a rezultatelor 
auditului. 

Bulgaria 

Suedia 
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Rapoartele anuale de activitate și alte 
mecanisme de guvernanță 
7.15. Pentru exercițiul financiar 2021, Curtea a examinat raportul anual de 
activitate al DG HOME. S-a analizat dacă DG HOME prezentase informațiile privind 
regularitatea în raportul său anual de activitate în conformitate cu instrucțiunile 
Comisiei și dacă informațiile respective erau coerente cu cele obținute de Curte în 
cursul auditurilor sale. Curtea nu a identificat nicio informație care să vină în 
contradicție cu constatările sale. 

7.16. Curtea a examinat estimările realizate de DG HOME pentru riscul la 
momentul plății și riscul la închidere. Ea a constatat că acestea au fost calculate în 
conformitate cu metodologia internă și au fost prezentate în mod corect în raportul 
anual privind gestiunea și performanța al Comisiei. Din cuantumul total al cheltuielilor 
din 2021 (2 511 milioane de euro), DG HOME a estimat suma totală expusă riscului la 
momentul plății la 48 de milioane de euro (1,91 %) și valoarea corecțiilor rezultate în 
urma controalelor sale din exercițiile următoare la 16 milioane de euro. 

Directorul general al DG HOME a declarat că dispunea de o asigurare rezonabilă că 
resursele alocate activităților descrise în raportul anual de activitate fuseseră utilizate 
în scopul preconizat și în conformitate cu principiile bunei gestiuni, dar a formulat și 
unele rezerve. Întrucât verificările Curții pentru 25 de operațiuni acoperă doar o mică 
parte din operațiunile aflate sub responsabilitatea DG HOME, Curtea nu este în măsură 
să coroboreze această declarație pe baza rezultatelor activității sale de audit. 
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Concluzie și recomandări 

Concluzie 

7.17. În urma examinării operațiunilor și a sistemelor, Curtea a subliniat 
două domenii în legătură cu care se pot aduce îmbunătățiri (a se vedea punctele 7.10 
și 7.11). Curtea nu a auditat suficiente operațiuni pentru a estima nivelul de eroare 
pentru aceste rubrici din CFM (a se vedea punctul 7.9). Rezultatele testelor efectuate 
pe operațiuni contribuie la declarația de asigurare a Curții. 

Recomandări 

7.18. În anexa 7.1 sunt prezentate constatările rezultate în urma examinării de 
către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a trei recomandări formulate în 
raportul său anual pe 2019 care trebuiau puse în aplicare în cursul anului 2021. Curtea 
a constatat că Comisia pusese în aplicare aceste trei recomandări în integralitate: 

(a) Curtea consideră că recomandarea 1, potrivit căreia Comisia ar trebui să emită 
orientări în atenția autorităților de audit responsabile de FAMI și de FSI cu privire 
la calcularea sferei de acoperire a auditului în cazul în care acestea utilizează 
subeșantionarea, a fost pusă în aplicare. În acest sens, Curtea se bazează pe faptul 
că, în iulie 2021, DG HOME a emis o notă de orientare privind subeșantionarea. 

(b) Curtea consideră că recomandarea 2, conform căreia Comisia ar trebui să 
reamintească autorităților de audit responsabile de FAMI și de FSI să urmeze 
instrucțiunile sale cu privire la eșantionare și la calcularea ratei de eroare, a fost 
pusă în aplicare. În acest sens, Curtea se bazează pe faptul că Comisia a furnizat 
orientări adecvate și personalizate în materie de eșantionare, precum și feedback, 
prin intermediul unor scrisori trimise autorităților de audit în contextul verificării 
și închiderii anuale a conturilor. 

(c) Curtea consideră că recomandarea 3, potrivit căreia Comisia ar trebui să emită 
orientări în atenția autorităților de audit responsabile de FAMI și de FSI cu privire 
la documentarea procedurilor și a rezultatelor lor de audit, precum și a probelor 
de audit colectate, a fost pusă în aplicare. În acest sens, Curtea se bazează pe 
faptul că, în martie 2021, Comisia a trimis autorităților de audit o broșură 
intitulată Reflection paper on audit documentation – Good practices from and for 
auditors (Document de reflecție privind documentația de audit – Bune practici din 
partea auditorilor și pentru auditori). 
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7.19. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 7.1 – Pista de audit și achizițiile 

Să ofere orientări suplimentare beneficiarilor acțiunii Uniunii și ai asistenței de urgență 
a acesteia, precum și autorităților statelor membre responsabile de punerea în aplicare 
a finanțării furnizate prin DG HOME, cu privire la respectarea: 

(a) normelor de colectare a unor documente justificative adecvate care să poată fi 
prezentate în cazul unor verificări sau al unor audituri; 

(b) obligației de a asigura conformitatea cu normele naționale privind achizițiile 
publice la achiziția de bunuri sau servicii. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023. 

Recomandarea 7.2 – Eligibilitatea costurilor din cadrul 
proiectelor în cazul acțiunilor aflate sub gestiunea directă a 
DG HOME 

Să desfășoare controale ex ante mai bine direcționate cu privire la eligibilitatea 
cheltuielilor, în special în cazul asistenței de urgență, cu un accent special pe riscurile 
potențiale legate de: 

(a) tipul de cheltuieli (de exemplu, achiziții) și 

(b) tipul de beneficiar (de exemplu, beneficiari cu o experiență redusă sau beneficiari 
fără experiență în ceea ce privește finanțarea din partea UE). 

În acest sens, Comisia ar trebui să ia în considerare faptul că utilizarea certificatelor de 
audit în sprijinul cererilor de plată ale beneficiarilor prezintă limitări. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023. 
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Anexe 

Anexa 7.1 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare Nu se aplică Probe 

insuficiente 
În 

majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

2019 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 1: Comisia ar trebui să emită, 
pentru autoritățile de audit din statele membre 
însărcinate cu auditarea conturilor FAMI și ale 
FSI, orientări cu privire la modul în care trebuie 
calculată sfera de acoperire a auditului în cazul 
în care se recurge la subeșantionare. Ar trebui să 
se ofere consiliere pentru a se asigura faptul că 
eșantionarea este suficientă și adecvată pentru 
a oferi auditorului o bază rezonabilă pentru 
formularea de concluzii cu privire la întreaga 
populație auditată. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare 
a recomandării: în cursul anului 2021. 

X      
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 

Nepusă în 
aplicare Nu se aplică Probe 

insuficiente 
În 

majoritatea 
privințelor 

În 
anumite 
privințe 

Recomandarea 2: Comisia ar trebui să 
reamintească autorităților de audit din statele 
membre însărcinate cu auditarea conturilor 
FAMI și ale FSI că trebuie să respecte 
instrucțiunile Comisiei privind eșantionarea și 
calcularea ratei de eroare. Mai exact, 
eșantionarea ar trebui să fie aleatorie, fiecare 
unitate de eșantionare din cadrul populației ar 
trebui să aibă o șansă de a fi selectată și, acolo 
unde este cazul, toate erorile ar trebui să fie 
extrapolate la populația relevantă. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare 
a recomandării: în cursul anului 2021. 

X      

Recomandarea 3: Comisia ar trebui să emită, 
pentru autoritățile de audit din statele membre 
însărcinate cu auditarea conturilor FAMI și ale 
FSI, orientări cu privire la documentarea, în mod 
suficient și adecvat, a naturii, a calendarului și 
a amplorii procedurilor lor de audit, 
a rezultatelor acestora, precum și a probelor de 
audit colectate. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare 
a recomandării: în cursul anului 2021. 

X      

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Capitolul 8 

Vecinătate și întreaga lume 
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Introducere 
8.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 6 – Vecinătate și 
întreaga lume din cadrul financiar multianual (CFM). Figura 8.1 oferă o imagine de 
ansamblu a principalelor activități și cheltuieli efectuate pentru această rubrică 
în 2021. 

Figura 8.1 – Plățile și populația auditată 

 
(*) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din conturile consolidate ale Uniunii 
Europene pentru exercițiul 2021. 

Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile

Plăți de prefinanțare (*): 8,1

Plățile din 2021 – total 10,9 miliarde de euro

Populația auditată pentru 2021 – total 10,0 miliarde de euro

Plăți intermediare/finale: 2,8

Plăți intermediare/finale:  2,8

Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 

internațională – „Europa globală” 
(IVCDCI – Europa globală):

5,8 (53,0 %) 

Defalcarea plăților din 2021 în funcție de fond

Vecinătate și întreaga lume
10,9 miliarde de euro (6,0 % din cheltuielile de la bugetul UE)

Ajutor umanitar (HUMA): 2,4 (22,4 %)

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA):  2,2 (20,0 %)

Alte acțiuni și programe: 0,5 (4,6 %)

(în miliarde de euro)

Prefinanțări validate și închise (inclusiv plăți din fonduri fiduciare) (*): 7,2
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Scurtă descriere 

8.2. Domeniul de cheltuieli cuprinde mai multe instrumente de finanțare, în special 
noul Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 
– „Europa globală” (IVCDCI – Europa globală)1 și Instrumentul de asistență pentru 
preaderare. Acesta acoperă, de asemenea, bugetul pentru ajutor umanitar. 

8.3. Obiectivul general al IVCDCI – Europa globală este de a afirma și de a promova 
valorile, principiile și interesele fundamentale ale UE în întreaga lume, precum și de 
a contribui la promovarea multilateralismului și a parteneriatelor mai puternice cu 
țările din afara UE. Acesta reflectă două schimbări majore față de CFM 2014-2020 în 
modul în care UE finanțează acțiunea externă (politica externă): 

(a) cooperarea cu țările partenere din Africa, zona Caraibilor și Pacific, finanțată 
anterior din fondurile europene de dezvoltare, este acum inclusă în bugetul 
general al UE; 

(b) această cooperare este finanțată în prezent în cadrul aceluiași instrument ca și 
politica de vecinătate a UE, păstrându-se în același timp caracteristicile specifice 
ale celor două tipuri de sprijin. 

8.4. Obiectivul general al Instrumentului de asistență pentru preaderare este de 
a ajuta țările beneficiare să adopte și să pună în aplicare reformele necesare pentru 
alinierea la valorile UE în vederea aderării, contribuind astfel la stabilitatea, securitatea 
și prosperitatea acestora. 

8.5. Principalele direcții generale și servicii implicate în implementarea acțiunii 
externe a UE sunt Direcția Generală Politica de Vecinătate și Negocieri privind 
Extinderea (DG NEAR), Direcția Generală Parteneriate Internaționale (DG INTPA), 
Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO) și 
Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI). 

8.6. În 2021, plățile pentru rubrica Vecinătate și întreaga lume s-au ridicat la 
10,9 miliarde de euro (plăți finale, inclusiv venituri alocate) și au fost vărsate prin 
intermediul mai multor instrumente (a se vedea figura 8.1) și metode de furnizare 
a ajutorului, cum ar fi contracte de lucrări/de bunuri/de servicii, granturi, împrumuturi 

                                                      
1 Regulamentul (UE) 2021/947 referitor la Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 

dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală”. 
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speciale, garanții pentru împrumuturi și asistență financiară, sprijin bugetar și alte 
forme specifice de ajutor bugetar, în peste 150 de țări (a se vedea anexa 8.1). 

Sfera și abordarea auditului 

8.7. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea 
a examinat în 2021 pentru această rubrică din cadrul financiar multianual: 

(a) un eșantion de 67 de operațiuni care, deși contribuie la declarația de asigurare 
globală a Curții, nu este reprezentativ pentru cheltuielile acoperite de această 
rubrică din CFM. Prin urmare, Curtea nu este în măsură să prezinte o rată de 
eroare estimată pentru această rubrică. Eșantionul a cuprins 37 de operațiuni 
pentru DG NEAR, 14 operațiuni pentru DG INTPA, 12 operațiuni pentru DG ECHO 
și 4 operațiuni pentru FPI; 

(b) informațiile privind regularitatea furnizate în raportul anual de activitate al 
DG ECHO și incluse ulterior în raportul anual privind gestiunea și performanța al 
Comisiei Europene.  
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Regularitatea operațiunilor 
8.8. Dintre cele 67 de operațiuni examinate, 32 (48 %) erau afectate de erori. În 
pofida dimensiunii limitate a eșantionului, rezultatele auditului Curții confirmă că riscul 
de eroare pentru această rubrică din CFM este ridicat. Au fost cuantificate 24 de erori 
care au avut un impact asupra sumelor imputate bugetului UE. Cele mai frecvente 
categorii de erori pentru rubrica Vecinătate și întreaga lume erau cheltuielile 
nesuportate efectiv, costurile neeligibile, lipsa documentelor justificative și erorile 
legate de achizițiile publice. Caseta 8.1 prezintă exemple de erori cuantificate de Curte. 

Caseta 8.1 

O parte din cheltuieli nu fuseseră de fapt efectuate 

DG NEAR 

Curtea a auditat cheltuielile declarate în temeiul unui acord de contribuție încheiat 
de o organizație internațională care se ocupă de egalitatea de gen și de 
capacitarea femeilor pentru o acțiune care viza combaterea stereotipurilor de gen 
în țările Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și 
Ucraina). Conform acordului de contribuție, costul total estimat al acțiunii este de 
7,9 milioane de euro, cu o contribuție din partea UE de până la 7 milioane de euro. 

Pentru primele 12 luni ale perioadei de implementare de trei ani, beneficiarul 
a raportat cheltuieli efectuate în valoare de 2,2 milioane de euro, pe care Comisia 
le-a acceptat. Curtea a examinat documentele justificative și a constatat că 
cheltuielile eligibile se ridicau la doar 1,2 milioane de euro. Organizația 
internațională raportase în mod greșit suma de 977 434 de euro drept cheltuieli 
efectuate. Deși a angajat această sumă, banii nu fuseseră cheltuiți efectiv. Prin 
urmare, Comisia validase în mod incorect 44 % din suma auditată. 

Nerespectare gravă a normelor privind achizițiile 

DG INTPA 

Curtea a auditat o factură de 823 066 de euro emisă de un contractant în cadrul 
unui contract de servicii în valoare de 3,8 milioane de euro încheiat în 2017 pentru 
un mecanism de sprijin pentru redresare și reconstrucție. Scopul acestui contract 
era de a oferi guvernului expertiză tehnică la cerere pentru reconstrucție în urma 
unui dezastru natural în țara respectivă. 

Comisia a atribuit contractul prin intermediul unei proceduri competitive cu 
negociere, după ce a invitat opt societăți să depună oferte. Șapte dintre aceste 
societăți fuseseră incluse de Comisie pe o listă ca posibili prestatori de servicii în 
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temeiul unui contract-cadru preliminar. Cea de a opta societate (ofertantul 
câștigător) a fost invitată să își depună oferta după ce s-a adresat delegației UE din 
țara respectivă pentru a-și exprima interesul față de proiect cu puțin timp înainte 
de începerea procedurii de achiziții. Capacitatea societăților invitate să depună 
oferte nu fusese evaluată în prealabil pentru această procedură. 

Comisia de evaluare i-a invitat la interviuri pe cei trei ofertanți conformi din punct 
de vedere tehnic, deși documentația de licitație preciza în mod clar că nu erau 
planificate astfel de interviuri. Interviurile au condus la creșterea punctajului 
tehnic al ofertantului câștigător de la 82 la 86 de puncte, în timp ce punctajele 
concurenților au rămas neschimbate. Fără această creștere, unul dintre acești 
concurenți ar fi obținut un punctaj global mai mare și ar fi câștigat contractul. 

Prin urmare, contractul a fost atribuit unei societăți a cărei capacitate nu fusese 
evaluată în prealabil și al cărei punctaj tehnic fusese modificat în urma unor 
interviuri care nu erau prevăzute să facă parte din procedură. Curtea consideră 
deci că rezultatul procedurii de achiziție a fost incorect. 

8.9. De asemenea, Curtea a identificat 12 cazuri de neconformitate cu dispozițiile 
legale și financiare. Acestea nu au avut un impact asupra bugetului UE, dar 
nerespectarea normelor poate submina buna gestiune financiară și poate antrena 
ineligibilitatea costurilor. Cazurile de neconformitate erau legate de modul de 
selectare a proiectelor și de aplicarea normelor privind achizițiile, de depunerea 
documentației în sprijinul declarațiilor de cheltuieli și de corelarea costurilor suportate 
cu liniile bugetare corecte. 

8.10. Curtea a identificat două domenii de cheltuieli în care, datorită condițiilor 
specifice de plată, operațiunile sunt mai puțin predispuse la erori. Aceste domenii sunt 
(i) sprijinul bugetar (a se vedea punctul 8.11) și (ii) proiectele implementate de 
organizații internaționale și care fac obiectul „abordării noționale” (a se vedea 
punctul 8.12). În 2021, Curtea a auditat 3 operațiuni de sprijin bugetar și 
22 de proiecte gestionate de organizații internaționale, inclusiv 5 operațiuni în care s-a 
aplicat „abordarea noțională”. 

8.11. Sprijinul bugetar reprezintă o contribuție la bugetul general al unui stat sau la 
bugetul pe care acesta îl consacră unei politici sau unui obiectiv specific. Plățile pentru 
sprijin bugetar finanțate în 2021 de la bugetul general al UE s-au ridicat la 0,8 miliarde 
de euro. Curtea a examinat dacă Comisia respectase condițiile aplicabile pentru 
efectuarea de plăți de sprijin bugetar în favoarea țărilor partenere și dacă verificase 
respectarea condițiilor de eligibilitate de către aceste țări (cum ar fi obținerea unor 
îmbunătățiri satisfăcătoare în ceea ce privește gestiunea finanțelor publice). Auditul 
efectuat de Curte cu privire la regularitate nu poate acoperi ceea ce se întâmplă după 
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momentul în care Comisia plătește ajutorul în favoarea țării beneficiare, întrucât 
fondurile transferate sunt ulterior integrate în resursele bugetare ale țării respective2. 
Caseta 8.2 prezintă un exemplu de constatare referitoare la o operațiune de sprijin 
bugetar pentru care nu a fost posibil să se stabilească cuantumul exact neeligibil. 

Caseta 8.2 

Condiții neclare pentru transferurile bancare ale tranșelor de sprijin 
bugetar 

DG INTPA 

Curtea a auditat o tranșă de sprijin bugetar în valoare de 2,9 milioane de euro 
legată de reforma politicii naționale a țării beneficiare de a ajuta anumite grupuri 
de persoane să se reintegreze în societate și să găsească locuri de muncă. 

Acordul de finanțare al UE cu guvernul țării beneficiare prevede că conversia 
fondurilor din euro în moneda locală trebuie să aibă loc la data la care acestea 
sunt creditate în contul relevant al băncii centrale, fără a specifica ce înseamnă 
„cont relevant”. 

La cererea guvernului, Comisia a transferat fondurile în euro într-un cont deschis 
la o bancă comercială din Europa. Un extras de cont indica doar un transfer intern 
în moneda locală, peste zece zile mai târziu, dintr-un cont deschis la banca 
centrală în altul. Cursul de schimb utilizat pentru a converti euro în moneda locală 
a fost cel aplicabil la data la care fondurile au fost creditate în contul din Europa. În 
intervalul de 10 de zile, moneda locală s-a devalorizat. 

Comisia a acceptat operațiunea, în pofida întârzierii creditării fondurilor către 
banca centrală a țării beneficiare. 

Din cauza lipsei de claritate cu privire la ce cont era cel „relevant” și a lipsei de 
dovezi privind momentul în care fondurile au fost efectiv creditate în acel cont, 
Curtea nu a fost în măsură să stabilească impactul financiar exact al erorii. 

8.12. Conform „abordării noționale”, atunci când contribuțiile Comisiei la 
proiectele cu donatori multipli sunt puse în comun cu contribuțiile altor donatori și nu 
sunt alocate în vederea finanțării unor cheltuieli specifice clar identificabile, Comisia 

                                                      
2 O serie de rapoarte speciale ale Curții abordează eficiența și eficacitatea sprijinului bugetar, 

cele mai recente fiind Raportul special nr. 09/2019, „Sprijinul acordat de UE Marocului: 
rezultate limitate până în prezent”, și Raportul special nr. 25/2019, „Calitatea datelor 
privind sprijinul bugetar: deficiențe la nivelul unor indicatori și în ceea ce privește 
verificarea plății tranșelor variabile”. 
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presupune că cheltuielile respectă normele UE privind eligibilitatea atât timp cât 
fondurile totale puse în comun includ cheltuieli eligibile suficiente pentru a acoperi 
contribuția UE. Curtea a ținut seama de această abordare pentru testele de fond pe 
care le-a efectuat. În 2021, plățile de la bugetul general al UE efectuate în favoarea 
organizațiilor internaționale s-au ridicat la 3,6 miliarde de euro. Nu se poate preciza 
proporția din această sumă pentru care se aplică „abordarea noțională”, întrucât 
Comisia nu o monitorizează separat. Curtea a detectat o eroare necuantificabilă în 
acest domeniu. 

8.13. Atunci când a examinat regularitatea operațiunilor, Curtea a observat, de 
asemenea, exemple de controale eficace. În caseta 8.3 este prezentat un astfel de 
exemplu. 

Caseta 8.3 

Cheltuieli neeligibile identificate în raportul de verificare 

DG NEAR 

Prin intermediul unui contract de grant, Comisia a finanțat o măsură cu un buget 
de 400 de milioane de euro menită să ofere copiilor migranți acces la sistemul 
național de învățământ din țara-gazdă. 

În urma auditului său cu privire la cheltuielile declarate în cadrul acestui contract 
de grant, Curtea a constatat că, în urma verificării cheltuielilor, Comisia respinsese 
în mod corect o sumă de 306 873 de euro. Cheltuielile neeligibile priveau, în 
special, utilizarea unei proceduri incorecte de achiziții pentru vehicule. 

8.14. Ca în anii trecuți, unele organizații internaționale au permis doar un acces 
limitat la documente (de exemplu într-un format care permite numai citirea), ceea ce 
înseamnă că auditorii Curții nu au putut face copii după acestea. Aceste probleme au 
împiedicat planificarea și executarea auditului Curții și au condus la întârzieri în 
primirea documentației solicitate și în desfășurarea activității echipei de audit. Curtea 
a formulat recomandări pe acest subiect în rapoartele sale anuale pe 2018 și 2020. 
Deși Comisia și-a intensificat comunicarea cu organizațiile internaționale, Curtea 
continuă să aibă dificultăți în obținerea documentației solicitate.   
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Rapoartele anuale de activitate și alte 
mecanisme de guvernanță 

Raportul anual de activitate al DG ECHO 

8.15. Pentru exercițiul financiar 2021, Curtea a examinat raportul anual de 
activitate al Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene 
(DG ECHO). S-a analizat dacă DG ECHO prezentase informațiile privind regularitatea în 
raportul său anual de activitate în conformitate cu instrucțiunile Comisiei și dacă 
aplicase în mod consecvent metodologia de estimare a corecțiilor și a recuperărilor 
viitoare. 

8.16. Cheltuielile totale acceptate în 2021 (3 092 de milioane de euro) au fost cele 
mai ridicate înregistrate vreodată pentru DG ECHO. Din acest cuantum, DG ECHO 
a estimat suma totală expusă riscului la momentul plății la 15,8 milioane de euro 
(0,51 %) și valoarea corecțiilor rezultate în urma controalelor sale din anii următori la 
11,8 milioane de euro (74,7 % din suma totală expusă riscului; această proporție este 
cunoscută sub denumirea de „capacitate de corecție”). 

8.17. Aceasta este cea mai mare valoare a corecțiilor viitoare estimate raportată 
vreodată de DG ECHO, atât în termeni absoluți, cât și în ceea ce privește capacitatea de 
corecție. Capacitatea sa de corecție a crescut în fiecare an începând cu 2016, când 
a fost de 33,5 %. Capacitatea de corecție a DG ECHO pentru 2021 este ridicată și în 
comparație cu alte direcții generale din domeniul relațiilor externe (de exemplu, 
14,4 % pentru DG NEAR, 17,1 % pentru DG INTPA și 37,3 % pentru FPI). 

8.18. Pe baza ratei de eroare reziduală estimate scăzute, directorul general al 
DG ECHO a declarat că expunerea financiară a direcției generale se situează sub pragul 
de semnificație de 2 %. Întrucât doar o mică parte din controalele Curții privesc 
operațiuni aflate sub responsabilitatea DG ECHO, Curtea nu este în măsură să 
coroboreze această declarație pe baza rezultatelor activității sale. 

8.19. Pandemia de COVID-19 și crizele politice au pus în pericol furnizarea de 
ajutor umanitar, deoarece au restricționat sau au împiedicat accesul la persoanele 
afectate de crize umanitare. Acest risc nu se referă numai la evaluările nevoilor 
umanitare, ci și la furnizarea ajutorului în sine, precum și la controalele conexe. 
DG ECHO consideră că procedurile și politicile în materie de ajutor umanitar includ 
măsuri de atenuare a acestor riscuri. 
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Studiul din 2021 al DG NEAR privind rata de eroare reziduală 

8.20. În 2021, DG NEAR a cerut unui contractant extern să efectueze, în numele 
său, cel de al șaptelea studiu privind rata de eroare reziduală. Scopul studiului este de 
a estima rata erorilor care nu au fost detectate de toate controalele de gestiune ale 
DG NEAR menite să prevină, să detecteze și să corecteze astfel de erori în întreaga sa 
sferă de responsabilitate și de a concluziona cu privire la eficacitatea controalelor 
respective. Studiul este un element important pentru declarația de asigurare 
a directorului general și contribuie la informațiile privind regularitatea referitoare la 
acțiunea externă cuprinse în raportul anual al Comisiei privind gestiunea și 
performanța. 

8.21. DG NEAR a prezentat rezultatele studiului privind rata de eroare reziduală 
din 2021 în raportul său anual de activitate. Rata globală de eroare reziduală estimată 
pentru direcția generală [denumită în continuare „rata de eroare globală (derivată 
pentru DG)” în raportul anual de activitate] a fost de 1,05 %, sub pragul de semnificație 
de 2 % stabilit de Comisie. Această rată este constituită din rata principală și rata IMBC 
(aferentă „gestiunii indirecte de către țările beneficiare”). Eșantionul corespunzător 
pentru rata de eroare reziduală a constat în 266 de operațiuni aferente unor contracte 
închise în cursul perioadei de referință (septembrie 2020-august 2021). Rata de eroare 
reziduală pentru 2020 a fost de 1,36 %. DG NEAR a calculat de asemenea o rată 
estimată de eroare reziduală pentru granturile în gestiune directă (așa-numita „rată de 
eroare reziduală pentru granturi”). Aceasta nu este însă inclusă în calculul ratei globale 
de eroare reziduală corespunzătoare direcției generale. 

8.22. Studiul privind rata de eroare reziduală nu constituie o misiune de asigurare 
sau un audit. El se bazează pe metodologia privind rata de eroare reziduală pusă la 
dispoziție de DG NEAR. Rapoartele anuale anterioare ale Curții3 au descris deja limitări 
în aceste studii, care ar putea contribui la subestimarea ratei de eroare reziduală. 

8.23. Normele privind rata de eroare reziduală exclud anumite categorii de 
contracte, inclusiv „contractele vechi” și contractele de grant tematice ale DG NEAR. 
Contractele vechi sunt cele în cadrul cărora nu a avut loc nicio activitate operațională 
sau de control în ultimii cinci ani sau care sunt inactive de mai mult de opt ani. 
Populația pentru exercițiul 2021 privind rata de eroare reziduală a exclus contracte 
vechi închise în perioada de referință cu o valoare totală de 389 de milioane de euro. 
Aceste contracte nu au putut fi incluse în eșantion pentru a fi examinate în cadrul 

                                                      
3 Raportul anual pe 2017, Raportul anual pe 2018, Raportul anual pe 2019 și Raportul anual 

pe 2020. 
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exercițiilor anterioare privind rata de eroare reziduală și nu vor face obiectul unei 
examinări de acest tip nici în viitor. 

8.24. Populația din eșantionul utilizat pentru estimarea ratei de eroare reziduală – 
mai precis pentru „rata de eroare globală (derivată pentru DG)” – excludea, de 
asemenea, contracte tematice de grant ale DG NEAR în valoare de 50 de milioane de 
euro. Normele privind rata de eroare reziduală prevăd că aceste contracte țin de 
responsabilitatea DG INTPA, deși nu sunt acoperite de studiul privind rata de eroare 
reziduală realizat de această din urmă direcție generală. 

8.25. Cu o valoare totală de 439 de milioane de euro, cele două tipuri de contracte 
excluse menționate mai sus reprezintă împreună aproximativ 20 % din portofoliul de 
contracte închise al DG NEAR, în valoare de 2,27 miliarde de euro. În special având în 
vedere faptul că populația finală a eșantionului utilizat pentru rata de eroare reziduală 
– mai precis pentru „rata de eroare globală (derivată pentru DG)” – se ridică la 
aproximativ 1,7 miliarde de euro, este vorba de o proporție substanțială care se 
regăsește exclusă permanent din orice examinare a ratei de eroare reziduală și unele 
erori ar putea rămâne astfel nedetectate. Excluderea acestor contracte reprezintă 
o limitare care nu a fost prezentată de DG NEAR în Raportul său anual de activitate 
pe 2021. 

Raportul anual de activitate al DG INTPA 

8.26. Analiza efectuată de Curte cu privire la Raportul anual de activitate pe 2021 
al DG INTPA este prezentată în detaliu în raportul anual al Curții referitor la Al optulea, 
Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare. În 2019, 
Comisia a închis restul operațiunilor restante aferente proiectelor finanțate din cel de 
Al optulea FED. Toate soldurile și dezangajările au fost transferate către cel de Al 
nouălea FED. În 2021, Comisia a anunțat închiderea financiară și operațională a celui 
de Al optulea FED. Toate activitățile aferente acestui din urmă fond au fost finalizate, 
toate verificările și controalele au fost efectuate și toate contractele și deciziile 
financiare sunt închise în conturile FED pentru 2021.  
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Concluzie și recomandări 

Concluzie 

8.27. În urma examinării operațiunilor și a sistemelor, Curtea a subliniat trei 
domenii în care se pot aduce îmbunătățiri. Deși nu a auditat suficiente operațiuni 
pentru a estima nivelul de eroare pentru această rubrică din CFM (a se vedea 
punctul 8.7), rezultatele auditului Curții confirmă că acesta este un domeniu cu risc 
ridicat. Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni contribuie la declarația de 
asigurare a Curții. 

Recomandări 

8.28. Anexa 8.2 prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte 
a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor trei recomandări pe care aceasta le-a 
formulat în Raportul anual pe 2018. Comisia pusese integral în aplicare 
două recomandări, în timp ce o recomandare fusese pusă în aplicare în anumite 
privințe. 

8.29. Curtea consideră că recomandarea 2, potrivit căreia Comisia ar trebui să 
adapteze metodologia DG NEAR privind rata de eroare reziduală pentru a limita 
deciziile de a se acorda credibilitate deplină și să monitorizeze îndeaproape punerea în 
aplicare a acesteia, a fost pusă în aplicare. Această apreciere a Curții se bazează pe 
faptul că Comisia și-a actualizat manualul de instrucțiuni privind rata de eroare 
reziduală pentru 2020. 

8.30. De asemenea, Curtea consideră că recomandarea 3, potrivit căreia Comisia ar 
trebui să revizuiască modul în care DG ECHO a calculat capacitatea de corecție 
pentru 2019, excluzând recuperările de prefinanțări neutilizate, a fost pusă în aplicare. 
Această apreciere a Curții se bazează pe faptul că, în perioada 2018-2020, Comisia 
a actualizat orientările aplicabile și a emis instrucțiuni suplimentare de control al 
calității. 

8.31. Curtea a examinat, de asemenea, recomandările pe care le-a formulat în 
rapoartele anuale pe 2019 și pe 2020 și care necesitau acțiuni imediate sau trebuiau să 
fie puse în aplicare în cursul anului 2021. 
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8.32. Curtea consideră că recomandarea 2 din Raportul său anual pe 2020, potrivit 
căreia DG ECHO ar trebui să instituie o procedură prin care să se asigure că 
organizațiile partenere își bazează alocarea costurilor partajate pe cheltuielile 
suportate efectiv, a fost pusă în aplicare. Această apreciere a Curții se bazează pe 
faptul că DG ECHO a realizat o evaluare ex ante prin care organizațiile 
neguvernamentale trebuiau să treacă înainte de a fi certificate ca parteneri umanitari 
ai Comisiei pentru perioada 2021-2027. Evaluarea respectivă include verificări menite 
să asigure faptul că sistemele de alocare a costurilor utilizate de parteneri permit ca 
doar costurile eligibile suportate efectiv să fie declarate în cadrul proiectelor lor. În 
plus, DG ECHO a publicat instrucțiuni privind eligibilitatea costurilor și a emis o decizie 
care permite utilizarea costurilor unitare pentru personal și pentru birourile locale. 

8.33. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă Comisiei următoarele (a se vedea 
caseta 8.1, caseta 8.2 și punctul 8.25). 

Recomandarea 8.1 – Deducerea, înainte de efectuarea plății sau 
de validare și închidere, a costurilor care nu au fost suportate 

Să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că eventualele angajamente sau plăți în 
avans declarate drept costuri suportate de beneficiari în rapoartele lor financiare sunt 
deduse înainte de efectuarea plăților sau înainte de validare și închidere. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023. 

Recomandarea 8.2 – Consolidarea controalelor în contextul 
elaborării acordurilor de finanțare pentru operațiunile de 
sprijin bugetar 

Să consolideze controalele atunci când elaborează acordurile de finanțare pentru 
operațiunile de sprijin bugetar, cu scopul de a stabili condiții clare în aceste acorduri cu 
privire la transferul de fonduri către contul trezoreriei de la banca centrală din țara 
beneficiară și la cursul de schimb aplicabil; aceste condiții ar trebui să fie coerente cu 
orientările privind sprijinul bugetar. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023. 
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Recomandarea 8.3 – Prezentarea contractelor excluse din 
populația utilizată pentru estimarea ratei de eroare reziduală 

Să prezinte tipul și valoarea contractelor excluse din populația utilizată pentru studiul 
privind rata de eroare reziduală în raportul anual de activitate pe 2022 și în viitoarele 
rapoarte anuale de activitate. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: în raportul anual de activitate 
pe 2022. 
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Anexe 

Anexa 8.1 – Plățile per delegație pentru DG NEAR și DG INTPA 

 
Sursa: imagine creată cu ajutorul aplicației Tableau de către Curte: harta de fundal ©Mapbox și 
©OpenStreetMap, sub licența Creative Commons Atribuire-Share Alike 2.0 (CC BY-SA) și modificată de 
Curte, pe baza datelor provenite din conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru 
exercițiul 2021. 

Top 5 DG INTPA 
(în milioane de euro)

1. Bangladesh 140
2. Irak 103
3. Pakistan 89
4. Nepal 85
5. Afganistan 77

Top 5 DG NEAR
(în milioane de euro)

1. Turcia 127
2. Moldova 109
3. Maroc 106
4. Egipt 88
5. Iordania 70
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Anexa 8.2 – Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la 
rubrica Vecinătate și întreaga lume 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare Nepusă 
în 

aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente În majoritatea 

privințelor 
În anumite 

privințe 

2018 

Curtea recomandă Comisiei: 

Recomandarea 1: 

Până în 2020, să ia măsuri pentru a întări obligația ca 
organizațiile internaționale să transmită Curții, la 
cererea acesteia, orice document sau informație 
necesare acesteia pentru a-și executa atribuțiile astfel 
cum se prevede în TFUE. 

  X4    

                                                      
4 Comisia și-a intensificat comunicarea cu organizațiile internaționale în ceea ce privește accesul Curții de Conturi Europene la documente. Unele 

organizații, cum ar fi Grupul Băncii Mondiale (WBG), și-au îmbunătățit cooperarea cu Curtea, dar altele nu. Unele entități ale Organizației Națiunilor Unite 
(ONU), cum ar fi Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), continuă să ofere acces la 
documente justificative într-un format care permite numai citirea sau nu oferă acces la toate documentele justificative solicitate. 
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare Nepusă 
în 

aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente În majoritatea 

privințelor 
În anumite 

privințe 

Curtea recomandă DG NEAR: 

Recomandarea 2: 

Până în 2020, să ia măsuri să adapteze metodologia 
utilizată de DG NEAR pentru rata de eroare reziduală 
astfel încât să limiteze deciziile de a se acorda 
credibilitate deplină, precum și să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a acestei metodologii. 

X      

Curtea recomandă DG ECHO: 

Recomandarea 3: 

Să revizuiască modul în care DG ECHO calculează 
capacitatea de corecție pentru 2019, excluzând 
recuperările de prefinanțări neutilizate. 

X      
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare Nepusă 
în 

aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente În majoritatea 

privințelor 
În anumite 

privințe 

2019 

Curtea recomandă DG NEAR, DG DEVCO, DG ECHO, 
DG CLIMA și FPI: 

Recomandarea 3: 

Să consolideze controalele, prin identificarea și 
prevenirea erorilor recurente (de exemplu, lipsa 
sistemelor de înregistrare a timpului de lucru și 
imputarea de TVA neeligibil în cadrul proiectelor 
finanțate de UE). 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 
până la sfârșitul anului 2021. 

 X5     

                                                      
5 Toate direcțiile generale au pus integral în aplicare recomandarea, cu excepția FPI. FPI a lansat un audit pe această temă, iar raportul va fi disponibil 

înainte de sfârșitul anului 2022. 
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare Nepusă 
în 

aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente În majoritatea 

privințelor 
În anumite 

privințe 

2020 

Curtea recomandă Comisiei: 

Recomandarea 1: 

Să ia măsuri astfel încât organizațiile internaționale să 
acorde Curții acces complet, nelimitat și în timp util la 
documentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
care îi revin acesteia în temeiul TFUE, și nu doar într-un 
format care permite numai citirea. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 
până la sfârșitul anului 2021. 

  X6    

Curtea recomandă DG ECHO: 

Recomandarea 2: 

Să stabilească o procedură pentru a se asigura că 
organizațiile partenere alocă costurile partajate pe baza 
cheltuielilor suportate efectiv. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 
până la sfârșitul anului 2021. 

X      

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
6 A se vedea recomandarea 1 din 2018. 
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Capitolul 9 

Administrația publică europeană 
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Cuprins 
Puncte 

Introducere 9.1.-9.2. 

Scurtă descriere 9.3. 

Sfera și abordarea auditului 9.4.-9.5. 

Regularitatea operațiunilor 9.6.-9.12. 
Observații cu privire la eșantionul de operațiuni 9.7.-9.11. 
Parlamentul European 9.8.-9.9. 

Comisia Europeană 9.10. 

Serviciul European de Acțiune Externă 9.11. 

Observații cu privire la sistemele de supraveghere și de 
control 9.12. 

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme de 
guvernanță 9.13. 

Proceduri de achiziții publice și de recrutare 
a personalului local în cadrul delegațiilor UE 9.14.-9.17. 

Concluzie și recomandări 9.18.-9.20. 
Concluzie 9.18. 

Recomandări 9.19.-9.20. 

Anexe 
Anexa 9.1 — Situația acțiunilor întreprinse în urma 
recomandărilor anterioare formulate cu privire la rubrica 
Administrația publică europeană 
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Introducere 
9.1. Acest capitol prezintă constatările Curții cu privire la rubrica 7 – Administrația 
publică europeană, din cadrul financiar multianual (CFM). Figura 9.1 oferă o imagine 
de ansamblu a cheltuielilor efectuate de instituțiile și de organele UE pentru această 
rubrică în 2021. 

Figura 9.1 – Plățile și populația auditată 

 
(*) În 2021, plățile validate și închise și prefinanțările din această rubrică a CFM s-au ridicat ambele la 
0,01 miliarde de euro. Acestea au fost tratate în conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor 
subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din conturile consolidate ale Uniunii 
Europene pentru exercițiul 2021. 

9.2. Curtea publică rapoarte separate referitoare la agenții și alte entități ale UE, 
precum și la Școlile Europene1. Mandatul Curții nu include auditul financiar al Băncii 
Centrale Europene. 

                                                      
1 Rapoartele anuale specifice ale Curții privind agențiile, alte entități și Școlile Europene sunt 

publicate pe site-ul Curții. 

Comisia Europeană: 6,3 (58,5 %)

Parlamentul European: 2,1 (19,4 %)

Serviciul European de Acțiune Externă: 1,0 (8,9 %)

A) Defalcarea plăților din 2021 în funcție de instituție

Administrația publică europeană
10,7 miliarde de euro (5,9 % din cheltuielile de la bugetul UE)

(în miliarde de euro)

Consiliul Uniunii Europene: 0,6 (5,3 %)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: 0,4 (4,1 %)

Curtea de Conturi Europeană: 0,1 (1,4 %)

Comitetul Economic și Social European: 0,1 (1,2 %)

Altele: 0,1 (1,2 %)

B) Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile (*)
Plăți în 2021 – total 10,7

Populația auditată pentru 2021 – total 10,7

Plăți intermediare și finale: 10,7 

Plăți intermediare și finale: 10,7 
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Scurtă descriere 
9.3. Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile cu resursele umane și pensiile, 
care au reprezentat în 2021 aproximativ 68 % din total, precum și cheltuielile 
referitoare la clădiri, echipamente, energie, comunicații și tehnologia informației. 
Activitatea desfășurată de Curte de-a lungul mai multor ani indică faptul că, per 
ansamblu, aceste cheltuieli prezintă un risc scăzut. 
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Sfera și abordarea auditului 
9.4. Aplicând abordarea și metodele de audit descrise în anexa 1.1, Curtea 
a examinat următoarele aspecte pentru această rubrică din cadrul financiar multianual: 

(a) un eșantion reprezentativ din punct de vedere statistic de 60 de operațiuni, 
acoperind întreaga gamă de cheltuieli de la această rubrică din CFM. Au fost 
selectate operațiuni de la fiecare instituție și de la fiecare organ al UE. Obiectivul 
Curții a fost de a estima nivelul de eroare pentru această rubrică din CFM și de 
a contribui la declarația de asigurare; 

(b) sistemele de supraveghere și de control ale Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE); 

(c) informațiile privind regularitatea prezentate în rapoartele anuale de activitate ale 
tuturor instituțiilor și organelor, inclusiv cele ale direcțiilor generale și ale oficiilor 
Comisiei Europene care sunt în principal responsabile de cheltuielile 
administrative2, informații incluse ulterior în raportul anual privind gestiunea și 
performanța al Comisiei; 

(d) procedurile de achiziții publice și de recrutare a personalului local din cadrul 
delegațiilor SEAE, ca exercițiu de urmărire aprofundată a deficiențelor semnalate 
în Raportul anual pe 2015 al Curții. 

9.5. Cheltuielile Curții sunt auditate de o societate de audit externă3. Rezultatele 
auditului efectuat de aceasta cu privire la situațiile financiare ale Curții pentru 
exercițiul care se încheie la 31 decembrie 2021 sunt acoperite la punctul 9.7. 

                                                      
2 DG Resurse Umane și Securitate, Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor 

Individuale, Oficiile pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles și din Luxemburg și 
DG Informatică. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Regularitatea operațiunilor 
9.6. În figura 9.2 este prezentată o imagine de ansamblu a rezultatelor testelor 
efectuate pe operațiuni. Dintre cele 60 de operațiuni examinate, 15 (25 %) conțineau 
erori. Pe baza celor 5 erori pe care le-a cuantificat, Curtea estimează că nivelul de 
eroare se situează sub pragul de semnificație. 

Figura 9.2 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni pentru rubrica 
Administrația publică europeană 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Observații cu privire la eșantionul de operațiuni 

9.7. Aspectele discutate la punctele 9.8-9.11 privesc Parlamentul European, Comisia 
Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă. Nu a fost identificată nicio 
problemă specifică privind Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, Comitetul Economic și Social European, Comitetul European al Regiunilor, 
Ombudsmanul European sau Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. 
Auditorul extern al Curții nu a raportat nicio problemă specifică în urma activității sale. 

Parlamentul European 

9.8. Curtea a detectat două erori cuantificabile în plăți executate de Parlamentul 
European. Una se referea la o plată minoră în exces pentru servicii informatice, 
problema fiind cauzată de aplicarea incorectă a clauzelor contractuale. Cealaltă era 
legată de o plată efectuată de Parlamentul European către un grup politic european. 

0 %

1 %

2 %

3 %

Pragul de semnificație de 2,0 %

20212020

Nu sunt afectate de un
nivel semnificativ de 

eroare

Impactul estimat al erorilor cuantificabile

Nu sunt afectate de un
nivel semnificativ de 

eroare

2020
48 de operațiuni

Dimensiunea eșantionului
2021

60 de operațiuni
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Normele interne privind achizițiile4 adoptate de Biroul Parlamentului European și 
orientările Parlamentului European cu privire la aplicarea acestora, pe care grupurile 
politice trebuie să le respecte, impun utilizarea procedurilor de negociere pentru 
contractele cu valoare ridicată. Acest lucru contravine Regulamentului financiar, care 
prevede utilizarea procedurilor de achiziții deschise sau restrânse. Normele interne ale 
Parlamentului European limitează concurența prin faptul că permit o preselecție 
a eventualilor ofertanți pentru contracte cu valoare ridicată și nu necesită publicarea 
unui anunț de participare. În plus, Curtea a constatat că grupul politic respectiv nu 
a respectat pe deplin aceste norme interne întrucât nu a căutat suficiente oferte și nu 
a documentat în mod adecvat criteriile pe care le-a utilizat pentru atribuirea 
contractului. Curtea a raportat și în trecut deficiențe în cazul unor operațiuni legate de 
achizițiile efectuate de grupuri politice5. 

9.9. De asemenea, Curtea a examinat o plată în valoare de 74,9 milioane de euro 
aferentă achiziționării unei clădiri pe strada Wiertz din Bruxelles. Achiziția a fost 
finanțată din fonduri necheltuite în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 
și reportate din 2020. Parlamentul a inițiat procedura de achiziție aferentă în 
octombrie 2020. Atunci când a căutat oferte, acesta a utilizat criterii de atribuire care 
aveau o pondere de 50 % din numărul de puncte care puteau fi acordate, atât pentru 
preț, cât și pentru calitatea clădirii propuse. În conformitate cu strategia imobiliară a 
Parlamentului, proximitatea față de principalul sediu de la Bruxelles al instituției și 
accesul facil la acesta erau elemente importante și reprezentau 48 % din ponderea 
maximă pentru calitate. Parlamentul a primit două oferte și a atribuit contractul 
ofertantului care propunea clădirea de pe strada Wiertz. Această clădire era situată 
mult mai aproape de sediul principal al Parlamentului, dar era cu 30 % mai scumpă pe 
metru pătrat decât clădirea propusă de celălalt ofertant. Curtea consideră că criteriile 
de atribuire utilizate de Parlamentul European au redus în mod semnificativ 
importanța prețului ca bază pentru decizia de cumpărare, rezultatul fiind că ar fi fost 
puțin probabil să poată fi acceptată orice altă ofertă. 

                                                      
4 Norme privind utilizarea creditelor de la postul bugetar 400, astfel cum au fost modificate 

ultima dată la 6 iulie 2020. 

5 A se vedea punctul 9.11 din Raportul anual pe 2015 și punctul 10.15 din Raportul anual 
pe 2016. 
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Comisia Europeană 

9.10. Curtea a identificat o eroare cuantificabilă la nivelul plăților efectuate de 
Comisie, referitoare la o deducere minoră incorectă din plățile pentru pensii. În plus, în 
cazul a două dintre cele cinci plăți de pensii auditate de Curte, s-a observat că dosarul 
de pensie nu conținea un certificat de viață recent. Certificatele de viață sunt necesare 
pentru a demonstra menținerea dreptului la pensie și la alte indemnizații. Comisia 
a suspendat temporar controalele de verificare a acestor certificate din cauza 
pandemiei de COVID-19. 

Serviciul European de Acțiune Externă 

9.11. Curtea a detectat două erori cuantificabile în plăți executate de SEAE. 
O eroare se referea la lipsa unui contract subiacent pentru serviciile achiziționate de 
o delegație a UE. Cealaltă se referea la indemnizațiile plătite unui membru al 
personalului care nu declarase modificări recente ale situației sale personale. Curtea 
a identificat în anii precedenți erori similare în ceea ce privește alocațiile familiale 
plătite de Comisie6. 

Observații cu privire la sistemele de supraveghere și de control 

9.12. Curtea nu a identificat probleme semnificative în ceea ce privește sistemele 
de supraveghere și de control pe care le-a examinat la nivelul SEAE [a se vedea 
punctul 9.4 litera (b)]. Constatările specifice ale Curții cu privire la procedurile de 
achiziții și de recrutare din cadrul delegațiilor UE sunt prezentate la punctele 9.16-9.17. 

                                                      
6 A se vedea punctul 9.9 din Raportul anual pe 2020 și punctul 9.9 din Raportul anual 

pe 2019. Comisia a corectat ulterior aceste erori. 

260

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_RO.pdf


  

 

Rapoartele anuale de activitate și alte 
mecanisme de guvernanță 
9.13. Rapoartele anuale de activitate examinate de Curte nu au identificat niveluri 
semnificative de eroare, ceea ce concordă cu constatările de audit ale Curții (a se 
vedea punctul 9.6). 
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Proceduri de achiziții publice și de 
recrutare a personalului local în cadrul 
delegațiilor UE 
9.14. În Raportul său anual pe 2015, Curtea a semnalat deficiențe semnificative 
legate de procedurile de achiziții și de recrutare organizate de delegațiile UE. Pentru 
anul 2021, Curtea a analizat modul în care s-a dat curs acestor observații examinând un 
eșantion de zece proceduri de achiziții și opt proceduri de recrutare la nivel local 
organizate de delegațiile UE. Aceste proceduri nu au făcut parte din eșantionul 
reprezentativ al Curții și, prin urmare, nu au contribuit la nivelul de eroare estimat. 

9.15. SEAE a adus îmbunătățiri procesului de achiziții prin simplificarea și 
modernizarea procedurilor de lucru în cadrul delegațiilor UE, prin centralizarea unor 
procese la sediul central și prin crearea de noi modele pentru documentația aferentă 
achizițiilor. SEAE a revizuit normele și condițiile care reglementează angajarea 
agenților locali în delegațiile UE în 2019 și efectuează controale ex ante înainte de 
recrutarea acestora. Totuși, Curtea a continuat să detecteze deficiențe. 

9.16. În cazul a cinci dintre cele zece proceduri de achiziții examinate de Curte, au 
fost identificate deficiențe ale modului în care delegațiile UE au aplicat normele privind 
achizițiile publice. Greșelile erau legate de lipsa publicității ex ante pentru un contract 
cu valoare scăzută, de utilizarea unei metode inadecvate pentru evaluarea prețului și 
de utilizarea unui tip inadecvat de procedură de achiziții. De asemenea, Curtea 
a constatat că criteriile de atribuire și evaluarea subsecventă a acestora nu au fost 
întotdeauna suficient de precise. 

9.17. Curtea a identificat unele deficiențe în toate cele opt proceduri de recrutare 
de agenți locali pe care le-a examinat. Acestea includeau decizii nedocumentate ale 
comisiei de selecție cu privire la includerea sau neincluderea candidaților pe listele 
scurte, lipsa declarațiilor privind confidențialitatea și absența conflictelor de interese, 
precum și anunțuri de posturi vacante care nu erau suficient de clare. S-a observat, de 
asemenea, că SEAE nu a pus la dispoziție instrucțiuni cu privire la evaluarea 
candidaților și la includerea pe listele scurte. Aceste probleme riscă să afecteze 
transparența procesului de recrutare, identificarea celor mai buni candidați și 
egalitatea de tratament.  
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Concluzie și recomandări 

Concluzie 

9.18. Așa cum reiese din ansamblul probelor de audit obținute și prezentate de 
Curte în acest capitol, nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor aferente rubricii 
Administrația publică europeană nu era semnificativ (a se vedea figura 9.2). 

Recomandări 

9.19. În anexa 9.1 sunt prezentate constatările rezultate în urma examinării de 
către Curte a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandării adresate 
Comisiei în Raportul anual pe 2018. O recomandare similară a fost inclusă în Raportul 
anual pe 20207. Comisia a luat între timp măsuri și a pus în aplicare această 
recomandare în anumite privințe. 

9.20. În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă următoarele: 

Recomandarea 9.1 – Parlamentul European 

Administrația Parlamentului European ar trebui să își revizuiască orientările referitoare 
la aplicarea de către grupurile politice a normelor privind achizițiile publice și ar trebui 
să propună o revizuire a acestor norme Biroului Parlamentului, în vederea unei mai 
bune alinieri a acestora la Regulamentul financiar. Parlamentul ar trebui să 
monitorizeze mai bine aplicarea acestor norme (a se vedea punctul 9.8). 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2023. 

                                                      
7 A se vedea recomandarea 9.2 din Raportul anual pe 2020. 
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Recomandarea 9.2 – SEAE 

SEAE ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a asigura aplicarea normelor privind 
achizițiile de către delegațiile UE, cum ar fi consolidarea formării, îmbunătățirea 
orientărilor și crearea de modele (a se vedea punctele 9.11 și 9.16). 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2023. 

Recomandarea 9.3 – SEAE 

SEAE ar trebui să îmbunătățească formările și orientările privind procedurile de 
recrutare aplicate de delegațiile UE pentru agenții locali, cu scopul de a asigura 
respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament. De asemenea, SEAE ar 
trebui să supravegheze mai bine modul în care delegațiile UE documentează etapele 
relevante ale procesului de recrutare (a se vedea punctul 9.17). 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2023. 
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Anexe 
Anexa 9.1 — Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare formulate cu privire la 
rubrica Administrația publică europeană 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare Nepusă 
în 

aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente În majoritatea 

privințelor 
În anumite 

privințe 

2018 

Curtea recomandă Comisiei următoarele: 

Recomandarea 1: 

Să își îmbunătățească cât mai curând posibil sistemele de 
gestionare a alocațiilor familiale prevăzute de reglementări, 
prin creșterea frecvenței controalelor referitoare la situația 
personală a membrilor personalului și prin intensificarea 
verificărilor privind consecvența declarării alocațiilor primite 
din alte surse, în special atunci când în statele membre au loc 
reforme ale sistemelor de alocații familiale. 

  x8    

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
8 Monitorizarea alocațiilor primite din alte surse este un exercițiu complex, din motive precum situațiile familiale din ce în ce mai variate și modificările 

frecvente aduse alocațiilor naționale în anumite state membre. Comisia a luat măsuri pentru a-și îmbunătăți sistemele informatice relevante și pentru 
a consolida verificările privind coerența declarațiilor și recuperează sumele pe care le-a detectat ca fiind plătite în mod necuvenit. Prin activitatea sa de 
audit, Curtea a continuat să identifice erori în acest domeniu. 
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Capitolul 10 

Mecanismul de redresare și reziliență 
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Cuprins 
Puncte 

Introducere 10.1.-10.20. 
Scurtă descriere 10.2.-10.15. 
Obiectivele de politică 10.2.-10.4. 

Punerea în aplicare a MRR 10.5.-10.7. 

Cadrul de gestiune și de control pentru MRR 10.8.-10.15. 

Sfera și abordarea auditului 10.16.-10.20. 

Regularitatea operațiunilor 10.21.-10.35. 
Comisia nu a evaluat toate criteriile asociate unui anumit 
jalon 10.22.-10.28. 

Criteriile pentru jalonul legat de sistemul de control ale 
statului membru nu erau suficient de solide 10.29.-10.33. 

Documentare insuficientă a procesului de evaluare 10.34.-10.35. 

Rapoartele anuale de activitate și alte mecanisme  
de guvernanță 10.36.-10.43. 

Concluzii și recomandări 10.44.-10.46. 
Concluzii 10.44.-10.45. 

Recomandări 10.46. 

Anexe 
Anexa 10.1 – Plățile din MRR în 2021 
  

267



 

 

Introducere 
10.1. Acest capitol prezintă pentru prima dată constatările Curții cu privire la 
Mecanismul de redresare și reziliență (denumit în continuare „MRR”). Figura 10.1 
oferă o imagine de ansamblu a cheltuielilor efectuate din MRR în 2021. 

Figura 10.1 – Plățile și populația auditată 

 
(*) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Scurtă descriere 

Obiectivele de politică  

10.2. NextGenerationEU (NGEU) este fondul temporar al UE menit să sprijine 
statele membre în eforturile acestora de reducere a impactului socioeconomic al 
pandemiei de COVID-19 și de revenire pe calea către o creștere durabilă. În cadrul 
NGEU va fi pusă la dispoziție o finanțare de până la 750 de miliarde de euro: 390 de 
miliarde de euro sub formă de granturi nerambursabile și 360 de miliarde de euro sub 
formă de împrumuturi (ambele cifre la prețurile din 2018). MRR este principalul 
instrument de politică prin care vor fi distribuite fondurile NGEU. Acesta a fost instituit 
prin Regulamentul (UE) 2021/241 (denumit în continuare „regulamentul”). MRR va fi 
utilizat pentru a distribui 312 miliarde de euro (80 %) din granturile nerambursabile 
puse la dispoziție prin NGEU. Restul de 78 de miliarde de euro (20 %) va fi utilizat 

Mecanismul de redresare și reziliență

Populația auditată pentru 2021 în comparație cu plățile totale de granturi

Plăți de prefinanțare în cadrul granturilor (*): 36,4

Plăți de granturi bazate pe jaloane și ținte: 10,0

Plățile de granturi în 2021 – total 46,4

Populația auditată pentru 2021 – total 11,5 

(în miliarde de euro)

Prefinanțări în cadrul granturilor validate și închise (*): 1,5

Plăți de granturi bazate pe jaloane și ținte: 10,0
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pentru alocări suplimentare (finanțare de tip top-up) destinate unor domenii de 
politică existente. Anexa 10.1 prezintă o imagine de ansamblu a plăților de granturi din 
MRR (inclusiv prefinanțări) per stat membru în 2021. 

10.3. MRR pune la dispoziție sprijin financiar pe scară largă pentru investiții publice 
și reforme, cu scopul de a accelera redresarea economică a statelor membre în urma 
consecințelor pandemiei de COVID-19 și de a le face mai reziliente. Statele membre 
pot utiliza MRR în următoarele șase domenii de politică: 

(i) tranziția verde; 

(ii) transformarea digitală; 

(iii) creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; 

(iv) coeziunea socială și teritorială; 

(v) sănătate și reziliență economică, socială și instituțională;  

(vi) politici pentru generația următoare. 

10.4. În mai 2022, Comisia a publicat propunerea pentru un plan intitulat 
REPowerEU, care reprezintă răspunsul UE la perturbările de pe piața mondială 
a energiei cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia. Principalul obiectiv al acestui plan 
este de a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia prin 
transformarea sistemului energetic al UE. Propunerea implică modificări specifice ale 
regulamentului pentru a integra capitole speciale privind REPowerEU în planurile de 
redresare și reziliență (PRR) existente ale statelor membre. Îndeplinirea obiectivelor 
fixate de planul REPowerEU necesită o investiție suplimentară de 210 miliarde de euro 
până în 2027. Această sumă va fi finanțată prin împrumuturi deja disponibile în valoare 
de 225 de miliarde de euro, care pot fi solicitate până la 31 august 2023. În plus, 
pachetul financiar al MRR va fi majorat cu 20 de miliarde de euro, sumă provenită din 
licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul EU ETS.  

Punerea în aplicare a MRR 

10.5. Pentru a primi finanțare prin MRR, statele membre trebuie să elaboreze 
planuri naționale de redresare și reziliență care să îndeplinească condițiile prevăzute în 
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regulament1. Aceste planuri ar trebui să cuprindă un pachet coerent de investiții 
publice și reforme grupate în componente. Statele membre trebuie să stabilească 
jaloane și ținte pentru fiecare investiție sau reformă și să furnizeze detalii cu privire la 
situația de referință respectivă. De asemenea, statele membre trebuie să prezinte 
costul estimat al măsurilor propuse, alături de documente justificative2. Figura 10.2 
prezintă procesul de punere în aplicare a MRR. 

                                                      
1 Ansamblul condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească planurile de redresare și reziliență 

este descris la articolul 18 alineatul (4) din regulament. 

2 Raportul special nr. 21/2022, intitulat, „Evaluarea planurilor naționale de redresare și 
reziliență de către Comisie – În general adecvată, dar persistă riscuri legate de punerea în 
aplicare”, conține concluziile Curții cu privire la procesul de evaluare a planurilor de 
redresare și reziliență. 
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Figura 10.2 – Procesul de punere în aplicare a MRR 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

10.6. După ce planul de redresare și reziliență al unui stat membru este aprobat de 
Consiliu, statul membru poate solicita Comisiei să verse o prefinanțare de până la 13 % 
fie din contribuția financiară sub formă de sprijin nerambursabil, fie din cuantumul 
sprijinului care urmează să fie acordat sub formă de împrumut3. Prefinanțarea este 
validată și închisă proporțional prin intermediul plăților ulterioare. 

10.7. Plățile ulterioare din MRR sunt condiționate de îndeplinirea de către statele 
membre a jaloanelor și a țintelor stabilite în decizia respectivă de punere în aplicare a 

                                                      
3 A se vedea articolul 13 din regulament. 

PRR aprobat

PRR prezentat

Plată

Cerere de plată depusă după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor

Evaluare preliminară a jaloanelor și a țintelor

Aviz al Comitetului economic și financiar

Decizie a Comisiei de autorizare a plății

2 luni

Decizie de punere în aplicare a Consiliului

4 săptămâni

Acțiune a Comisiei Europene

Acțiune a statului membru

Acțiune a Consiliului

Acorduri operaționale convenite
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Consiliului. Statele membre pot solicita plăți de două ori pe an, cu condiția să prezinte 
o justificare suficientă că jaloanele și țintele relevante au fost îndeplinite în mod 
satisfăcător. O altă condiție este ca jaloanele și țintele deja îndeplinite să nu fi fost 
revocate4. Evaluarea Comisiei cu privire la legalitatea și regularitatea (pe scurt, 
„regularitatea”) plăților din MRR depinde, prin urmare, de îndeplinirea acestor două 
condiții. Verificările Comisiei cu privire la regularitate nu acoperă conformitatea cu 
legislația națională și cu normele UE, cum ar fi cele privind achizițiile publice sau 
ajutoarele de stat. Plățile din MRR sunt deci diferite de cheltuielile „obișnuite” din 
CFM, în cazul cărora regularitatea plăților efectuate de Comisie sau de statul membru 
depinde în principal de eligibilitatea beneficiarului, a proiectului și a costurilor 
declarate. 

Cadrul de gestiune și de control pentru MRR 

10.8. Regulamentul stabilește rolurile și responsabilitățile statelor membre și ale 
Comisiei în etapele de pregătire și de punere în aplicare a MRR (a se vedea 
figura 10.3). 

                                                      
4 A se vedea articolul 24 din regulament. 
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Figura 10.3 – Cadrul de gestiune și de control pentru MRR 

 
Sursa: Comisia. 
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Responsabilitatea statelor membre 

10.9. Statelor membre li s-a cerut să elaboreze fiecare un plan de redresare și 
reziliență și să conceapă sistemele de gestiune și de control adecvate. De asemenea, 
ele trebuie să colecteze date privind destinatarii finali ai fondurilor și să se asigure că 
acestea sunt ușor accesibile5. În acest scop, statele membre pot utiliza instrumentul 
Comisiei de extragere a datelor și de evaluare a riscurilor6. Acestea pot de asemenea 
recurge la sistemele naționale de gestiune și control existente sau la alte sisteme 
utilizate în scopuri conexe, cum ar fi cele utilizate pentru gestionarea altor fonduri ale 
UE. Planurile de redresare și reziliență ale statelor membre trebuie să descrie în detaliu 
diferitele organisme naționale implicate. 

10.10. În faza de punere în aplicare, statele membre trebuie să prezinte împreună 
cu fiecare cerere de plată: 

o informații și dovezi care să confirme îndeplinirea jaloanelor și a țintelor stabilite în 
planul de redresare și reziliență;  

o un rezumat al auditurilor efectuate de autoritățile statului membru, inclusiv 
detalii cu privire la eventualele deficiențe identificate și la măsurile corective 
luate7; 

o o declarație de gestiune8 care să ateste că: 

o fondurile au fost utilizate în scopul preconizat; 

o informațiile prezentate împreună cu cererea de plată sunt complete, exacte 
și fiabile;  

o sistemele de control instituite oferă asigurările necesare că fondurile au fost 
gestionate în conformitate cu toate normele aplicabile, în special cele privind 
evitarea conflictelor de interese, combaterea fraudei, evitarea corupției și 
a dublei finanțări. 

                                                      
5 Articolul 22 alineatul (2) litera (d) din regulament. 

6 Articolul 22 alineatul (4) din regulament. 

7 Articolul 6 din modelul de acord de finanțare. Această cerință specifică nu se aplică primei 
cereri de plată depuse după cererea de prefinanțare. 

8 Articolul 22 alineatul (2) litera (c) din regulament. 
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Responsabilitatea Comisiei 

10.11. Comisia are responsabilitatea de a evalua relevanța, eficacitatea, eficiența 
și coerența planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre. Această evaluare 
include soliditatea sistemelor lor de control propuse. 

10.12. Sistemul de control al Comisiei trebuie să asigure legalitatea și 
regularitatea plăților din MRR, aspecte care depind de îndeplinirea satisfăcătoare 
a jaloanelor și a țintelor9. În acest scop, Comisia a instituit un sistem care prevede 
verificări ex ante ale cererilor de plată ale statelor membre și audituri ex post în statele 
membre, realizate după efectuarea plății.  

10.13. Comisia evaluează cererile de plată pe baza datelor și a informațiilor 
furnizate de statele membre10. Scopul acestei evaluări preliminare este de a asigura 
faptul că jaloanele și țintele au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Pe baza acestor 
activități, Comisia transmite evaluarea preliminară Comitetului economic și financiar 
(CEF) al Consiliului în vederea obținerii unui aviz. Ulterior, Comisia ia decizia finală cu 
privire la autorizarea plății fondurilor (a se vedea figura 10.4).  

                                                      
9 Raportul anual de activitate pe 2021 al DG ECFIN, p. 53. 

10 Articolul 24 alineatul (3) din regulament. 
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Figura 10.4 – Descrierea procesului de verificare ex ante 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

10.14. Comisia trebuie, de asemenea, să se asigure că interesele financiare ale UE 
sunt protejate – și anume că statul membru își respectă obligația de a dispune de 
procese de prevenire și de detectare a neregulilor grave (fraudă, corupție sau conflicte 
de interese) sau a încălcărilor grave ale obligațiilor prevăzute în acordul de finanțare 
(inclusiv dubla finanțare)11. În acest scop, la momentul evaluării cererii de plată, 

                                                      
11 Articolul 22 alineatul (1) din regulament. 
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Comisia examinează declarația de gestiune prezentată de statul membru și rezumatul 
auditurilor efectuate. Ea va efectua, de asemenea, audituri de sistem și audituri ex post 
specifice privind protejarea intereselor financiare ale UE în statele membre.  

10.15. Comisia poate aplica corecții financiare (o reducere a nivelului de sprijin 
acordat sau recuperarea fondurilor deja plătite) în cazul în care constată: 

o nereguli grave care aduc atingere intereselor financiare ale UE și care nu au fost 
corectate de statul membru; sau 

o încălcări grave ale condițiilor prevăzute în acordurile de grant sau de împrumut. 

Sfera și abordarea auditului 

10.16. Obiectivul auditului a fost de a contribui la declarația de asigurare și de 
a sta la baza opiniei Curții cu privire la regularitatea cheltuielilor din MRR efectuate în 
2021. 

10.17. Populația auditată era reprezentată de singura plată efectuată în 2021, și 
anume către Spania, și de validarea și închiderea prefinanțării asociate (a se vedea 
figura 10.1). Cererea de plată trimisă de Spania (datată 11 noiembrie 2021) includea 
52 de jaloane legate în principal de reforme și de unele investiții, pe care această țară 
le-a raportat ca realizate. Suma de plătit către Spania care a fost stabilită în decizia de 
punere în aplicare a Consiliului se ridica la 11,5 miliarde de euro. Comisia a adoptat la 
3 decembrie 2021 o evaluare preliminară pozitivă și, după primirea avizului pozitiv din 
partea CEF, a autorizat plata prin decizia sa de punere în aplicare din 
22 decembrie 2021. La 27 decembrie 2021, Comisia a plătit Spaniei 10 miliarde de 
euro, validând și închizând simultan o sumă de 1,5 miliarde de euro reprezentând 
prefinanțare.  

10.18. Auditul Curții a vizat regularitatea plății din MRR către Spania. Curtea și-a 
bazat evaluarea pe condiția stabilită pentru plată, și anume îndeplinirea în mod 
satisfăcător a jaloanelor și a țintelor definite în decizia de punere în aplicare a 
Consiliului (a se vedea punctul 10.11). În acest scop, s-a examinat dacă Comisia reunise 
probe suficiente și adecvate pentru a putea evalua ca satisfăcătoare îndeplinirea celor 
52 de jaloane incluse în cererea de plată prezentată de Spania. Conformitatea cu 
normele UE și cu cele naționale nu face parte din evaluarea regularității (a se vedea 
punctul 10.7), care nu include de altfel nici evaluarea eficacității reformelor. Curtea va 
acoperi acest aspect în cadrul unor rapoarte speciale consacrate subiectului. 
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10.19. Curtea a examinat, de asemenea, informațiile comunicate de DG ECFIN în 
raportul său anual de activitate cu privire la regularitatea cheltuielilor relevante din 
MRR pentru 2021, precum și modul în care aceste informații sunt prezentate în 
raportul anual privind gestiunea și performanța.  

10.20. Modul în care sunt concepute controalele pe care Comisia le aplică pentru 
a proteja interesele financiare ale UE este examinat în cadrul unei sarcini de audit 
diferite în curs de desfășurare. Rezultatele acestui audit vor fi prezentate într-un raport 
special separat.  
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Regularitatea operațiunilor 
10.21. Această secțiune a capitolului se referă la testele realizate de Curte cu 
privire la operațiunea din exercițiul examinat, și anume singura plată din MRR 
efectuată în 2021 (către Spania). Curtea a examinat activitatea ex ante desfășurată de 
Comisie în legătură cu toate cele 52 de jaloane asociate acestei plăți și a identificat 
o serie de deficiențe ale modului în care Comisia le-a evaluat. Una dintre acestea, al 
cărei impact nu a putut fi cuantificat, afectează evaluarea de către Comisie 
a îndeplinirii satisfăcătoare a jalonului 395. Celelalte deficiențe nu pun sub semnul 
întrebării evaluarea sa cu privire la restul jaloanelor. 

Comisia nu a evaluat toate criteriile asociate unui anumit jalon 

10.22. Evaluarea prin care Comisia a concluzionat că jalonul a fost îndeplinit în 
mod satisfăcător se baza pe elementele relevante cuprinse în descrierea sa și în 
descrierea măsurii aferente, ambele figurând în decizia conexă de punere în aplicare a 
Consiliului și în mecanismul de verificare prevăzut în acordurile operaționale. 

10.23. Această abordare era prevăzută și în orientările interne ale Comisiei. 
Potrivit acestor orientări, ca regulă, ar trebui să se ia în calcul toate elementele 
cuprinse în descrierea jalonului/țintei care figurează în decizia de punere în aplicare a 
Consiliului, precum și elementele incluse în descrierea măsurii din decizie. 

10.24. Jalonul 395, „Modificări ale impozitului pe profit în 2021”, este singurul 
menționat pentru reforma 8 din componenta 28 a planului de redresare și reziliență al 
Spaniei. Curtea a constatat că Comisia nu a evaluat toate elementele prevăzute în 
decizia de punere în aplicare a Consiliului pentru acest jalon (caseta 10.1). 
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Caseta 10.1 

Jalonul 395 – „Modificări ale impozitului pe profit în 2021” 

Descrierea jalonului 395 (reforma C28.R8) din anexa la decizia de punere în 
aplicare a Consiliului (p. 273): 

„Intrarea în vigoare a modificărilor introduse prin Legea bugetului pentru 2021 și 
prin regulamentele de dezvoltare referitoare la impozitul pe profit pentru a crește 
veniturile din impozitul pe profit.” 

Descrierea reformei 8 (C28.R8) – Adoptarea pe termen scurt a unor măsuri fiscale 
în domeniul impozitului pe profit, așa cum figurează în anexa la decizia de punere 
în aplicare a Consiliului (p. 269): 

„Reforma va modifica Legea privind impozitul pe profit pentru a crește contribuția 
acestei taxe la sprijinirea cheltuielilor publice, introducând totodată simplificări ale 
scutirilor și deducerilor pentru a asigura o rată minimă de 15 % pentru 
contribuabili. Pe de altă parte, scutirea pentru dividendele și câștigurile de capital 
generate de participația lor în filiale, rezidente și nerezidente pe teritoriul spaniol, 
se reduce cu 5 %. Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 
31 martie 2021.” 

Comisia a evaluat în mod corespunzător elementul privind reducerea scutirii 
pentru dividende și câștiguri de capital. Ea nu a evaluat însă elementul din cadrul 
reformei care prevedea o rată minimă de 15 %, așa cum era menționată aceasta în 
descrierea reformei din decizia de punere în aplicare a Consiliului. 

10.25. Comisia și autoritățile spaniole au informat Curtea că introducerea de 
modificări pentru a asigura o rată minimă de impozitare de 15 % era un obiectiv pe 
termen mediu și nu a fost niciodată concepută ca element al jalonului 395. Intenția era 
aici ca acest obiectiv să fie realizat printr-o serie de alte modificări ale impozitului pe 
profit în viitor, care includ Legea bugetului adoptată la 28 decembrie 2021 și intrată în 
vigoare la 1 ianuarie 2022.  

10.26. Curtea observă că „asigurarea unei rate minime de impozitare de 15 %” 
poate fi considerată un obiectiv pe termen mediu, dar ține să precizeze că 
documentația furnizată de statul membru și evaluarea Comisiei nu făceau referire la 
acest element. În evaluare nu se explica de ce acest element nu este relevant pentru 
jalonul 395 și nici modul în care va fi analizat și evaluat sau când. În pofida acestei 
probleme, Comisia a considerat că jalonul a fost îndeplinit în mod satisfăcător în 
integralitatea sa. 
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10.27. Într-o astfel de situație, în care un jalon nu este îndeplinit, plata întregii 
contribuții financiare sau a unei părți a acesteia (sau, după caz, a împrumutului) ar 
trebui suspendată pentru o perioadă maximă de șase luni. Suspendarea poate fi 
revocată numai dacă statul membru respectiv furnizează Comisiei dovezi ale 
îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor sau a țintelor. Dacă astfel de dovezi nu sunt 
prezentate în termen de șase luni, Comisia ar trebui să reducă proporțional valoarea 
contribuției financiare sau a împrumutului (după caz). 

10.28. Nu este clar însă modul în care Comisia și statele membre au ajuns la 
cuantumurile diferitelor plăți către statele membre și la cât de mult a contribuit fiecare 
jalon sau țintă la determinarea sumelor respective. În consecință, în cazul plății către 
Spania, compensația pentru atingerea unui jalon sau a unei ținte nu este cunoscută. 
Până în prezent, Comisia nu a rezolvat această problemă prin adoptarea unei metode 
pe baza căreia să calculeze cuantumul suspendării sau al reducerii plății. În absența 
unei astfel de metode și a unor informații cantitative privind jaloanele sau țintele, nu 
este clar modul în care Comisia ar pune în aplicare articolul 24 din regulament sau 
modul în care aceasta ar cuantifica impactul nerealizării jalonului 395. 

Criteriile pentru jalonul legat de sistemul de control ale statului 
membru nu erau suficient de solide 

10.29. O condiție pentru aprobarea planurilor de redresare și de reziliență era ca 
sistemele propuse de monitorizare și de control ale statelor membre să fie adecvate. În 
evaluarea sa cu privire la aceste planuri, Comisia a identificat deficiențe în sistemele 
statelor membre. Prin urmare, în 2021, aceasta a cerut unui număr de 16 state 
membre să includă reforme și jaloane suplimentare specifice pentru a remedia 
deficiențele respective12. Îndeplinirea jaloanelor respective este o condiție prealabilă 
pentru punerea în aplicare a planurilor și pentru regularitatea cheltuielilor viitoare din 
MRR. Dacă jaloanele și țintele nu sunt clar definite în decizia de punere în aplicare a 
Consiliului, există riscul ca acestea să fie dificil de evaluat și să nu poată îndeplini 
obiectivul la care ar trebui să contribuie. 

10.30. În cazul Spaniei, jalonul 173 – „Sistemul informatic integrat al 
Mecanismului de redresare și reziliență” a fost unul dintre jaloanele introduse în 
legătură cu sistemul de control din acest stat membru. Autoritățile spaniole au 
interpretat cerințele asociate acestui jalon în sensul că sistemul ar trebui să fie 
conceput în mod corespunzător, dar nu neapărat deja pe deplin funcțional. Raportul 

                                                      
12 Anexa XIV la Raportul anual de activitate pe 2021 al DG ECFIN. 
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de audit solicitat de decizia de punere în aplicare a Consiliului pentru a dovedi 
îndeplinirea satisfăcătoare a acestui jalon s-a concentrat deci asupra modului în care 
a fost proiectat sistemul, și nu asupra funcționării sale efective. Comisia a solicitat 
informații suplimentare pentru a verifica dacă sistemul era realmente capabil să 
colecteze și să stocheze date privind beneficiarii, contractanții, subcontractanții și 
beneficiarii reali. 

10.31. Comisia a confirmat, prin propriile teste, că sistemul era capabil să asigure 
aceste funcții și a considerat că jalonul 173 este îndeplinit în mod satisfăcător. Cu toate 
acestea, în rezumatul evaluării, ea a remarcat două deficiențe rămase în modul în care 
sistemul tratează informațiile privind beneficiarii reali (în cazul societăților străine fără 
un reprezentant înregistrat în Spania). Aceste deficiențe aveau un impact asupra 
modului în care erau colectate informațiile respective și asupra modului în care 
acestea puteau fi accesate în scopuri de control. 

10.32. Comisia a discutat aceste probleme cu autoritățile spaniole, care au 
convenit asupra unor soluții pentru rezolvarea lor, precizând însă că implementarea 
soluțiilor va dura între șase și nouă luni. Or, deși soluțiile au fost convenite la 
1 decembrie, Comisia a efectuat deja o evaluare preliminară pozitivă a cererii de plată 
la 3 decembrie. Comisia și autoritățile spaniole nu au convenit asupra unui plan de 
acțiune formal. În lipsa unui astfel de document, calendarul acțiunilor corective vizând 
limitările rămase ale sistemului nu este clar, iar implementarea lor nu este garantată. 

10.33. Formularea utilizată în decizia de punere în aplicare a Consiliului a permis 
Comisiei să considere că jalonul fusese îndeplinit în mod satisfăcător. Curtea nu pune 
sub semnul întrebării această evaluare, dar trebuie remarcat că unele elemente ale 
sistemului informatic integrat nu erau operaționale la momentul evaluării. Comisia 
intenționează să examineze în mod mai aprofundat acest jalon în cadrul auditurilor 
sale ex post. 

Documentare insuficientă a procesului de evaluare 

10.34. Un sistem de control intern ar trebui să includă o pistă de audit adecvată, 
adică o documentare completă și transparentă a modului în care a fost evaluată 
atingerea jaloanelor și a țintelor. În nota sa privind structura de control intern pentru 
MRR, Comisia subliniază acest lucru, afirmând că „o parte a unei strategii complete de 
control constă în stabilirea unor reguli de gestionare a documentelor, pentru a asigura 
cea mai mare transparență posibilă în ceea ce privește metodele de lucru, precum și 
pentru a asigura piste de audit complete”. Comisia documentează în pista sa de audit 
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elementele legate de îndeplinirea satisfăcătoare a jalonului sau a țintei (a se vedea 
punctul 10.7). 

10.35. În cazul a două jaloane13, Curtea a constatat că pista de audit nu era 
suficientă pentru a acoperi toate elementele considerate relevante în procesul de 
evaluare. În caseta 10.2 este prezentat un astfel de exemplu. 

Caseta 10.2 

Exemplu de pistă de audit insuficientă pentru evaluarea unui jalon 

Descrierea jalonului 215 (reforma C14.R1) din anexa la decizia de punere în 
aplicare a Consiliului (p. 151): 

„Site-ul web colectează date privind turismul în Spania din diverse surse de 
statistici în domeniul turismului, inclusiv organisme publice și private precum INE, 
Turespaña, Banca Spaniei, AENA sau RENFE, și este operațional.” 

Comisia a considerat că toate elementele jalonului 215 au fost realizate și 
a concluzionat că jalonul era îndeplinit în mod satisfăcător. În secțiunea de analiză 
din dosarul de sinteză a evaluării, Comisia a afirmat că site-ul internet asociat 
jalonului era operațional și colectează și actualizează în permanență date publice 
privind turismul de la organisme private și publice. 

Pista de audit a procesului de evaluare pentru jalonul 215 nu conținea însă nicio 
dovadă a verificării de către Comisie a faptului că site-ul colecta date din 
principalele surse de statistici privind turismul. 

                                                      
13 Jalonul 215 –„Lansarea site-ului „DATAESTUR”, care colectează date privind turismul” și 

jalonul 303 – „Intrarea în vigoare a Legii organice privind educația”. 
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Rapoartele anuale de activitate și alte 
mecanisme de guvernanță 
10.36. Rapoartele anuale de activitate constituie principalul instrument utilizat de 
direcțiile generale ale Comisiei pentru a declara dacă dispun de o asigurare rezonabilă 
că procedurile de control garantează regularitatea cheltuielilor. Declarația de asigurare 
a directorului general din Raportul anual de activitate pe 2021 al DG ECFIN include 
pentru prima dată cheltuieli din MRR.  

10.37. Declarația de asigurare a directorului general pentru 2021 confirmă faptul 
că procedurile de control instituite de DG ECFIN oferă garanțiile necesare în ceea ce 
privește:  

(i) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente; 

(ii) punerea în aplicare a articolului 22 alineatul (5) din regulament. 

10.38. În 2021, DG ECFIN și-a definit strategiile de audit și de control pentru MRR 
și a început să pună în aplicare noul cadru de control pentru activitățile mecanismului. 
Pe lângă activitățile ex ante, DG ECFIN a aprobat strategia sa de audit în 
decembrie 2021. Obiectivul acesteia este de a confirma dacă jaloanele și țintele au fost 
atinse și de a evalua dacă autoritățile naționale au instituit sistemele necesare de 
gestiune și de control în ceea ce privește regularitatea plăților și protejarea intereselor 
financiare ale UE în cadrul punerii în aplicare a planurilor lor de redresare și reziliență.  

10.39. Strategia de audit prevede trei tipuri de audituri ex post: 

o audituri privind atingerea jaloanelor și a țintelor (regularitate); 

o audituri de sistem care se axează pe colectarea de date și pe raportarea cu privire 
la jaloane și ținte în statele membre (regularitate); 

o audituri de sistem referitoare la protecția intereselor financiare ale UE. 

10.40. Asigurarea rezonabilă cu privire la regularitatea plății către Spania s-a bazat 
pe controale ex ante cuprinzătoare. Mecanismele de monitorizare și de control ale 
Spaniei pentru MRR erau nou create. Parte a strategiei de control a Comisiei, 
rezultatele controalelor sau ale auditurilor ex post aferente referitoare la îndeplinirea 
angajamentelor suplimentare legate de jalonul privind controlul (a se vedea 
punctul 10.33) vor deveni disponibile ulterior. 
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10.41. Spre deosebire de alte programe ale UE, Comisia efectuează pentru MRR 
o evaluare calitativă a rezultatelor controalelor și a nivelului de risc asociat 
operațiunilor, fără să prezinte o estimare a erorilor. 

10.42. Cheltuielile MRR din exercițiul 2021 nu fac parte din riscul global la 
momentul plății calculat pentru cheltuielile din CFM și prezentat în raportul anual 
privind gestiunea și performanța al Comisiei. Într-o mențiune separată, Comisia face 
trimitere la declarația ordonatorului de credite delegat, în care acesta confirmă că 
dispune de o asigurare rezonabilă cu privire la legalitatea și regularitatea singurei plăți 
efectuate din MRR în 2021. Această asigurare se bazează pe evaluarea pozitivă 
a elementelor de probă prezentate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor legate de 
cererea de plată. 

10.43. Curtea observă că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a integrat un 
paragraf de evidențiere a unor aspecte în legătură cu MRR în opinia sa globală de audit 
care figurează în raportul anual privind gestiunea și performanța. Acest paragraf se 
referă la anumite elemente ale concepției strategiei de control pentru MRR care 
acoperă legalitatea și regularitatea și care trebuie să fie dezvoltate mai în detaliu în 
202214. 

                                                      
14 Anexa VI din volumul III al Raportului anual pe 2021 privind gestiunea și performanța. 
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Concluzii și recomandări 

Concluzii 

10.44. Ansamblul probelor de audit pe care Curtea le-a obținut prin activitatea sa 
și care au fost prezentate în acest capitol indică faptul că unul dintre jaloanele asociate 
primei plăți către Spania nu a fost îndeplinit în mod satisfăcător. Comisia nu a definit 
încă o metodă de cuantificare a impactului neatingerii unui jalon sau a unei ținte. În 
opinia Curții, eroarea nu este semnificativă. 

10.45. Alte deficiențe constatate în activitatea Comisiei de evaluare a jaloanelor 
se referă la utilizarea unor criterii care nu erau suficient de solide și la documentarea 
insuficientă a activității sale, dar trebuie precizat că acestea nu afectează evaluarea 
îndeplinirii jalonului. 

Recomandări 

10.46. Pe baza constatărilor și a concluziilor sale pentru exercițiul 2021, Curtea 
recomandă Comisiei: 

Recomandarea 10.1 – Justificarea elementelor care nu sunt 
considerate relevante pentru evaluarea jaloanelor și a țintelor 

Să justifice în mod clar și transparent elementele cuprinse în acordurile operaționale și 
în decizia de punere în aplicare a Consiliului care nu sunt considerate relevante de 
aceasta pentru îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor.  

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat. 

Recomandarea 10.2 – Elaborarea unei metodologii pentru 
suspendarea (parțială) a unei plăți 

Să elaboreze o metodologie pentru stabilirea sumei a cărei plată urmează să fie 
suspendată în conformitate cu articolul 24 alineatele (6) și (8) din regulament. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat. 
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Recomandarea 10.3 – Îmbunătățirea modului în care este 
documentată evaluarea jaloanelor și a țintelor 

Să îmbunătățească modul în care este susținută prin documente evaluarea jaloanelor 
și a țintelor, prin documentarea completă a tuturor elementelor examinate în cursul 
activității ex ante. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat. 
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Anexe 
Anexa 10.1 – Plățile din MRR în 2021 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor provenite din tabloul de bord privind redresarea și reziliența. 

Spania 9 037 10 000

Italia 8 954 –

Franța 5 118 –

Grecia 2 310 –

Germania 2 250 –

România 1 851 –

Portugalia 1 808 –

Republica Cehă 915 –

Slovacia 823 –

Croația 818 –

Belgia 770 –

Austria 450 –

Lituania 289 –

Letonia 237 –

Slovenia 231 –

Danemarca 202 –

Cipru 131 –

Estonia 126 –

Malta 41 –

Luxemburg 12 –

State membre
cu PRR-uri aprobate 

Prefinanțări în cadrul
granturilor din MRR

(în milioane de euro)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Plăți de granturi din MRR,
excluzând prefinanțările
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 1 – DECLARAȚIA DE ASIGURARE ȘI INFORMAȚII ÎN 

SPRIJINUL ACESTEIA” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

Anul 2021 a fost anul relaxărilor succesive ale restricțiilor impuse în timpul pandemiei la nivel 
mondial, dar și anul care a dezvăluit dimensiunea reală a costurilor sociale și economice cauzate de 
pandemia de COVID-19.  

Bugetul UE a contribuit în mare măsură la atenuarea impactului economic al pandemiei și la 
construirea unor economii europene mai puternice și mai reziliente. Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene (NGEU) și Mecanismul de redresare și reziliență sunt doar două exemple care 
ilustrează răspunsul unitar oferit de UE la criza provocată de pandemia de COVID-19. 

De asemenea, Comisia a considerat că, și în aceste vremuri excepționale, este deosebit de 

important să se asigure că bugetul UE este cheltuit în mod responsabil și corect și să 
colaboreze cu toate părțile implicate, inclusiv cu statele membre, pentru a se încredința că acesta 
produce rezultate concrete pe teren. 

Comisia monitorizează cu atenție execuția bugetului UE. Dacă se constată că statele 
membre, intermediarii sau beneficiarii finali au cheltuit fondurile UE în mod neregulamentar, 
Comisia ia măsuri imediate pentru a corecta aceste erori și pentru a recupera fondurile, după caz. 

Execuția bugetului UE implică gestionarea a milioane de operațiuni și a sute de mii de controale, în 
cadrul tuturor programelor și al modurilor de gestiune. Comisia se străduiește să găsească 
echilibrul corect între un nivel scăzut al erorilor, plăți rapide și costuri rezonabile ale 

controalelor.  

Deși gestiunea financiară a bugetului UE s-a îmbunătățit de-a lungul timpului, unele tipuri de 
cheltuieli rămân mai predispuse la erori. Acestea fac în mare parte obiectul unor norme și scheme 
de rambursare mai complexe. Comisia continuă să identifice domeniile în care apar probleme, să ia 
măsuri preventive și de remediere pentru a soluționa deficiențele identificate și pentru a se asigura 
că erorile sunt mai bine prevenite și detectate în timp pentru toate programele. 

CONSTATĂRILE DE AUDIT PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR 
2021 

Fiabilitatea conturilor 

1.8 Comisia salută faptul că, pentru al 15-lea an consecutiv, s-a considerat că conturile UE nu

sunt afectate de un nivel de eroare semnificativ. 
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Regularitatea operațiunilor 

1.18 a) În ceea ce privește partea de venituri a bugetului UE, Comisia salută faptul că,

potrivit aprecierii Curții de Conturi Europene (CCE), veniturile continuă să nu fie afectate de erori 
semnificative. 

Comisia salută, de asemenea, faptul că CCE consideră că sistemele legate de venituri care au fost 
examinate erau, în general, eficace. Astfel cum va proceda și în cazul propriilor constatări, Comisia 
va monitoriza problemele identificate de auditul efectuat de CCE în anumite state membre, cărora 
li se va solicita să ia măsuri adecvate pentru a aborda și a soluționa deficiențele identificate. 

Comisia va intensifica în continuare monitorizarea punctelor deschise de mult timp în materie de 
resurse proprii tradiționale și va elimina, dacă este posibil, rezervele în materie de TVA. 

În ceea ce privește acțiunile de reducere a deficitului de colectare a taxelor vamale, Comisia 
subliniază că, deși obiectivul general al Planului de acțiune vamală nu este de a reduce acest 
deficit, mai multe acțiuni prevăzute în planul de acțiune urmăresc să contribuie la îndeplinirea 
acestui obiectiv (a se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 3.13). 

b) În ceea ce privește regularitatea cheltuielilor, pe baza numeroaselor audituri și controale

efectuate, estimarea proprie a Comisiei cu privire la riscul la momentul plății, și anume nivelul

de eroare rămas la momentul plății, după controalele sale preventive, a rămas stabil, la 1,9 % din
cheltuielile relevante, adică la același nivel ca în 2020. Această stabilitate se datorează faptului că
cea mai mare parte a cheltuielilor efectuate în 2021 se raportează încă la perioada de programare
2014-2020.

Având în vedere caracterul multianual al cheltuielilor sale și al strategiilor sale de control, 
Comisia depune eforturi substanțiale pentru a face controale după efectuarea plăților și pentru a 
continua să opereze corecții. Aceste eforturi se reflectă în riscul estimat la închiderea 

programului1, care este de 0,8 % în total (0,9 % în 2020). Acest procent se situează mult sub 
pragul de semnificație de 2 %, în concordanță atât cu nivelurile atinse în anii precedenți începând 
cu 2016, cât și cu obiectivul Comisiei. 

Datorită numeroaselor informații obținute în urma controalelor sale și a analizei detaliate a 
rezultatelor acestora, Comisia este în măsură să împartă cheltuielile pentru care riscul la 

momentul plății este mai mare de 1,9 % în: 

 cheltuieli cu risc mediu, în cazul cărora riscul la plată se situează între 1,9 % și 2,5 %,

reprezentând 23 % din cheltuielile totale, și

 cheltuieli cu risc ridicat, în cazul cărora riscul la plată depășește 2,5 %, reprezentând

22 % din cheltuielile totale din 2021.

În consecință, Comisia concluzionează că peste jumătate dintre cheltuieli (55 %) prezintă un 
risc scăzut, deoarece riscul la momentul plății se situează sub pragul de semnificație (pentru 
detalii, a se vedea Raportul anual privind gestionarea și performanța pentru 2021, volumul II, 
pagina 50). 

1 Întrucât nu s-a închis nicio măsură a Fondului european de garantare agricolă, în ceea ce privește 
cheltuielile agricole, riscul la închidere este înlocuit cu suma finală expusă riscului. 
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Impactul produs de complexitatea normelor și de modul în care sunt debursate fondurile UE asupra 
riscului de eroare  

1.19 – Prima liniuță Comisia împărtășește concluzia potrivit căreia riscul de eroare este

mai mic pentru cheltuielile care sunt reglementate de norme simplificate (în principal pentru 
cheltuielile bazate pe drepturi la plată). Prin urmare, Comisia a depus eforturi pentru a-și continua 
demersul de a simplifica pe cât posibil conceperea programelor pentru perioada 2021-2027, în 
special în domeniile cercetării și inovării și în ceea ce privește politica de coeziune, promovând 
utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a schemelor de finanțare nelegată de 
costuri, precum și a noului model de performanță al PAC. 

A doua liniuță Deși complexitatea normelor poate contribui la creșterea riscului de

eroare, Comisia consideră că sistemele de control existente permit atenuarea riscurilor legate de 
unele dintre programele mai complexe. 

Comisia adoptă măsuri de remediere specifice, în special pentru categoriile de risc mediu și ridicat. 
Printre aceste măsuri se numără sensibilizarea beneficiarilor și a partenerilor în materie de punere 
în aplicare cu privire la normele aplicabile ale UE și la aspectele recurente, ajustarea strategiilor de 
control după caz, aplicarea lecțiilor învățate în cadrul programelor viitoare și simplificarea normelor 
ori de câte ori este posibil. 

În același timp, pot fi necesare condiții complexe și norme de eligibilitate atunci când, pentru a 
atinge obiective de politică ambițioase sau pentru a respecta principiile de bază ale pieței unice 
(normele privind achizițiile publice sau ajutoarele de stat), este necesară direcționarea ajutorului.  

Prin urmare, legalitatea și regularitatea trebuie conciliate cu îndeplinirea obiectivelor de 

politică, ținând totodată seama de costurile de execuție. 

1.20 Comisia împărtășește opinia CCE potrivit căreia modul în care sunt debursate fondurile

are un impact asupra riscului de eroare.  

Cu toate acestea, pe baza informațiilor detaliate de care dispune, Comisia consideră că riscurile la 

momentul plății nu sunt în mod uniform semnificative pentru plățile bazate pe rambursare. 
Expunerea la risc ar putea fi diferită în cadrul aceluiași domeniu de politică și chiar în cadrul 
aceluiași program de cheltuieli. 

Cheltuieli cu risc ridicat 

1.22-1.23 Pe baza evaluării sale detaliate, Comisia își împarte cheltuielile în funcție de riscul

estimat la momentul plății. Pe această bază, Comisia consideră că, pentru 45 % din cheltuielile sale 
relevante, riscul la momentul plății este de peste 1,9 %, fiind stabil în comparație cu cel 
corespunzător anului 2020.  

Sunt vizate unele programe operaționale din domeniul coeziunii, și anume numai cele care prezintă 
deficiențe grave și/sau rate de eroare de peste 1,9 %; granturile pentru programul de cercetare 
Orizont 2020 și alte granturi complexe din cadrul aceleiași rubrici a CFM; agențiile individuale de 
plăți din cadrul PAC pentru plăți directe și dezvoltare rurală, precum și unele state membre, pentru 
măsurile de piață care au rate de eroare mai mari de 1,9 %. 

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctele 1.19 și 1.20. 
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1.24 În domeniul de politică „Coeziune, reziliență și valori”, Comisia și autoritățile de audit au

identificat, în general, pe baza unei tipologii comune, aceleași categorii de nereguli care au fost 
identificate și de către CCE: cheltuielile neeligibile, achizițiile publice, pista de audit și ajutorul de 
stat.  

Comisia ia măsuri, împreună cu autoritățile responsabile de programe, care răspund în primă 
instanță de prevenirea și detectarea erorilor, prin acțiuni de consolidare a capacităților și prin 
audituri, în vederea reducerii erorilor. Comisia a abordat orientări actualizate, care, împreună cu 
utilizarea necesară a opțiunilor simplificate în materie de costuri, vizează îmbunătățirea într-o mai 
mare măsură a calității controalelor de gestiune.  

De asemenea, Comisia pune în aplicare planurile sale de acțiune în ceea ce privește achizițiile 
publice și ajutoarele de stat. Aceste acțiuni au scopul de a ajuta administratorii și beneficiarii 
fondurilor UE să își îmbunătățească practicile de achiziții publice și să reducă riscul de nereguli 
legate de aplicarea normelor privind ajutoarele de stat, prin programe de formare și prin 
diseminarea de informații relevante către părțile interesate ale fondurilor ESI. În cele din urmă, 
contribuie la îmbunătățirea sistemelor aferente programelor în cauză și planurile care conțin 
măsurile de remediere solicitate autorităților responsabile de programe de fiecare dată când se 
identifică deficiențe. 

1.25 În ceea ce privește domeniul de politică „Resurse naturale și mediu”, evaluarea CCE

privind măsurile de piață și dezvoltarea rurală este în concordanță cu cea efectuată de Comisie, 
care constată, de asemenea, că riscul de eroare este mai ridicat în aceste domenii. În actualul 
cadru legislativ al PAC, se aplică condiții și norme de eligibilitate complexe în cazul în care, pentru a 
se atinge obiective de politică ambițioase, este necesară direcționarea ajutorului. Prin urmare, este 
necesar să se asigure un echilibru între considerațiile legate de legalitate și regularitate și 
îndeplinirea obiectivelor de politică, ținându-se seama, în același timp, de costurile de realizare. 
Pentru perioada 2023-2027, Comisia abordează această problemă prin promovarea utilizării 
opțiunilor simplificate privind costurile și prin simplificarea PAC. 

1.26 În domeniul „Cercetare și inovare”, finanțarea bazată pe costurile reale rămâne relativ

complexă și predispusă la erori, în special pentru anumite tipuri de beneficiari (a se vedea punctul 
1.19), în pofida eforturilor Comisiei de a oferi orientări tuturor participanților.  

În plus, ca alternativă la finanțarea bazată pe costurile reale, Comisia promovează o utilizare 
sporită a sumelor forfetare și a unui sistem de costuri unitare pentru costurile cu personalul 
disponibile în cadrul oricărui grant, care reprezintă principala sursă de erori. 

1.27 În ceea ce privește rubrica „Vecinătate și întreaga lume”, Comisia consideră că

cheltuielile cu risc mai scăzut din cadrul acestui capitol nu se limitează doar la plățile 
corespunzătoare sprijinului bugetar și la cheltuielile administrative, ci includ și alte cheltuieli din 
cadrul segmentelor care fac obiectul gestiunii directe și indirecte și care prezintă un risc scăzut sau 
mediu la momentul plății. 

Tipologia erorilor: eligibilitatea și încălcarea normelor privind ajutoarele de stat și achizițiile publice 

1.28 Tipologia erorilor reflectă complexitatea normelor. Prin urmare, Comisia depune eforturi

continue pentru a simplifica normele în măsura în care este posibil și pentru a utiliza mai mult 
mecanisme de aplicare mai simple, cum ar fi opțiunile simplificate în materie de costuri. Reducerea 
birocrației pentru beneficiari și a complexității este unul dintre principiile directoare ale cadrului 
financiar multianual 2021-2027. A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 1.19. 
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1.29 În ceea ce privește cazurile de erori privind eligibilitatea identificate de CCE în fondurile

destinate politicii de coeziune, Comisia consideră că, în cazul a două operațiuni legate de un 
program, nu există niciun temei juridic pentru impunerea de corecții financiare. Comisia observă, de 
asemenea, că o treime din nivelul de eroare estimat de CCE se referă la un singur program național 
care abordează șomajul în rândul tinerilor și care reflectă o problemă foarte specifică. Comisia face 
trimitere, de asemenea, la răspunsurile sale la punctele 5.15 și 5.22. 

În ceea ce privește cercetarea și inovarea, Comisia observă că „proiectele neeligibile” nu 
reprezintă o sursă comună de erori pentru acest domeniu de politică. 

1.30 Comisia observă că, în ultimii ani, erorile legate de normele privind ajutoarele de stat

identificate de autoritățile statelor membre și de Comisie au continuat să fie mai puțin frecvente în 
ceea ce privește fondurile politicii de coeziune, ceea ce demonstrează impactul măsurilor concepute 
în cadrul planului de acțiune al Comisiei privind ajutoarele de stat. 

Domeniul achizițiilor publice rămâne o sursă importantă a erorilor raportate de autoritățile de audit, 
care în prezent detectează mai bine aceste probleme, ceea ce arată că acțiunile privind capacitatea 
administrativă puse în aplicare în cadrul planului de acțiune al Comisiei privind achizițiile publice 
au, de asemenea, rezultate pozitive. Comisia face trimitere la răspunsurile sale menționate la 
punctele 5.27 și 5.29. 

Cheltuieli cu risc scăzut 

1.32 Pe baza propriei evaluări detaliate, Comisia consideră că (o parte din) programele de

finanțare care prezintă un risc scăzut, ceea ce înseamnă că riscul asociat la momentul plății este 
mai mic 1,9 %, reprezintă, la fel ca în 2020, aproximativ 55 % din cheltuielile relevante din 2021.  

Valoarea de mai sus include cheltuielile efectuate de marea majoritate a agențiilor de plăți din 
domeniul PAC și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de unele 
programe operaționale din domeniul coeziunii, și anume cele cu o rată de eroare scăzută; 
cheltuielile legate de acțiunile Marie Skłodowska-Curie; granturile Consiliului European pentru 
Cercetare; Agenția Spațială Europeană și Agenția GNSS European; Mecanismul pentru 
interconectarea Europei; programul Erasmus+; Fondul pentru azil, migrație și integrare; sprijinul 
bugetar, subvențiile și cheltuielile administrative.  

În domeniul „Resurse naturale și mediu”, Comisia ia act cu satisfacție de concluzia CCE (astfel 
cum este menționată, de asemenea, în capitolul 6), potrivit căreia plățile directe din FEGA, care 
reprezintă 68 % din cheltuielile aferente resurselor naturale, rămân neafectate de erori 
semnificative. Acest lucru este în concordanță cu propriile concluzii ale Comisiei prezentate în 
Raportul anual de activitate al DG AGRI cu privire la cheltuielile PAC. 

Informațiile furnizate de Comisie cu privire la regularitate 

Rata de eroare estimată de Comisie 

1.36-1.38 Prin consolidarea asigurării sale în sens ascendent și la un nivel detaliat, și anume

per program sau alt segment relevant de cheltuieli, având în vedere că punerea în aplicare nu este 
uniformă între programe și între statele membre, obiectivul Comisiei este de a identifica domeniile 
în care trebuie să se ia în consecință măsuri de remediere adecvate. 

Comisia are încredere în informațiile privind riscurile la momentul plății și riscurile la 

închidere prezentate în raportul anual privind gestiunea și performanța. Acestea se 
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bazează pe sute de mii de controale efectuate în fiecare an de Comisie și de statele membre, în 
conformitate cu strategiile lor de control stabilite cu atenție, adaptate la particularitățile 
programelor de cheltuieli. 

Comisia monitorizează îndeaproape riscul la momentul plății și riscul la închidere, cu obiectivul de a 
menține riscul la închidere sub pragul de semnificație de 2 %. 

Comisia observă totodată că abordarea sa, în calitate de gestionar al bugetului UE, este diferită de 
cea urmată de CCE în rolul său de auditor extern. Acest lucru poate conduce la unele diferențe în 
estimarea nivelului de eroare de către cele două instituții. 

În plus, Comisia nu este întotdeauna de acord cu evaluarea Curții privind erorile individuale. 

Pe baza activității desfășurate, Comisia consideră că riscul la momentul plății prezentat în RAGP 
pentru CFM 1 „Piața unică, inovare și sectorul digital” este reprezentativ pentru nivelul de eroare (a 
se vedea punctele 4.6 și 4.29 din capitolul 4). 

În ceea ce privește domeniul „Coeziune, reziliență și valori”, Comisia observă că valoarea 
maximă a erorii estimate pentru rubrica 2 din CFM (2,3 %), care este luată în considerare în RAGP 
la calcularea de către Comisie a riscului global la momentul plății, se încadrează, pentru al treilea 
an consecutiv, în intervalul de eroare estimat de CCE. 

În ceea ce privește rubrica 3 „Resurse naturale și mediu”, Comisia salută rata de eroare 
estimată de CCE la 1,8 %, care se situează sub pragul de semnificație și este în concordanță cu 
propria sa evaluare privind riscul la momentul plății. 

1.39 Comisia continuă să ia măsuri pentru a îmbunătăți eficacitatea controalelor ex post.

De exemplu, în domeniul cercetării și inovării, Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei a 
lucrat la aspectele evidențiate de CCE în rapoartele anterioare. Majoritatea măsurilor menite să 
soluționeze aceste probleme sunt puse în aplicare, iar Comisia va continua să lucreze în acest sens. 

În domeniul politicii de coeziune, Comisia consideră că, în general, se poate avea încredere în 
activitatea autorităților de audit și a organismelor de control ale acestora, cu excepția unui număr 
limitat de autorități, astfel cum sunt menționate în rapoartele anuale de activitate. În unele cazuri, 
erorile suplimentare detectate sunt ocazionale și nu indică o deficiență sistemică la nivelul 
autorității de audit.  

În 2021, Comisia a continuat să coopereze în mod intens cu autoritățile de audit ale statelor 
membre pentru a asigura un cadru de asigurare și control consecvent și solid, inclusiv în condiții de 
restricții practice pentru audituri pe perioada pandemiei, și pentru a îmbunătăți calitatea activității 
de asigurare, după caz, consolidând capacitățile de detectare și de corecție necesare.  

Evaluarea riscurilor efectuată de Comisie 

1.40-1.41 Astfel cum se explică în răspunsul la punctul 1.36, Comisia are încredere în

informațiile privind riscurile la momentul plății și riscurile la închidere prezentate în RAGP. 

În domeniul cercetării și inovării, Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei a pus în aplicare 
măsuri pentru a se urma în mod corespunzător recomandările CCE cu privire la auditurile ex post, 
precum și cu privire la metodologia de calculare a ratei de eroare pentru programul Orizont 2020. 
Pe această bază, Comisia are încredere în rata de eroare calculată pentru această rubrică din CFM. 
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Având în vedere segmentarea mai detaliată pe care o realizează în cazul cheltuielilor, în funcție de 
profilurile de risc și de sistemele de control din cadrul rubricii „Coeziune, reziliență și valori”, 
Comisia poate identifica, atunci când detectează erori și ținând seama și de activitatea CCE, partea 
specifică a tipurilor de programe cel mai probabil să fie afectată. Prin urmare, Comisia este în 
măsură să ofere o perspectivă diferențiată asupra nivelului de eroare în ceea ce privește plățile 
efectuate și să identifice în mod clar domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri.  

Prin urmare, Comisia este convinsă că evaluarea sa detaliată bazată pe o combinație de activități 
de audit documentar și la fața locului care acoperă diferitele programe și pachete de asigurare 
individuale, în funcție de riscurile atribuite acestora, îi permite să stabilească o estimare rezonabilă 
și corectă a ratelor de eroare pentru fiecare program și, cumulativ, pentru toate programele.  

Pentru a aborda riscul de erori rămase nedetectate, direcțiile generale calculează, de asemenea, o 
valoare maximă a indicatorului-cheie de performanță privind legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor, care este utilizată în scopul de a estima riscul la momentul plății pentru politica de 
coeziune și pentru rubrica 2 din RAGP. 

În domeniul de politică „Vecinătate și întreaga lume”, Comisia consideră că studiul privind rata 
de eroare reziduală este adecvat scopului și nu face obiectul unor limitări care ar putea contribui la 
o subestimare a erorilor.

Raportarea de către Comisie cu privire la corecțiile financiare și la recuperări 

1.43 În ceea ce privește RAGP pentru 2021, Comisia a depus eforturi semnificative pentru a oferi

o imagine completă și transparentă a tuturor măsurilor preventive și corective puse în aplicare în
cursul exercițiului financiar, atât de către Comisie, cât și de către statele membre. Comisia salută
faptul că CCE a recunoscut că revizuirea a condus la o simplificare a raportării privind corecțiile
financiare și recuperările, precum și la o clarificare cu privire la cuantumul cheltuielilor neconforme
corectate și restituite la bugetul UE.

1.44 Comisia este de acord că majoritatea corecțiilor și a recuperărilor nete vizează perioada

2014-2020. Din cele 631 de milioane EUR reprezentând corecții și recuperări nete pentru rubrica 
Resurse naturale, cel puțin 439 de milioane EUR (69 %) se referă la perioada 2014-2020. 
Această sumă reprezintă 57 % din suma totală a corecțiilor nete impuse statelor membre, și 
anume 765 de milioane EUR.  

În ceea ce privește coeziunea, corecțiile Comisiei sunt puse în aplicare începând cu 

CFM 2014˗2020 la nivelul statelor membre, asigurând o punere în aplicare eficientă și la timp. 
Modelul de asigurare pune accentul pe asigurarea unui nivel de eroare de 2 % pentru fiecare 
program în parte. Până în prezent, nu au fost aplicate corecții financiare nete din cauza criteriilor 
foarte restrictive care trebuie îndeplinite, astfel cum au fost stabilite de colegiuitor. Totuși, această 
nouă dispoziție introdusă în perioada 2014-2020 continuă să funcționeze ca un stimulent pentru 
ca statele membre să efectueze corecții financiare în primă instanță, înainte de prezentarea 
conturilor anuale.   

1.45 Măsurile preventive adoptate de statele membre nu sunt atribuite în mod direct Comisiei. Cu

toate acestea, din motivele explicate în răspunsul la punctul 1.44, Comisia consideră, în ceea ce 
privește capacitatea de corecție, că aceasta ar trebui să includă și corecțiile puse în aplicare de 
statele membre în urma unei solicitări din partea Comisiei. 
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Comisia a explicat în mod transparent modul în care se obține proporția de 3,3 % și care sunt 
diferitele componente ale RAGP în valoare de 5 620 de milioane EUR. (A se vedea RAGP 2021, 
volumul III, anexa 5, p. 31 și volumul II, anexa 2, p. 44). 

Comisia observă că, pentru a asigura o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tuturor straturilor de 
control aplicabile în conformitate cu cadrul financiar și juridic existent, ar trebui luate în considerare 
și măsurile întreprinse de statele membre. Acestea au fost deja raportate, deși au fost prezentate 
separat. În ceea ce privește coeziunea, corecțiile prezentate au fost cele referitoare la autoritățile 
de audit.  

Impactul procedurii statului de drept asupra regularității cheltuielilor din 2021 

1.46 Comisia consideră necesar să trimită o notificare Ungariei în temeiul articolului 6

alineatul (1) din Regulamentul privind condiționalitatea, pentru a proteja interesele financiare ale 
Uniunii de riscurile actuale sau viitoare și pentru a aborda neregulile și deficiențele larg răspândite 
și interconectate identificate în statul membru respectiv.  

Înainte de 2021, pentru a remedia aceste nereguli și deficiențe, Comisia putea să recurgă doar la 
măsurile prevăzute de legislația sectorială. Comisia a utilizat pe scară largă aceste măsuri, astfel 
cum o demonstrează amploarea corecțiilor financiare impuse Ungariei de-a lungul timpului, precum 
și recomandările și solicitările mai vechi. Cu toate acestea, măsurile respective se refereau, în 
general, la cheltuieli deja declarate Comisiei și nu au permis, timp de mulți ani, să se împiedice pe 
deplin continuarea acestor nereguli și deficiențe sau a unora similare și să se modifice sistemul 
într-un mod structurat.  

Intrarea în vigoare, în 2021, a Regulamentului privind condiționalitatea a completat legislația 
sectorială cu un instrument mai amplu care permite abordarea acestor deficiențe într-un mod 
structurat de-a lungul timpului. Cu toate acestea, transmiterea unei notificări în temeiul 
Regulamentului privind condiționalitatea este doar prima etapă a procedurii, iar statul membru 
poate prezenta informații care să înlăture preocupările și/sau poate prezenta măsuri de remediere 
care să răspundă acestor preocupări. Procedura de adoptare a măsurilor de protejare a intereselor 
financiare ale Uniunii și de ridicare a acestor măsuri trebuie să respecte principiile obiectivității, 
nediscriminării și egalității de tratament ale statelor membre și să fie derulată conform unei 
abordări imparțiale și bazate pe dovezi. Comisia poate înainta măsuri numai Consiliului, care este 
responsabil cu adoptarea acestora.  

Din toate motivele de mai sus, Comisia nu poate anticipa dacă măsurile vor fi adoptate de Consiliu. 
Prin urmare, Comisia este singura care trebuie să raporteze cu privire la acțiunile întreprinse la 
nivel de întreprindere în raportul anual privind gestiunea și performanța (RAGP). 

RAPORTAREA SUSPICIUNILOR DE FRAUDĂ CĂTRE OLAF ȘI 
EPPO  

1.53 În ceea ce privește PAC, pe baza acțiunilor întreprinse deja ca urmare a recomandării

referitoare la fraudă din cadrul Raportului anual al CCE pe 2019, Comisia va depune toate 
eforturile necesare pentru a pune în aplicare recomandările formulate de CCE în Raportul său 
special nr. 14/2022 – Răspunsul Comisiei la fraudă în cadrul politicii agricole comune – Este timpul 
să se meargă mai în profunzime.  

În ceea ce privește activitatea autorităților de audit în domeniul politicii de coeziune, Comisia salută 
îmbunătățirea raportată la punctul 5.49 în ceea ce privește utilizarea listelor de verificare care 
abordează în mod explicit riscul de fraudă. Comisia subliniază importanța actualei puneri în 
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aplicare, împreună cu autoritățile responsabile de programe, a strategiei antifraudă comune, 
elaborată în colaborare cu OLAF, în conformitate cu principiul Comisiei de toleranță zero pentru 
fraudă. Aceasta include, în special, promovarea și consolidarea continuă a instrumentului de 
extragere a datelor și de evaluare a riscurilor Arachne, pus în prezent la dispoziția statelor membre 
în mod voluntar și inclus recent în propunerea de revizuire a Regulamentului financiar pentru a fi 
utilizat în mod obligatoriu. 

CONCLUZII 

1.53-1.58 Comisia subliniază că acordă o importanță deosebită bunei gestiuni financiare

a bugetului UE. În calitate de gestionar al bugetului UE, Comisia a instituit strategii solide de 

control multianuale concepute pentru a preveni, a detecta și a corecta deficiențele identificate. 
Aceasta le ajustează, le dezvoltă și le îmbunătățește în permanență și, de asemenea, depune 
eforturi în vederea unor simplificări suplimentare în cadrul programelor. Comisia observă totodată 
că abordarea sa, în calitate de gestionar al bugetului UE, este diferită de cea urmată de CCE în 
rolul său de auditor extern. Acest lucru poate conduce la unele diferențe în estimarea nivelului de 
eroare de către cele două instituții. 

Comisia salută faptul că, pentru al 15-lea an consecutiv, s-a considerat că conturile UE nu sunt 
afectate de un nivel de eroare semnificativ. În ceea ce privește partea de venituri a bugetului 

UE, Comisia consideră, la fel ca CCE, că în această zonă nu există erori semnificative. 

În ceea ce privește cheltuielile, Comisia salută estimarea CCE privind rata de eroare de 1,8 % 
pentru domeniul de politică „Resurse naturale și mediu”, care se situează sub pragul de 
semnificație și care este în concordanță cu propria evaluare a Comisiei privind riscul la momentul 
plății. Comisia împărtășește concluzia generală a CCE potrivit căreia nivelul de eroare din cadrul 
cheltuielilor aferente rubricii „Administrația publică europeană” nu a fost semnificativ. 

Comisia are încredere în informațiile privind nivelurile de eroare și riscurile la momentul plății 
prezentate în RAGP. În plus, Comisia consideră că rata de eroare care reprezintă cel mai bine toate 
eforturile depuse, atât de statele membre, cât și de serviciile sale, este riscul la închidere (a se 
vedea, de asemenea, răspunsul de la punctul 1.34), care măsoară nivelul de eroare rămas după 
efectuarea tuturor controalelor și corecțiilor ex post. Pentru 2021, riscul global la închidere este 

estimat la 0,8 %, respectiv mult sub pragul de semnificație de 2 %, și este în concordanță cu 
nivelul din anii precedenți (0,7 % în 2019 și 0,9 % în 2020). 

În plus, datorită propriei analize detaliate de gestiune pentru fiecare program [a se vedea, de 
asemenea, răspunsul la punctul 1.18 litera (b)], Comisia poate dispune de o imagine nuanțată a 

nivelului de risc în cadrul domeniilor de politică și al programelor de cheltuieli. Acest lucru 
demonstrează că riscurile la momentul plății nu sunt, în mod uniform, scăzute, medii sau ridicate 
pentru un anumit domeniu de politică (a se vedea RAGP din 2021, volumul II, p. 50).  

 Această abordare permite Comisiei să identifice cu precizie domeniile care prezintă riscuri și
cauzele profunde ale acestora și să ia măsuri corective specifice: cheltuielile cu risc

scăzut, în cazul cărora riscul la momentul plății se situează sub 1,9 %, reprezentând 55 %
din cheltuielile totale;

 cheltuielile cu risc mediu, în cazul cărora riscul la momentul plății se situează între
1,9 % și 2,5 %, reprezentând 22 % din cheltuielile totale și

 cheltuielile cu risc ridicat, în cazul cărora riscul la momentul plății este de peste 2,5 %
sau în cazul cărora au fost identificate deficiențe, reprezentând 23 % din cheltuielile totale.
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Acest lucru contribuie la concluzia Comisiei potrivit căreia riscul la momentul plății se situează 

sub pragul de semnificație pentru mai mult de jumătate din cheltuielile relevante.  

În sfârșit, astfel cum a recunoscut CCE, Comisia a adus îmbunătățiri în ceea ce privește raportarea 
privind corecțiile financiare și recuperările. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 2 – GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

Comisia subliniază că au fost luate toate măsurile necesare pentru a asigura execuția deplină și 

eficientă a bugetului UE în conformitate cu cadrul financiar și juridic existent. 

Bugetul UE pentru 2021 a fost primul din noul cadru financiar multianual de 7 ani 
(CFM 20212027). Adoptarea tardivă a Regulamentului privind CFM (17 decembrie 2020) a condus 
la adoptarea actelor juridice ale noii generații de programe abia în cursul anului. Acest lucru a 
afectat execuția bugetară în 2021, întârziind demararea activităților multor programe și a etapelor 
de punere în aplicare (cereri de propuneri, selecții, contractare) și, prin urmare, a plăților. În plus, 
circumstanțele speciale continue cauzate de pandemia de COVID-19 au avut un impact 
semnificativ și asupra finalizării programelor și instrumentelor anterioare anului 2021 din cadrul 
bugetului UE. O parte semnificativă a creditelor de angajament a fost reportată sau reprogramată 
pentru a fi executată în perioada 2022-2025.  

Nivelul angajamentelor restante („reste à liquider” – RAL) care rezultă din actualul CFM și din 
programele care l-au precedat a fost redus la sfârșitul anului 2021 în comparație cu exercițiul 
precedent. Acest lucru se datorează în mare parte reprogramării alocărilor pentru 2021, precum și 
accelerării plăților pentru programele în curs din cadrul politicii de coeziune. Creșterea nominală a 
valorii RAL la sfârșitul anului 2021, comparativ cu 2020, este legată de punerea în aplicare a 
instrumentului NextGenerationEU (NGEU).  

În ceea ce privește riscurile și provocările sporite pentru bugetul UE, riscul generat de creșterea 
datoriilor contingente legate de SURE este neglijabil. Garanțiile în valoare de 25 de miliarde EUR 
furnizate de statele membre care stau la baza SURE reprezintă primul său nivel de apărare, 
acoperind expunerea UE pe o perioadă de 2,5 ani. În plus, SURE dispune de alte garanții. În mod 
specific, portofoliul său de împrumuturi este construit astfel încât să limiteze riscul de concentrare, 
expunerea anuală și expunerea excesivă față de fiecare stat membru în parte. În plus, dacă este 
necesar, Comisia poate, de asemenea, să reînnoiască împrumuturile asociate. 

În ceea ce privește riscurile sporite la adresa bugetului UE pe care le implică invadarea 
Ucrainei de către Rusia, la 18 mai 2022, Comisia a prezentat un pachet referitor la chestiunile 
apărute ca urmare a acestui război, de la securitatea aprovizionării cu energie la deficitul de 
investiții în apărare al UE și la sprijinul pentru Ucraina. Toate aceste chestiuni pot avea implicații 
asupra bugetelor viitoare ale UE; totuși, ele nu se referă la punerea în aplicare a exercițiului 
financiar 2021. 
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GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ ÎN 2021 

Execuția bugetară 

Impactul adoptării tardive a reglementărilor asupra execuției creditelor de angajament 

2.5 Rata scăzută de execuție a creditelor de angajament în 2021 nu înseamnă că creditele

neexecutate au fost anulate, ci că acestea vor fi executate în anii următori, în conformitate cu 
Regulamentul privind CFM și cu actele de bază relevante. În ceea ce privește fondurile care fac 
obiectul gestiunii partajate, nevoile și posibilitatea de a transfera tranșa de angajament pentru 
2021 în anii următori au fost deja prevăzute în Regulamentul privind CFM.  

De fapt, Comisia a fost în măsură să se asigure că creditele bugetare pentru 2021 au fost sau vor 

fi executate integral datorită reprogramării programelor care fac obiectul gestiunii partajate în 
conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind CFM1, reportărilor în conformitate cu 
Regulamentul financiar și cu alte acte de bază relevante, precum și execuției integrale a bugetului 
rămas disponibil. 

2.8 Ca urmare a întârzierilor în adoptarea legislației sectoriale, nu au fost aprobate programe în

2021 și, prin urmare, tranșa din 2021 a angajamentelor din cadrul programelor reglementate de 
RDC a fost reprogramată pentru perioada 2022-2025.  

Trebuie subliniat faptul că principalele motive pentru programarea întârziată au fost nu numai 
legislația întârziată, ci și prioritățile contradictorii ale statelor membre care au trebuit să facă față 
mai întâi crizei provocate de pandemia de COVID-19 și consecințelor acesteia și care, prin urmare, 
s-au concentrat pe reprogramarea programelor pentru perioada 2014-2020 pe baza posibilităților
incluse în CRII(+) și REACT-EU, precum și pe pregătirea planurilor naționale de redresare și
reziliență.

Absorbția fondurilor ESI în perioada 2014-2020 

2.14-2.16 și figura 2.2 Comisia ar dori să sublinieze că, pentru Fondul european agricol

pentru dezvoltare rurală (FEADR), absorbția efectivă a fondurilor pentru perioada 2014-2020, 
astfel cum au fost alocate la începutul perioadei de programare, este de 79 %, un nivel foarte 
performant. Situația prezentată de Curtea de Conturi Europeană în figura 2.2 include resurse 
suplimentare alocate din CFM 2021-2027 pentru anii 2021 și 2022. Dacă nu s-ar fi procedat 
astfel, situația reală a fiecărui stat membru ar fi, de asemenea, diferită de cea prezentată în 
figura 2.3. 

Ca atare, situația cumulativă prezentată include programe finanțate din fondurile ESI pentru 
perioada 2014-2020, cu doi ani rămași pentru execuție (31 decembrie 2023), cu excepția FEADR, în 
cazul căruia programele existente vor continua până la sfârșitul anului 2025. Prin urmare, Comisia 
subliniază că întârzierile în execuție descrise nu se referă la FEADR. 

Transferuri bugetare 

2.19 Creșterea observată a valorii transferurilor s-a datorat în principal situației specifice din

2021 (demararea cu întârziere a noilor programe, consecințele persistente ale pandemiei de 

1 COM(2022) 81. 
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COVID-19 asupra punerii în aplicare a proiectelor) și a fost legată în cea mai mare parte de o 
ajustare a nevoilor pentru a asigura punerea în aplicare pe deplin. Transferurile (ajustările) 
angajamentelor au fost efectuate în principal pentru a facilita execuția maximă a bugetului și 
pentru a reacționa la circumstanțe neprevăzute, pentru a reflecta adoptarea finală a actelor de 
bază relevante (pentru a alinia sumele din buget la ceea ce a fost adoptat în cele din urmă) și 
pentru a face față adoptării tardive a unor astfel de acte de bază. 

Angajamente restante aferente bugetului UE și NGEU 

2.26 Comisia subliniază că un alt factor important pentru scăderea angajamentelor restante din

2020 până în 2021 a fost accelerarea plăților pentru programele din perioada 2014-2020 din 
cadrul politicii de coeziune. Lansarea cu întârziere a fondurilor politicii de coeziune pentru perioada 
2021-2027 a însemnat că noul RAL generat pentru exercițiul financiar 2021 a fost mai limitat. 

2.31 Comisia măsoară, de asemenea, angajamentele restante („Reste à Liquider” - RAL) în raport

cu dimensiunea economiei UE. De la sfârșitul anului 2021 până la sfârșitul anului 2027, se 
preconizează că raportul dintre RAL (cu excepția instrumentului NextGenerationEU) și VNB al UE va 
scădea de la 1,7 % la 1,6 %. În plus, RAL este legat în primul rând de momentul în care sunt 
datorate plăți de la UE către beneficiari și este parțial o consecință naturală a sistemului bugetar al 
UE, cu diferite credite de angajament și de plată. 

2.32 Comisia monitorizează execuția bugetară și evoluția nivelului global al angajamentelor

restante, precum și factorii subiacenți aferenți. Comisia informează periodic Parlamentul European 
și Consiliul cu privire la nevoile prognozate și la riscurile potențiale în viitor. Aceste informații sunt 
incluse în special într-un raport anual referitor la previziunile pe termen lung privind viitoarele 
intrări și ieșiri din bugetul UE pentru perioada 2021-2027, care face parte din Raportul financiar și 
de răspundere integrat (RFRI) în temeiul articolului 247 din Regulamentul financiar.  

Comisia își pregătește previziunile pe baza unui set amplu de date disponibile (execuția bugetară 
din anii precedenți, punerea în aplicare și cele mai recente evoluții ale bugetului actual și nevoile 
viitoare prezentate în proiectul de buget pentru anul următor). În plus, Comisia ia în considerare 
previziunile statelor membre privind execuția fondurilor politicii de coeziune – factorul determinant 
principal care stă la baza estimărilor globale privind plățile în temeiul CFM. Comisia va continua să 
propună niveluri adecvate de credite de plată în cadrul procedurilor bugetare anuale pentru a 
răspunde nevoilor de plată. Cu toate acestea, Comisia reamintește că adoptarea creditelor bugetare 
ține, în ultimă instanță, de competența autorității bugetare. 

Raportarea privind COVID-19 

2.39 Astfel cum se indică în răspunsurile la Raportul anual al Curții de Conturi Europene pentru

exercițiul financiar 2020, Comisia se axează pe redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și își 
îndeplinește obligațiile de raportare, în special în ceea ce privește NGEU. Comisia nu intenționează 
să elaboreze alte rapoarte cu privire la răspunsul imediat în plus față de rapoartele deja existente 
privind diferitele instrumente. 
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RISCURI ȘI PROVOCĂRI 

Punerea în aplicare în paralel a diferitelor instrumente bugetare 

2.40 Comisia va colabora cu statele membre pentru a identifica riscurile legate de execuție și

pentru a le reduce la minimum – prin colaborarea zilnică cu autoritățile de management, comitetele 
de monitorizare, reuniunile anuale de evaluare a performanței, comunicarea ad-hoc, eventualele 
planuri de acțiune etc. 

Comisia subliniază, de asemenea, că aspectele legate de execuție menționate la punctul 2.40 nu se 
referă la cele două fonduri agricole (FEADR și FEGA), pentru care a fost adoptată o perioadă de 
tranziție pentru 2021 și 2022. 

2.41 După cum a indicat în răspunsul său la recomandarea 2.3 din Raportul anual al Curții de

Conturi Europene pentru exercițiul financiar 2020, Comisia reiterează faptul că oferă deja un sprijin 
consultativ semnificativ statelor membre în cadrul gestiunii partajate și va continua să facă acest 
lucru. În ceea ce privește riscurile suplimentare care ar putea apărea în contextul crizei generate de 
pandemia de COVID-19 și al fondurilor suplimentare alocate statelor membre, Comisia subliniază 
că a oferit un sprijin specific suplimentar autorităților de management al programelor pentru a 
aborda situația și că, în paralel, a colaborat cu autoritățile de audit pentru a asigura o abordare 
solidă și armonizată în materie de audit. În pofida acestei situații, li s-a transmis autorităților 
responsabile cu programele un mesaj clar potrivit căruia respectarea normelor rămâne o condiție 
prealabilă.  
Comisia continuă să evalueze cu atenție situația și posibilul impact al unei crize prelungite asupra 
procesului de asigurare și oferă sprijin permanent tuturor autorităților responsabile cu programele 
pentru a-și îmbunătăți capacitățile administrative. 

În ceea ce privește FEADR, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/532, 
care prevede norme cu cerințe de control realiste și realizabile pentru statele membre în domeniul 
politicii agricole comune. Normele modificate au fost limitate în ceea ce privește durata și domeniul 
de aplicare și metodele alternative propuse pentru efectuarea controalelor de către statele membre 
în contextul restricțiilor legate de COVID-19 și, astfel, împreună cu activitatea organismelor de 
certificare, au continuat să ofere o bază solidă pentru asigurare. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

2.55 În ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor, principalul motiv pentru

programarea întârziată a fost nu numai adoptarea cu întârziere a legislației în sine, ci și pandemia 
de COVID-19 și prioritățile contradictorii, deoarece statele membre au trebuit să facă față în 
primul rând crizei și consecințelor acesteia. Prin urmare, acestea s-au axat pe reprogramarea 
programelor pentru perioada 2014-2020 pe baza posibilităților integrate în CRII(+) și REACT-EU și 
pe pregătirea planurilor de redresare și reziliență. 

Comisia reamintește că fondurile agricole nu sunt afectate de lansarea cu întârziere a noilor 
programe, având în vedere perioada de tranziție adoptată pentru perioada 2021-2022. 

2.56 În ceea ce privește plățile, acestea au fost accelerate în 2020 și 2021 în mare parte ca

urmare a eforturilor semnificative de reprogramare depuse în cadrul Inițiativei pentru investiții ca 
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reacție la coronavirus (CRII) și al Inițiativei plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII+) 
în perioada 2020-2021. Posibilitatea unei cofinanțări temporare din partea UE de 100 % furnizată 
de CRII+ a fost utilizată de 17 state membre (și CTE) în 179 de programe, determinând o creștere 
de 12,9 miliarde EUR a plăților din FEDR, FC, FSE și YEI). 

Punerea în aplicare a programului înregistrează progrese. În strânsă colaborare cu statele membre, 
Comisia monitorizează îndeaproape programele expuse riscului de întârzieri.  

Comisia oferă statelor membre sprijin tehnic și servicii de consiliere substanțiale, de exemplu, 
rețele transnaționale ale practicienilor în domeniul SCO, comunitățile REGIO de practicieni și 
schimburile Peer 2 Peer, JASPERS, Rețeaua de birouri cu competențe în materie de bandă largă și 
mecanismul de sprijin, FI-compass etc.  

În plus, propunerea legislativă privind Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) a 
propus măsuri extraordinare suplimentare, de exemplu posibilitatea unei finanțări încrucișate 
speciale între FEDR și FSE, o rată de cofinanțare temporară opțională din partea UE de 100 % 
pentru exercițiul financiar 2021-2022, o prefinanțare sporită legată de tranșa REACT-EU 2021 și 
opțiuni simplificate în materie de costuri gata de utilizare.  

În martie 2022, Comisia a creat un site internet special care abordează criza refugiaților ucraineni, 
unde autoritățile responsabile de program au acces la toate răspunsurile privind modalitatea de 
interpretare în legătură cu utilizarea tuturor resurselor disponibile ale UE. 

În cele din urmă, Comisia subliniază că situația prezentată include alocarea suplimentară pentru 
FEADR din CFM 2021-2027. Dacă nu s-ar fi procedat astfel, situația reală a fiecărui stat membru 
ar fi fost diferită. 

2.62 În ceea ce privește raportarea, Comisia se concentrează asupra redresării în urma pandemiei

de COVID-19 și își îndeplinește obligațiile de raportare, în special pentru NGEU. Comisia nu 
intenționează să elaboreze alte rapoarte cu privire la răspunsul imediat în plus față de rapoartele 
deja existente privind diferitele instrumente. 

Recomandări 

Recomandarea 2.1 – Angajamente restante 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia monitorizează deja execuția bugetară și evoluția nivelului global al angajamentelor 
restante (RAL), precum și factorii subiacenți aferenți. Comisia informează periodic Consiliul și 
Parlamentul European cu privire la nevoile prognozate și la riscurile potențiale în viitor. Aceste 
informații sunt incluse în special în raportul anual referitor la previziunile pe termen lung privind 
viitoarele intrări și ieșiri din bugetul UE pentru perioada 2021-2027, care face parte din Raportul 
financiar și de răspundere integrat (RFRI) în temeiul articolului 247 din Regulamentul financiar.  

Comisia va continua să propună niveluri adecvate de credite de plată în cadrul procedurilor 
bugetare anuale pentru a satisface nevoile de plată, ținând seama, de asemenea, de normele de 
aplicare pentru programe și fonduri specifice, astfel cum au fost adoptate de colegiuitori. Comisia 
reamintește că adoptarea bugetului ține, în ultimă instanță, de competența autorității bugetare. 

Recomandarea 2.2 – Sustenabilitatea expunerii bugetului UE 

Comisia acceptă recomandarea. 
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Comisia monitorizează permanent riscurile legate de datoriile contingente și poartă periodic discuții 
cu privire la acestea (de regulă, o dată la două luni) în cadrul Comitetului director pentru datorii 
contingente, dacă este necesar. Riscurile legate de datoriile contingente sunt raportate anual în 
raportarea prevăzută în Regulamentul financiar la articolul 41 alineatul (5), astfel cum se prevede 
în Raportul financiar. 

307



RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 3 – VENITURI” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

Comisia salută faptul că Curtea de Conturi Europeană consideră că nu există erori semnificative în 
capitolul privind veniturile și că sistemele legate de venituri examinate au fost, în general, eficace. 

Comisia va urmări aspectele identificate de Curte. În ceea ce privește resursele proprii 

tradiționale (RPT) și resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA), Comisia va 
continua să intensifice monitorizarea punctelor deschise de mult timp privind RPT și va retrage 
rezervele privind TVA, acolo unde este posibil. Comisia va monitoriza deficiențele contabile privind 
resursele proprii tradiționale identificate în urma auditurilor Curții în Irlanda, Suedia și Italia. 
Discrepanțele contabile privind resursele proprii tradiționale din Italia ar putea fi luate în 
considerare în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor dacă nu se găsește nicio 
soluție în termenele stabilite. Sumele nerecuperate din conturile B vor continua să fie monitorizate 
îndeaproape în toate statele membre, inclusiv prin examinări documentare specifice privind 
contabilitatea RPT, în plus față de programul normal de control.  

În ceea ce privește TVA, Comisia va începe să își revizuiască procedurile operaționale la jumătatea 
anului 2023, profitând de expertiza dobândită din funcționarea resursei proprii bazate pe TVA, 
recent simplificată. Între timp, Comisia va continua să examineze rezervele în contextul activității 
de inspecție și să utilizeze instrumentele disponibile pentru a stabili termene pentru autoritățile 
naționale, după caz. 

În ceea ce privește resursele proprii bazate pe VNB (RP VNB), Comisia va continua să coopereze 
cu statele membre pentru a îmbunătăți în continuare promptitudinea procesului de verificare a 
resurselor proprii bazate pe VNB în vederea încheierii actualului ciclu de verificare până la sfârșitul 
anului 2024. Eurostat a instituit un sistem de monitorizare a respectării de către statele membre a 
cerințelor legale și informează părțile interesate în mod transparent cu privire la statutul rezervelor 
privind VNB. 

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR 

3.8 Comisia a aplicat metodologia pentru înscrierea în buget a actualizărilor corecției în favoarea

Regatului Unit pentru perioada 2017-2019, care ține seama de implicațiile juridice și bugetare ale 
retragerii Regatului Unit din UE (Brexit). Începând cu 2021, actualizările corecției în favoarea 
Regatului Unit nu mai fac parte din sistemul de resurse proprii. Prin urmare, metodologia de 
finanțare a corecției în favoarea Regatului Unit care a existat până în 2021 nu a mai fost pusă în 
aplicare.  

După Brexit, actualizările corecției în favoarea Regatului Unit fac parte din decontul financiar în 
temeiul Acordului de retragere UE-Regatul Unit. Sumele corespunzătoare contribuțiilor 
Regatului Unit se înregistrează în bugetul UE ca „alte venituri” și nu ca resurse proprii. Acest 
tratament aplicat contribuțiilor Regatului Unit la bugetul UE după Brexit menține, de fapt, 
tratamentul uniform al „altor venituri” și integritatea sistemului de resurse proprii. 
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EXAMINAREA UNOR ELEMENTE ALE SISTEMELOR DE 
CONTROL INTERN  

Modul în care statele membre asigură contabilitatea și gestionarea resurselor 

proprii tradiționale 

3.10-3.11 și caseta 3.1 

În ceea ce privește deficiențele identificate în Italia, un proiect informatic este în curs de elaborare 
pentru a soluționa neconcordanțele din contabilitatea RPT până la sfârșitul lunii iunie 2022. Prin 
scrisoarea din 29 aprilie 2022, autoritățile italiene au informat serviciile Comisiei că prima etapă de 
punere în aplicare a noului sistem este în desfășurare. Progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a planului de acțiune italian sunt monitorizate îndeaproape de către Comisie. Problema va 
fi luată în considerare în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, astfel cum se 
prevede la articolul 258 din TFUE, în cazul unor neconcordanțe persistente între situația privind 
taxele colectate și situația privind taxele constatate, dar necolectate încă (așa-numitele situații ale 
conturilor A și B) după termenul-limită de la sfârșitul lunii iunie 2022. 

3.12 Comisia va monitoriza problemele identificate de auditurile Curții în Irlanda, Suedia și Italia

în ceea ce privește modul în care autoritățile vamale naționale gestionează taxele vamale încă 
necolectate. Comisia va face acest lucru în cadrul acțiunilor întreprinse în mod obișnuit ca urmare a 
constatărilor preliminare ale Curții, iar acestor state membre li se va solicita să ia măsurile 
adecvate pentru a remedia și a soluționa deficiențele identificate.  

În termeni mai generali, Comisia reamintește că, în cazul unui cont de acest tip (recuperarea 
creanțelor vamale restante sau contul B), este implicat, prin însăși natura sa, un risc ridicat de 
deficiențe și complexitate. Comisia va continua să examineze contul B în cadrul inspecțiilor sale 
privind resursele proprii tradiționale. În plus, în 2022 este lansat un proiect-pilot pentru o 
examinare documentară a cazurilor deschise cu privire la contul B, pe lângă inspecțiile obișnuite la 
fața locului efectuate de Comisie. Examinarea documentară acoperă toate cele 27 de state 
membre. 

Gestionarea riscurilor asociate resurselor proprii tradiționale și reducerea 

deficitului de colectare a taxelor vamale 

3.13 În general, pandemia de COVID-19 a forțat autoritățile vamale să modifice prioritățile și să

amâne anumite activități pentru a se concentra asupra reacției la pandemie și a pune în aplicare 
măsurile necesare pentru a facilita comerțul, în special cu echipamente individuale de protecție. 

În urma recomandărilor din raportul de referință al Grupului de înțelepți prezentat la 
31 martie 2022, Comisia Europeană pregătește în prezent un pachet de reforme vamale, inclusiv o 
propunere legislativă de revizuire a Codului vamal al Uniunii până la sfârșitul anului. Prin urmare, o 
serie de acțiuni din Planul de acțiune vamală au fost amânate în așteptarea posibilelor noi orientări 
ale pachetului. Din același motiv, se preconizează că evaluarea impactului în cadrul acțiunii 17 va fi 
finalizată cu un an mai devreme (sfârșitul anului 2022, în loc de sfârșitul anului 2023). 

În ceea ce privește revizuirea strategiei de gestionare a riscurilor vamale, Comisia a lucrat la 
pregătirea unei noi strategii și a unui plan de acțiune aferent, prin identificarea posibilelor acțiuni 
care să fie incluse în aceasta. 
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Noua strategie de gestionare a riscurilor vamale va trebui totuși să țină seama de posibilele noi 
orientări și măsuri incluse în noul pachet legislativ vamal care urmează să fie prezentat până la 
sfârșitul anului 2022. 

3.14 O echipă de reprezentanți ai Uniunii în Irlanda de Nord asigură supravegherea și

monitorizarea îndeaproape a implementării corecte, a respectării și a aplicării normelor UE de către 
autoritățile Regatului Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord. Cu toate acestea, Regatul Unit nu 
oferă acces în timp real la sistemele informatice care conțin date vamale relevante, în 
conformitate cu Decizia nr. 6/2020 a Comitetului mixt. Reprezentanții Uniunii primesc a posteriori 
doar informații limitate, săptămânal și lunar, ceea ce limitează drepturile acestora. 

Rezerve în materie de TVA și puncte deschise în legătură cu resursele proprii 

tradiționale 

3.15 Astfel cum a subliniat în mod corect Curtea de Conturi Europeană, numărul de puncte privind

resursele proprii tradiționale deschise la 31 decembrie 2021 a scăzut, în timp ce punctele rămase 
nesoluționate de mult timp au rămas stabile. Comisia dorește să sublinieze reducerea evidentă a 
punctelor deschise rămase nesoluționate de mult timp, mai vechi de 2014, pe perioada de trei ani 
cuprinsă între 2019 și 2021 (scădere de la 34 % la 19 %). Progresele înregistrate de Comisie în 
ceea ce privește închiderea punctelor rămase nesoluționate de mult timp sunt confirmate de o 
scădere a acestor puncte cu 47 % (de la 122 de puncte deschise la sfârșitul anului 2019 la 58 la 
sfârșitul anului 2021). 

În ceea ce privește TVA, Comisia ia act de constatarea Curții potrivit căreia retragerea rezervelor în 
materie de TVA s-a îmbunătățit și dorește să sublinieze că o cincime din totalul rezervelor au fost 
retrase într-un singur an, ceea ce este considerat un rezultat foarte bun, de asemenea deoarece 
retragerea rezervelor depinde de cooperarea din partea statelor membre. 

3.16 Regulamentul nu conferă inspectorilor Comisiei competențe legale de a stabili termene

oficiale în timpul unei inspecții. Legislația oferă Comisiei doar două instrumente menționate la 
articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1553/89 al Consiliului. Acestea 
constau în stabilirea unui termen cu dobândă pentru întârzierea efectuării plăților după acest 
termen sau lansarea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Totuși, instrumentele 
respective pot fi utilizate numai dacă nu se poate ajunge la un acord cu statul membru.  

Între timp, Comisia va continua să examineze rezervele în contextul activității de inspecție și să 
utilizeze instrumentele disponibile pentru a stabili termene pentru autoritățile naționale, după caz. 

3.17 Comisia continuă să intensifice cu succes monitorizarea punctelor deschise în legătură cu

RPT, acordând prioritate punctelor deschise de mult timp cu un potențial impact financiar. Cu toate 
acestea, ar trebui subliniat faptul că accelerarea închiderii punctelor deschise depinde, de 
asemenea, de cooperarea statelor membre. Pe lângă procedurile interne actualizate, în 2022, 
Comisia și-a oficializat termenele interne pentru acțiunile sale de urmărire subsecventă în legătură 
cu răspunsurile statelor membre. 

De asemenea, dispozițiile legale consacrate în noul Regulament privind punerea la dispoziție1 
referitoare la procedura de revizuire care urmează să se desfășoare în termene stricte și legale, 
precum și reuniunea anuală la nivel înalt dintre serviciile Comisiei și statele membre cu privire la 
dezacordurile persistente vor reduce în cele din urmă durata schimburilor în formă scrisă dintre 

1 REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2022/615 AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2022 de modificare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014. 
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statele membre și Comisie și vor contribui la accelerarea și stabilirea priorităților în ceea ce 
privește închiderea punctelor deschise de mult timp care au un impact financiar ridicat. 

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 3.27. 

Activitatea Comisiei cu privire la VNB 

3.18 În urma acțiunilor întreprinse de Comisie (Eurostat) pentru a reaminti statelor membre de

responsabilitatea lor de a furniza inventarele VNB și tabelele de procese actualizate, toate statele 
membre rămase, cu excepția unuia, au furnizat aceste documente înainte de sfârșitul lunii aprilie 
2022. Comisia este în curs de a retrage rezervele generale respective legate de VNB. Eurostat 
rămâne în contact cu Malta în ceea ce privește prezentarea inventarului VNB și a tabelelor sale de 
procese. 

3.19 Comisia acordă o importanță deosebită monitorizării atente a promptitudinii transmiterii

lucrărilor privind rezervele legate de VNB de către statele membre. Eurostat a instituit un sistem de 
monitorizare a respectării de către statele membre a cerințelor legale (inclusiv transmiterea de 
atenționări, după caz) și informează părțile interesate în mod transparent cu privire stadiul 
rezervelor. 

Disponibilitatea orientărilor necesare pentru două rezerve transversale privind VNB a fost afectată 
de complexitatea problemelor și de coordonarea extinsă între diferite domenii statistice. 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE 

3.22 În cazul specific al strategiei de control în determinarea valorii în vamă, majoritatea statelor

membre au pus în aplicare îmbunătățiri semnificative ale sistemelor și procedurilor lor de la prima 
inspecție specifică privind resursele proprii tradiționale. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în 
schimburile scrise dintre Comisie și statele membre în cadrul monitorizării formale a rapoartelor și 
printr-o scădere semnificativă a pierderilor totale estimate de resurse proprii tradiționale cauzate 
de subevaluare.  

Punctele deschise se referă în principal la monitorizarea financiară a pierderilor de resurse proprii 
tradiționale care au avut loc în trecut, mai degrabă decât la deficiențele persistente ale strategiei 
de control în determinarea valorii în vamă.  

În cele din urmă, trebuie subliniat faptul că solicitările adresate de Comisie statelor membre nu 
sunt întotdeauna aplicabile imediat (constrângeri informatice, modificarea legislației și/sau a 
procedurilor) și, prin urmare, modificările generate de rapoartele de inspecție necesită o perioadă 
rezonabilă pentru a fi puse în aplicare.  

3.23 Referitor la hotărârea în ceea ce privește subevaluarea în legătură cu Regatul Unit,

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat deficiențele sistematice din Regatul Unit pentru 
întreaga perioadă a încălcării și răspunderea Regatului Unit pentru pierderile de resurse proprii 
tradiționale suferite. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a aprobat, de asemenea, o aplicare 
consecventă a metodei statistice pentru întreaga perioadă a încălcării (la fel ca și Comisia), dar a 
solicitat luarea în calcul a unor considerații suplimentare. 

Având în vedere caracterul fără precedent al cuantificării pierderilor de resurse proprii tradiționale 
și faptul că hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene nu a oferit nicio indicație clară cu privire 
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la valoarea reală a resurselor proprii tradiționale pierdute, o recalculare efectuată de Comisie ar 
putea fi, de asemenea, contestată de Regatul Unit și/sau de statele membre, eventual în fața CJUE. 
Prin urmare, este probabil ca o cuantificare finală să necesite o perioadă considerabilă de timp. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

3.24 Comisia va monitoriza aspectele detectate în urma auditurilor efectuate de Curte în Irlanda,

Suedia și Italia în cadrul acțiunilor sale obișnuite întreprinse în urma constatărilor Curții și va 
solicita acestor state membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a aborda și a remedia 
deficiențele identificate. Se va acorda o atenție deosebită punerii în aplicare a planului de acțiune 
italian pentru a soluționa neconcordanțele dintre conturile aferente RPT. 

Comisia va continua să intensifice monitorizarea punctelor deschise referitoare la RPT, acordând 
prioritate punctelor deschise de mult timp cu un potențial impact financiar. 

În ceea ce privește TVA, Comisia va revizui procedurile operaționale pe baza noului Regulament 
nr. 1553/89 al Consiliului, simplificat și modificat. Revizuirea va începe în a doua jumătate a anului 
2023, după ce se va acumula experiență operațională cu privire la noua resursă proprie simplificată 
bazată pe TVA și în noul cadru juridic aplicabil. Între timp, Comisia va continua să examineze 
rezervele în contextul activității de inspecție și să utilizeze instrumentele disponibile pentru a stabili 
termene pentru autoritățile naționale, după caz. 

3.25 Deși obiectivul general al Planului de acțiune vamală nu este reducerea deficitului de

colectare a taxelor vamale, mai multe acțiuni din planul de acțiune, legate în principal de 
gestionarea riscurilor (acțiunea 1 Capacitățile de analiză comune și acțiunea 2 Noua strategie de 
gestionare a riscurilor vamale) și de comerțul electronic (acțiunile 3 și 4), au ambiția de a contribui 
în mod semnificativ la acest obiectiv. A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 3.13 
privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a acțiunii 2. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor formulate în rapoartele 

anuale pe 2018 și 2019 

3.26 Comisia salută evaluarea Curții cu privire la evoluția pozitivă și consolidarea monitorizării

acesteia cu privire la situațiile conturilor aferente resurselor proprii tradiționale, precum și faptul că 
recomandarea 4.2. din Raportul anual pe 2018 este considerată pe deplin pusă în aplicare. 

Abordarea bazată în mare măsură pe riscuri în ceea ce privește selectarea temelor de inspecție și a 
țărilor pe baza unei analize a datelor reale pune în aplicare recomandarea 4.1 din Raportul anual 
pe 2018 al Curții.  

În vederea punerii în aplicare integrale a recomandării Curții, Comisia și-a concentrat activitățile de 
inspecție în 2020 și în 2021 (27 de state membre și Regatul Unit) asupra fiabilității conturilor 
aferente RPT și a situațiilor conexe. În plus, în 2022, pe lângă programul normal de inspecție, au loc 
verificări documentare specifice ale conturilor aferente RPT pentru toate statele membre, la 
inițiativa Comisiei. În cele din urmă, toate situațiile privind resursele proprii tradiționale sunt 
verificate lunar sau trimestrial pentru a identifica eventualele modele neobișnuite, iar statele 
membre sunt contactate imediat pentru a furniza explicațiile necesare. 
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3.27 În ceea ce privește recomandarea 1 din Raportul anual pe 2019, în ceea ce privește definiția

operatorilor cu risc, „capacitățile de analiză comune” au lucrat cu informațiile disponibile în baza de 
date „Surveillance III”. Pe lângă definirea algoritmilor și revizuirea disponibilității datelor, curățarea 
datelor este în desfășurare, în paralel cu activitățile privind infrastructura informatică. 

În ceea ce privește recomandarea 2 din Raportul anual pe 2019, a se vedea răspunsul Comisiei la 
punctul 3.17. 

Recomandarea 1 – Luarea unor măsuri pentru a asigura fiabilitatea situațiilor 

privind resursele proprii tradiționale întocmite de Italia 

Comisia acceptă această recomandare și va lua în considerare discrepanțele legate de conturile 
privind resursele proprii tradiționale din Italia în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în cazul în care problema rămâne nesoluționată în termenul stabilit de Italia și Curte. 

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea gestionării rezervelor în materie de TVA 

Comisia acceptă această recomandare.  

Comisia intenționează să își revizuiască procedurile operaționale în timp util. Cu toate acestea, o 
simplificare radicală a Regulamentului nr. 1553/89 al Consiliului a intrat în vigoare doar începând 
cu exercițiul financiar 2021. Situațiile privind TVA în temeiul regulamentului modificat vor fi depuse 
pentru prima dată până la 31 iulie 2022. Această revizuire a fost planificată pentru a fi inițiată 
odată ce se va acumula experiență operațională cu situațiile noi și simplificate și cu noul cadru 
juridic. 

Între timp, Comisia va continua să examineze rezervele în contextul activității de inspecție și să 
utilizeze instrumentele disponibile pentru a stabili termene pentru autoritățile naționale, după caz. 

Recomandarea 3 – Îmbunătățirea evaluării riscurilor financiare în domeniul 

vamal  

Comisia acceptă această recomandare. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 4 – PIAȚA UNICĂ, INOVARE ȘI SECTORUL 

DIGITAL” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

În cadrul programului Orizont Europa, cel mai amplu program de cercetare și inovare, cu un buget 
de 95,5 miliarde EUR, Comisia valorifică experiența dobândită în cadrul programului Orizont 2020 
și continuă să pună în aplicare politica sa de simplificare. Programul Orizont Europa utilizează un 
model standard de acord de grant pentru toate programele de finanțare ale UE, utilizează pe scară 
largă opțiuni simplificate în materie de costuri (costuri unitare, rate forfetare și sume forfetare), 
folosește sisteme simplificate de rambursare a costurilor în domeniile corespunzătoare și pune în 
aplicare un sistem de audit eficientizat. 

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR 

4.6 Comisia ia notă de nivelul de eroare calculat de CCE și va da curs chestiunilor identificate.

Comisia face referire și la propria estimare a nivelului de eroare pentru rubrica din CFM, astfel cum 
este prezentată în Raportul anual privind gestiunea și performanța (a se vedea, de asemenea, 
răspunsul la punctul 4.29). 

În ceea ce privește cheltuielile pentru cercetare și inovare, rata de eroare se calculează pe baza 
auditurilor efectuate în cursul unei perioade financiare multianuale, și anume 418 declarații de 
cheltuieli auditate, reprezentative din punct de vedere statistic care acoperă declarațiile de 
cheltuieli de la începutul programului-cadru Orizont 2020 și 170 de audituri efectuate în cadrul 
Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Cu alte cuvinte, Comisia optează pentru 
punerea în aplicare a unor strategii de control multianuale, stabilind rate de eroare cumulative 
pentru întreaga durată a programului. În cazul programului Orizont 2020, Comisia a ajustat 
eroarea reziduală estimată inițial pe baza a 1 304 participații auditate închise în 2020 și 2021. 

În ceea ce privește datele din figura 4.3, care prezintă o defalcare a ratei de eroare în funcție de 
tipul de erori, Comisia nu consideră că prefinanțarea validată și închisă în cazul Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) este 
afectată de nerespectarea normelor privind achizițiile publice. 

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 4.9 litera (a). 

4.7 Programele-cadru privind cercetarea și inovarea au devenit mult mai simple în ultimii 10 ani.

Cu toate acestea, finanțarea bazată pe costurile reale este în continuare relativ complexă și expusă 
riscului de eroare, deoarece trebuie să țină seama de o mare varietate de declarații și practici 
contabile.  

Prin urmare, două măsuri importante pentru simplificarea în continuare a programului Orizont 
Europa sunt: utilizarea sporită a sumelor forfetare (în urma unui proiect-pilot derulat cu succes în 
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cadrul programului Orizont 2020) și un sistem de costuri unitare pentru costurile cu personalul 
disponibil în cadrul oricărui grant. 

Finanțarea sub formă de sume forfetare este pusă în aplicare treptat, un prim val semnificativ fiind 
preconizat în programul de lucru pentru 2023-2024. Sistemul de costuri unitare pentru costurile cu 
personalul (în curs de elaborare) are un potențial enorm, deoarece costurile cu personalul 
reprezintă peste 60 % din bugetul unui grant mediu și cea mai mare sursă de erori.  

În paralel, Comisia oferă sprijin candidaților pentru programul Orizont Europa prin campanii de 
comunicare și ateliere care vizează beneficiarii „mai expuși riscului de eroare”, cum ar fi 
întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou intrate pe piață. 

4.8 Comisia lucrează în permanență la simplificare. Cu toate acestea, în pofida acțiunilor Comisiei

axate pe campanii de comunicare sistematice, pe scară largă și direcționate, rămân anumite tipuri 
de beneficiari, precum întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou intrate pe piață, care sunt 
mai expuse riscului de eroare. Însă, participarea acestor beneficiari este semnificativă pentru 
succesul programului-cadru. 

Comisia ia act de faptul că ponderea programului Orizont 2020 și a celui de Al șaptelea program-
cadru în rata globală de eroare este mai mică decât anul trecut. 

4.9 litera (a) În ceea ce privește cele două cazuri de nereguli în procedurile de achiziții

menționate de CCE, Comisia subliniază următoarele aspecte. 

Cazul din cadrul MIE este legat de o situație în care o instanță națională a declarat o procedură de 
achiziții publice ca fiind ilegală, fără a declara contractul ca fiind nul. Întrucât contractul a rămas în 
vigoare și întrucât lucrările au fost efectiv executate, Comisia a trebuit să ia în considerare 
costurile eligibile și să efectueze plățile corespunzătoare.    

În ceea ce privește al doilea caz, Comisia ia act de eroarea în materie de achiziții constatată la 
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) în 2020, dar nu consideră că plata auditată pe care Comisia a efectuat-o în 2021 pentru 
validarea și închiderea prefinanțării contribuției UE către ACER este afectată de această eroare. 
Eroarea menționată de CCE a apărut la nivelul agenției în legătură cu o procedură de achiziții 
pentru care ordonatorul de credite al agenției este responsabil. Comisia reamintește că plătește 
agenției o contribuție de echilibrare, pe baza contului de rezultat. Comisia nu a avut altă opțiune 
decât să valideze și să închidă prefinanțarea legată de contribuția UE, deoarece au fost îndeplinite 
toate condițiile legale pentru efectuarea validării și închiderii. 

4.10-4.11 Comisia ia notă de cazurile de erori cuantificabile comise de beneficiari și de care

serviciile Comisiei nu aveau cunoștință, deoarece auditorii contractați de beneficiari (auditorii care 
furnizează certificate privind situațiile financiare) nu le-au detectat în contextul mandatului lor. 

Certificatele privind situațiile financiare (CSF), emise de auditorii CSF, acoperă valoarea totală a 
grantului solicitat de un participant și certifică ex ante eligibilitatea declarațiilor de cheltuieli care 
urmează să fie rambursate de către Comisie.  

Recunoscând deficiențele și pentru a îmbunătăți în continuare calitatea și fiabilitatea CSF, Comisia 
organizează seminare online specifice adresate auditorilor CSF, pentru a-i sensibiliza cu privire la 
cele mai frecvente erori identificate cu ocazia auditurilor (de exemplu, costurile cu personalul, 
subcontractarea și alte costuri directe etc.)  
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Pe lângă modelul explicativ pentru certificatele de audit aferente programului Orizont 2020, 
Comisia oferă feedback auditorilor CSF atunci când sunt identificate erori în CSF prin intermediul 
auditurilor financiare ex post. 

În fine, Serviciul de informare în domeniul cercetării oferă orientări auditorilor CSF prin intermediul 
unor cereri online. 

Costuri cu personalul neeligibile 

4.12 Programul Orizont 2020 a reprezentat un pas înainte în simplificarea și armonizarea

regulilor de rambursare a costurilor suportate. Cu toate acestea, costurile cu personalul au rămas 
principala sursă de erori. Aceasta pare să fie, cel puțin în parte, o consecință logică a faptului că 
respectivele costuri cu personalul reprezintă cea mai mare pondere din costurile totale declarate de 
beneficiarii programului Orizont 2020. 

Recunoscând această deficiență și în vederea actualului CFM (2021-2027), care include programul 
Orizont Europa, Comisia a stabilit un model de acord de grant corporativ care prevede o metodă 
simplă pentru imputarea costurilor cu personalul pe baza unui calcul al tarifului zilnic, care 
înlocuiește metoda expusă riscului de eroare utilizată în programul Orizont 2020. 

De asemenea, în concordanță cu constatările raportului CCE pentru anul 2020, Comisia a 
intensificat frecvența activităților sale de formare și de informare (a se vedea, de asemenea, 
răspunsurile la punctele 4.11 și 4.20 și la recomandarea 4.1).  

În 2021, Comisia a organizat 7 seminare online având ca temă „evitarea erorilor în declararea 
costurilor cu personalul în cadrul granturilor aferente programului Orizont 2020”. Au fost invitate în 
mod special IMM-urile și întreprinderile nou intrate pe piață care beneficiază de granturi care se 
apropie de perioadele lor de raportare respective. În cadrul acestor evenimente (care continuă să 
aibă loc de două ori pe lună în 2022), Comisia încurajează utilizarea instrumentului privind costurile 
cu personalul (Personnel Costs Wizard). 

În plus, Comisia a organizat un seminar online adresat responsabililor de proiect și responsabililor 
financiari, în cadrul căruia serviciile Comisiei și CCE au făcut prezentări, aducând în atenție 
importanța reducerii ratei de eroare în cadrul programului Orizont 2020. În cadrul acestui 
eveniment s-a efectuat o prezentare exhaustivă a instrumentelor disponibile (instrumente 
informatice, orientări, cursuri de formare, seminare online) pentru efectuarea de controale ex ante. 

Calcul tarifelor orare 

4.13 Calcularea tarifelor orare este în continuare elementul principal al activităților de informare

organizate în mod regulat de către Comisie (a se vedea răspunsul la punctul 4.12).  

Utilizarea pe scară largă a instrumentului privind costurile cu personalul i-ar ajuta pe beneficiari să 
declare în mod corect costurile cu personalul. De asemenea, beneficiarii sunt încurajați să utilizeze 
Serviciul de informare în domeniul cercetării pentru a solicita în mod direct clarificări cu privire la 
aspectele practice legate de gestionarea granturilor. 

4.15 Metoda de calcul a tarifelor orare anuale în cadrul programului Orizont 2020 are la bază

ultimul exercițiu financiar închis care ia în considerare concediile legale și al treisprezecelea salariu 
lunar. Comisia a considerat că acesta este un numărător fiabil. Într-adevăr, pentru perioadele care 
nu acoperă un exercițiu financiar complet, pot apărea diferențe în ceea ce privește tariful orar al 
aceleiași persoane, dar beneficiarii pot opta pentru un număr comun simplificat de ore productive 
care să prevină riscul de discrepanțe.  
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Această metodă de calcul a fost modificată și simplificată pentru programul Orizont Europa, în 
cazul căruia se va calcula o rată unică pentru fiecare perioadă de raportare. 

4.16 Modelul adnotat de acord de grant conține exemple practice privind bonusurile și calcularea

orelor productive. În ceea ce privește orele productive, beneficiarii pot să aplice un număr standard 
de ore productive, reducând astfel riscul de erori. Această opțiune este privilegiată de Comisie pe 
tot parcursul punerii în aplicare a programului. 

Înregistrarea timpului de lucru 

4.17 Comisia a simplificat, de asemenea, cerințele formale ale programului Orizont Europa

referitoare la înregistrarea timpului de lucru pentru costurile cu personalul aferente proiectului. Cu 
toate acestea, este posibil să apară în continuare deficiențe în ceea ce privește înregistrarea 
timpului de lucru pentru personalul aferent proiectului în cadrul granturilor, astfel cum reiese din 
exemplele raportate de CCE.  

Pentru a remedia problema înregistrării incorecte a timpului de lucru, Comisia a pus la dispoziția 
participanților diferite documente de orientare care pun accentul pe obligativitatea înregistrării 
orelor dedicate executării acțiunii. Scopul introducerii unei declarații pentru persoanele care 
lucrează exclusiv pentru acțiune este simplificarea procedurilor. Auditorii contractați de beneficiari 
primesc, de asemenea, instrucțiuni să verifice dacă există sisteme adecvate de ținere a evidențelor 
atunci când furnizează certificatul privind situațiile financiare. 

Ajustări ale perioadelor de raportare anterioare și alte erori la nivelul costurilor cu personalul 

4.18 Comisia recunoaște dificultățile pe care le poate implica metoda de calcul a tarifelor orare,

în special pentru întreprinderile nou intrate pe piață care participă la program. Cu toate acestea, nu 
ar trebui aduse rectificări la situațiile financiare fără un motiv și o justificare corespunzătoare. 

4.19 Comisia a inclus, în orientările sale privind controalele ex ante aferente programului Orizont

2020 pentru plățile intermediare și finale, fișe de risc specifice dedicate riscurilor menționate de 
CCE (utilizarea costurilor înscrise în buget în locul costurilor reale, calcularea incorectă a tarifului 
orar, înregistrarea necorespunzătoare a timpului, costuri de subcontractare neplanificate).  

Formarea principalilor actori implicați în desfășurarea controalelor ex ante este deja în curs. 

În ceea ce privește cazul specific legat de eligibilitatea unui cercetător cu experiență pentru o bursă 
MSCA, Comisia ia act de particularitățile cazului izolat descris, care nu ar trebui să fie considerat un 
exemplu de eroare comună. 

Caseta 4.2 - Exemplu de cercetător cu experiență neeligibil beneficiar al unei 
burse individuale Marie Skłodowska-Curie 

În contextul acțiunilor întreprinse de Comisie ca urmare a constatării CCE din caseta 4.2, 

beneficiarul susține că cercetătorul dobândise experiență suplimentară în domeniul cercetării, într-o 

funcție neremunerată cu normă întreagă înainte de începerea studiilor sale doctorale. 

Experiența în cercetare echivalentă cu normă întreagă se măsoară de la data la care un cercetător 

a obținut diploma care i-ar permite în mod oficial să înceapă un doctorat. 

Astfel, experiența totală în cercetare anterioară termenului-limită al cererii de propuneri este mai 

mare de patru ani și poate fi în conformitate cu a doua condiție de eligibilitate definită în 

programul de lucru. 
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Deși aceste detalii suplimentare nu au fost prezentate la momentul depunerii cererii, Comisia 

trebuie să le examineze, deoarece pot avea un impact semnificativ asupra eligibilității și recuperării 

grantului. 

Comisia analizează dovezile suplimentare prezentate de beneficiar în sprijinul afirmației sale. 

Aspecte legate de entitățile private, în special întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM-urile) și întreprinderile nou intrate pe piață 

4.20-4.21 Comisia împărtășește opinia CCE (coroborată cu dovezi statistice) potrivit căreia

IMM-urile (și întreprinderile nou intrate pe piață) sunt beneficiarii cei mai expuși riscului de eroare. 
Participarea acestora, esențială pentru succesul programului, este încurajată de Comisie la toate 
nivelurile.  

Pentru a atenua această problemă, Comisia vizează în principal întreprinderile nou intrate pe piață 
și IMM-urile în mod individual, invitându-le să participe la campaniile sale de informare online 
privind evitarea erorilor la declararea costurilor în cadrul programului Orizont 2020 (a se vedea, de 
asemenea, răspunsul la punctul 4.12). 

Erori detectate în cadrul altor costuri directe 

4.22 Comisia recunoaște faptul că au apărut erori legate de amortizare și a inclus deja în

orientările sale privind controlul ex ante un control consolidat specific tipului de risc „costuri cu 
echipamentele care nu au fost declarate drept costuri de amortizare”. 

Caseta 4.3 - Lucrări declarate și rambursate de două ori 

Comisia recunoaște că a survenit un caz în care rambursarea a fost efectuată de două ori și 

confirmă că a fost deja întreprinsă o acțiune corectivă: la 25 mai 2022, Comisia a adresat 

beneficiarului în cauză o scrisoare de informare prealabilă în vederea recuperării sumei solicitate în 

mod necuvenit, care va fi recuperată în următoarele săptămâni. 

EXAMINAREA SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU 
GRANTURILE DE CERCETARE 

4.23 Suita e-Grants este un instrument informatic esențial pentru gestionarea granturilor

aferente programelor-cadru de cercetare și inovare. Aceasta acoperă întregul ciclu de granturi și 
joacă un rol esențial în monitorizarea operațională și financiară a programului Orizont 2020 și a 
succesorului acestuia, Orizont Europa. 

4.24 Suita e-Grants este, de asemenea, un instrument-cheie pentru monitorizarea proiectelor și

este legat de ABAC, instrumentul informatic de contabilitate al Comisiei, care asigură coerența 
informațiilor financiare.  

4.25 Instrumentul privind costurile cu personalul (Personnel Costs Wizard) este promovat în mod

sistematic în toate activitățile legate de programul Orizont 2020. Cu toate acestea, participanții la 
granturile în curs, în special beneficiarii recurenți, nu îl utilizează foarte des. În această etapă a 
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programului, este puțin probabil ca Comisia să poată crește în mod semnificativ procentul de 
utilizatori. 

4.26 Comisia a automatizat gestionarea granturilor în cadrul programului Orizont 2020, iar

această digitalizare va continua în cadrul programului Orizont Europa. 

În ceea ce privește auditurile ex post, sistemele informatice ale Comisiei țin evidența tuturor 
documentelor colectate în cursul auditurilor. Aceste sisteme includ, de asemenea, datele financiare 
necesare din sistemele contabile ale entităților auditate legate de proiectele auditate. Prin urmare, 
detaliile privind contabilitatea și facturarea sunt puse la dispoziție pentru auditurile financiare ex 
post. 

Corelarea sistemelor contabile ale beneficiarilor programului Orizont 2020 cu sistemul de raportare 
SYGMA nu ar fi fezabilă din punct de vedere tehnic. De asemenea, întrucât beneficiarii sunt entități 
autonome care nu se află sub controlul Comisiei, extragerea automată a documentelor ar ridica 
probleme juridice. Auditurile ex post sunt planificate pentru a garanta o acoperire adecvată a 
eșantioanelor.  

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE MECANISME 
DE GUVERNANȚĂ 

4.28 Comisia salută observația CCE conform căreia rapoartele anuale de activitate examinate

oferă o evaluare corectă a gestiunii financiare a direcțiilor generale/agenției executive respective în 
ceea ce privește regularitatea operațiunilor subiacente. 

4.29 Raportul anual de activitate (RAA) al DG RTD indică un risc la plată de 2,29 % pentru

întreaga categorie „cercetare și inovare” și o rată de eroare reziduală de 1,67 % pentru DG RTD.  

Aceste rate de eroare sunt calculate pe baza rezultatelor a 1 304 participări auditate de Comisie în 
cadrul programului Orizont 2020, disponibile la elaborarea raportului anual de activitate. Pe 
această bază, Comisia are încredere în rezultatul ratei de eroare pe care l-a calculat în 
conformitate cu metodologia sa. 

Comisia a dat curs observațiilor raportate de CCE cu privire la calcularea ratei de eroare și salută 
faptul că CCE a evidențiat acest aspect. 

4.30 Riscul Comisiei la momentul plății în ceea ce privește programul Orizont 2020 se încadrează

în intervalul stabilit în fișa financiară care însoțește Regulamentul privind programul Orizont 2020 
(rată de eroare în intervalul 2-5 %, cu o rată de eroare reziduală cât mai apropiată de 2 %). Prin 
urmare, în acest context, nu este necesară o rezervă pentru cheltuielile din cadrul programului 
Orizont 2020. 

4.31 Strategia de audit ex post legată de programul Orizont Europa va fi implementată în anii

următori, vizând o rată de eroare reziduală mai mică de 2 %.  

4.32 Comisia s-a angajat să pună pe deplin în aplicare recomandările Serviciului de Audit Intern

în timp util. Cu toate acestea, așa cum afirmă CCE, termenul pentru o recomandare „foarte 
importantă” a IAS a fost depășit din cauza întârzierii în semnarea noului contract-cadru cu firmele 
de audit extern (semnat la începutul anului 2022).  
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În ceea ce privește societățile de audit externe cu care Serviciul comun de audit a încheiat 
contracte, trebuie remarcat faptul că noul contract-cadru semnat a introdus cerințe de calitate mai 
stricte, cum ar fi formarea obligatorie, care anterior nu reprezenta o obligație. 

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

4.37-4.38 Rata de eroare estimată raportată de CCE, calculată anual, este un indicator al

eficacității execuției cheltuielilor UE.  

În același timp, Comisia pune în aplicare o strategie de control prin audit multianual ex post pentru 
cheltuielile consacrate cercetării. Pe această bază, serviciile Comisiei estimează o rată de eroare 
reziduală, care ia în considerare recuperările, corecțiile și efectele tuturor controalelor și auditurilor 
efectuate de acestea în perioada de punere în aplicare a programului. 

Pe baza activității desfășurate, Comisia consideră că riscul la momentul plății prezentat în Raportul 
anual privind gestiunea și performanța pentru rubrica 1 din CFM este reprezentativ pentru nivelul 
de eroare (a se vedea punctele 4.6 și 4.29). Această estimare are la bază o metodologie care 
permite Comisiei, în calitate de administrator al bugetului UE, să identifice și să facă distincție între 
domeniile cu risc ridicat, mediu și scăzut și, prin urmare, să concentreze eforturile Comisiei pe 
atenuarea riscului. 

În cazul programului Orizont 2020, riscul la momentul plății (2,29 %) se încadrează în intervalul 
stabilit în fișa financiară legislativă care însoțește propunerea Comisiei pentru programul 
Orizont 2020. 

În ceea ce privește programul Orizont Europa, utilizarea tot mai frecventă a sumelor forfetare și 
demersurile de dezvoltare a unui cost unitar opțional (o rată zilnică unică per beneficiar), care să 
înlocuiască toate calculele pentru costurile cu personalul, vor contribui la reducerea riscului de erori. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor formulate în rapoartele 

anuale 2019-2020   

4.39 Comisia consideră că toate recomandările din rapoartele anuale anterioare ale CCE au fost

puse în aplicare integral, dar va fi nevoie de timp pentru ca măsurile să dea rezultate. 

Recomandări 

Recomandarea 4.1 – Utilizarea instrumentului Personnel Costs Wizard 

Comisia acceptă această recomandare, care este în curs de punere în aplicare.  

Comisia încurajează în permanență utilizarea instrumentului Personnel Costs Wizard prin diverse 
acțiuni. Un ghid de utilizare detaliat este disponibil pe portalul de finanțare și licitații (Funding and 
Tender Portal), în secțiunea manual online pentru programul Orizont 2020/Granturi/Gestionarea 
granturilor/Rapoarte periodice. 

Instrumentul Personnel Costs Wizard este disponibil pentru beneficiari în momentul înregistrării 
costurilor în situațiile lor financiare. Utilizarea instrumentului Personnel Costs Wizard a fost 
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promovată în toate seminarele online având ca temă „evitarea erorilor în declararea costurilor cu 
personalul în cadrul programului Orizont 2020” din 2021 (numărul vizualizărilor totale ajungând la 
98 783), precum și în cadrul cursurilor de formare și al reuniunilor cu punctele naționale de contact. 

Comisia lucrează la adaptarea instrumentului Personnel Costs Wizard la programul Orizont Europa. 

Recomandarea 4.2 – Orientări în atenția beneficiarilor 

Comisia acceptă această recomandare. Este extrem de important să se asigure o înțelegere clară a 
normelor programului Orizont Europa, în special a celor privind eligibilitatea costurilor. 

Comisia a început deja punerea în aplicare. 

— De la începutul programului Orizont Europa au avut deja loc evenimente de informare și 
comunicare, care pun accentul pe principalele diferențe dintre Orizont 2020 și Orizont Europa, în 
special cele legate de eligibilitatea costurilor. Ar trebui remarcat faptul că cele două zile ale 
coordonatorilor care au fost deja organizate au atins peste 170 000 de vizualizări. 

— Serviciul de informare în domeniul cercetării, un serviciu de asistență dedicat care oferă 
clarificări și explicații cu privire la programele de cercetare ale UE (inclusiv Orizont 2020 și Orizont 
Europa) este deja instituit. 

Recomandarea 4.3 – Ameliorarea controalelor ex ante  

Comisia acceptă această recomandare, care este în curs de punere în aplicare. 

Orientările actuale pentru controalele ex ante aferente programului Orizont 2020 privind plățile 
intermediare și finale, disponibile în GoFund, includ deja „formulare” tematice specifice care 
abordează tipuri de riscuri specifice.  

Unul din aceste formulare acoperă riscul „calculării incorecte a tarifului orar (utilizarea estimărilor, 
calcularea incorectă a orelor productive, prime incluse în mod eronat în tariful orar etc.)”.  

Această recomandare va fi comunicată membrilor Rețelei de cercetare și inovare pentru practicienii 
ex ante (RINEC, un grup creat în 2021, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a 
raționaliza controalele ex ante), subliniind încă o dată importanța acestei chestiuni. 

Comisia va evalua, de asemenea, fezabilitatea adăugării unei clauze de declinare a responsabilității 
care să apară în momentul completării situațiilor financiare ale beneficiarilor, prin care să se 
reamintească faptul că recalcularea tarifelor orare nu este permisă.  

Recomandarea 4.4 – Orientări adresate auditorilor independenți 

Comisia acceptă recomandarea, care este în curs de punere în aplicare. 

Comisia a îmbunătățit în continuare orientările pentru auditorii CSF prin punerea la dispoziție pe 
portalul de finanțare și licitații/YouTube a unei serii de seminare online care abordează cele mai 
frecvente erori identificate cu ocazia auditurilor, precum și categoriile de costuri care sunt cele mai 
expuse riscului de eroare. 

Comisia va continua să sensibilizeze auditorii CSF. 
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Recomandarea 4.5 – Funcționalitățile din eGrants 

Comisia acceptă această recomandare. 

Comisia va continua să depună eforturi pentru continuarea digitalizării ca factor care favorizează 
simplificarea. Prin urmare, este de așteptat ca pe viitor instrumentele digitale să fie consolidate. 
Pentru următorul program-cadru pentru cercetare și inovare, Comisia va evalua fezabilitatea 
extinderii funcționalităților din eGrants pentru evaluarea riscurilor și controalele automate, în 
conformitate cu politica sa de simplificare.  
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 5 – COEZIUNE, REZILIENȚĂ ȘI VALORI” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

În cadrul gestiunii partajate, statele membre pun în aplicare politica de coeziune prin intermediul 
unei game diverse de programe (415) și de actori, la nivel național, regional sau local, ceea ce 
conduce la un cadru de asigurare pe mai multe straturi. Autoritățile de management selectează 
operațiunile și efectuează controale de gestiune cu privire la cheltuielile declarate, prima linie de 
apărare pentru prevenirea și detectarea neregulilor. Autoritățile de audit reprezintă al doilea nivel al 
stratului de control, confirmând, pe baza auditurilor efectuate asupra sistemelor și asupra 
eșantioanelor reprezentative de operațiuni, dacă controalele de gestiune au fost eficace pentru a 
preveni neregulile. Comisia își bazează procesul de asigurare pe toate rezultatele auditurilor 
rezumate în pachetele de asigurare, care conțin opiniile de audit și ratele de eroare raportate 
pentru fiecare program, precum și pe activitățile sale de audit suplimentare menite să evalueze 
eficacitatea activității autorităților responsabile de programe și fiabilitatea opiniilor de audit și a 
ratelor de eroare raportate. 

În fața acestei realități diversificate, Comisia asigură o transparență deplină în rapoartele anuale 
de activitate (RAA) ale DG REGIO și, respectiv, ale DG EMPL. 

- O evaluare detaliată a situației fiecărui program, cum ar fi, de exemplu, evaluarea eficacității
funcționării sistemelor de gestiune și de control și a ratelor de eroare, pe baza tuturor rezultatelor
disponibile ale activităților de audit (a se vedea graficele de la paginile 39 și 59 din RAA pentru
2021 al DG REGIO și, respectiv, al DG EMPL);

- Pentru fiecare program, ratele de eroare confirmate pentru exercițiul contabil anterior și cele mai
recente rate de eroare raportate, înainte și după efectuarea corecțiilor suplimentare de către
autoritățile responsabile de programe ca urmare a auditurilor, precum și opinia de audit emisă de
Comisie (a se vedea tabelele din anexa 7B la fiecare RAA).

Comisia a concluzionat că, încă de la începutul perioadei multianuale, numărul de programe care 
funcționează bine sau suficient de bine este, în general, mai mare. Acest lucru ar putea fi datorat 
eforturilor continue depuse în vederea consolidării capacității administrative, a formării, a adoptării 
de măsuri de remediere întreprinse ca urmare a auditurilor și a schimbului de bune practici și 
instrumente. Ratele de eroare specifice programului sunt agregate într-un indicator-cheie de 
performanță privind legalitatea și regularitatea (ICP 4 pentru DG EMPL și ICP 5 pentru DG REGIO), 
exprimat sub formă de interval între media ponderată a ratelor de eroare confirmate pentru toate 
programele, care include o valoare maximă pentru a lua în considerare posibilele riscuri 
suplimentare (1,9 % - 2,5 % pentru DG REGIO, 1,7 % - 2,4 % pentru DG EMPL). 

În cadrul RAA, Comisia prezintă, de asemenea, corecțiile importante efectuate de statele membre 
(corecții definitive în valoare totală de peste 1,6 miliarde EUR pentru toate conturile primite în 
perioada 2020-2021), inclusiv corecțiile financiare suplimentare pe care aceasta le-a solicitat 
pentru urmărirea subsecventă a propriilor audituri, a auditurilor CCE sau a rapoartelor OLAF în 
vederea reducerii riscului rezidual sub 2 % pentru programele anterioare, dacă acest lucru este 
necesar (în 2021, cel puțin 193 de milioane EUR în total) - a se vedea anexa 7H la RAA ale 
DG REGIO și DG EMPL.  
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În 2021, Comisia a solicitat autorităților de audit să acorde o atenție specială noilor condiții de 
eligibilitate și mecanisme de flexibilitate introduse prin modificările CRII/CRII+ pentru a aborda criza 
provocată de pandemia de COVID-19, precum și eventualei utilizări nejustificate a procedurilor de 
urgență în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, Comisia a continuat să promoveze în mod 
activ utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și finanțarea nelegată de costuri pentru 
perioada 2021-2027, întrucât se preconizează că aceste scheme vor fi mai puțin predispuse la 
erori. 

REGULARITATEA TRANZACȚIILOR, RAPOARTELE ANUALE DE 
ACTIVITATE (RAA) ȘI ALTE MECANISME DE GUVERNANȚĂ  

Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni și ale examinării/reefectuării 

activităților de audit 

5.15 Nivelul de eroare estimat de CCE a rămas stabil în comparație cu cel din anii precedenți.

Comisia va monitoriza toate erorile constatate de CCE și va solicita corecții financiare suplimentare, 
în măsura în care este oportun și posibil din punct de vedere juridic. Comisia observă, de asemenea, 
că peste o treime din rata de eroare estimată de CCE se referă la un singur program național și 
reflectă o problemă foarte specifică. 

Estimările nivelului de eroare prezentate în RAA pe 2021 al DG REGIO și în cel al DG EMPL sunt 
realizate pe baza unei analize detaliate a situației fiecărui program.  

Comisia observă că valoarea maximă a erorii estimate pentru politica de coeziune (2,5 %), luată în 
considerare în raportul anual privind gestiunea și performanța (RAGP) la calcularea riscului global 
al Comisiei la momentul plății, se încadrează, pentru al treilea an consecutiv, în intervalul de eroare 
estimat de CCE.  

Comisia consideră că nu există niciun temei juridic pentru a se impune corecții financiare în cazul a 
două operațiuni identificate de CCE, aferente unui program 2007-2013. 

5.16 Autoritățile de audit joacă un rol important în detectarea erorilor care au necesitat corecții

financiare semnificative și retrageri înainte de a i se transmite Comisiei conturile programului. 
Astfel cum s-a precizat în RAA pe 2021 al DG REGIO și în cel al DG EMPL, statele membre au 
dedus, cumulat, de la începutul perioadei 2014-2020, 12,2 miliarde EUR pentru cheltuielile 
FEDR/FC și, respectiv, 3,7 miliarde EUR pentru cheltuielile FDES/YEI, aferente corecțiilor definitive și 
retragerilor temporare din conturi, din care 15 % - 20 % ca urmare a activității autorităților de 
audit.  

Autoritățile de audit au raportat o rată totală de eroare de peste 2 % pentru aproximativ o treime 
din programe, demonstrându-și astfel capacitatea de detectare a erorilor.  

Comisia este de acord că, în anumite cazuri, unele erori au rămas nedetectate sau nu au fost luate 
în considerare în mod corespunzător în calculul ratei de eroare raportate. 

5.17 Pe baza unei tipologii comune, Comisia și autoritățile de audit au identificat, în general,

aceleași categorii de nereguli pe care le-a identificat și CCE: cheltuielile neeligibile, achizițiile 
publice, pista de audit și ajutorul de stat. Comisia va întreprinde acțiuni de urmărire în cazul tuturor 
erorilor raportate de CCE și va aplica, dacă este necesar și posibil din punct de vedere juridic, 
corecții financiare.  
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Comisia consideră că nu există niciun temei juridic pentru a se impune corecții financiare în cazul a 
două operațiuni identificate de CCE, aferente unui program 2007-2013. 

Costuri neeligibile 

5.18 - 5.19 Controalele de gestiune reprezintă prima linie de apărare pentru prevenirea și

detectarea erorilor, în special în ceea ce privește costurile eligibile și normele.  

Comisia a transmis statelor membre orientări actualizate pentru perioada de programare 
2014˗2020, care, împreună cu intensificarea utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri, 
vizează îmbunătățirea în continuare a eficienței controalelor de gestiune în ceea ce privește 
detectarea costurilor și a operațiunilor neeligibile. Cu toate acestea, eficiența controalelor depinde 
de numărul membrilor personalului din cadrul administrațiilor în cauză disponibili pentru efectuarea 
acestor controale, de nivelul de instruire de care au beneficiat și de experiența aferentă.   

Comisia întreprinde acțiuni preventive și corective și solicită măsuri de remediere imediat ce sunt 
detectate deficiențe. Acest lucru implică îmbunătățirea instrumentelor metodologice, recrutarea de 
personal suplimentar, inclusiv experți, organizarea de activități de formare privind instrumentele 
recent dezvoltate sau privind interpretarea corectă a celor mai frecvente erori, precum și 
îmbunătățirea calității procedurilor de selecție.  

Pentru ca aceste controale de gestiune să fie mai eficiente și mai bine orientate în perioada de 
programare 2021-2027, ele au vizat o abordare bazată pe riscuri pentru a concentra mai bine 
resursele administrative disponibile asupra surselor de eroare vizate. Este necesară, în acest sens, 
o ajustare continuă a metodelor de gestionare a riscurilor de către autoritățile de management, pe
baza unor mecanisme eficace de feedback între autoritățile responsabile de programe cu privire la
toate rezultatele de control și audit disponibile. În special, tipologia constatărilor de audit raportate
an de an autorităților de management ar trebui să le permită acestora să integreze sursele cele
mai frecvente ale erorilor în evaluările lor de risc și să își adapteze în consecință abordările și
instrumentele în materie de controale de gestiune.

Caseta 5.1- Costuri declarate pentru activități desfășurate în afara zonei 
eligibile 

În cazul Țărilor de Jos, statul membru a explicat că, în cadrul unei sesiuni care a avut loc în 2016, 

comitetul de monitorizare a convenit asupra tipului de operațiuni care sunt supuse auditului CCE 

(beneficiarul nu este situat în zona eligibilă, dar activitatea aduce în mod direct beneficii zonei 

eligibile). Această înțelegere a fost menționată în procesul-verbal al reuniunii comitetului de 

monitorizare, nefiind însă reflectată în tabelul propus ulterior în vederea adoptării deciziei oficiale 

în care sunt enumerate operațiunile acceptate. Acest aspect a fost clarificat de comitetul de 

monitorizare în 2022.

5.22 Este de așteptat ca beneficiarii care efectuează operațiuni în favoarea participanților care

nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare să 
efectueze verificări proporționale ale declarațiilor pe propria răspundere obținute de la participanți, 
în special cu privire la statutul lor profesional, bazându-se pe toate sursele independente posibile. 
Totuși, beneficiarii și autoritățile responsabile de programe nu au întotdeauna acces la bazele de 
date privind securitatea socială sau ocuparea forței de muncă, ceea ce limitează, prin urmare, 
posibilitatea acestora de a efectua astfel de verificări în practică. 
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Caseta 5.2 - Nicio verificare a statutului participanților 

Statutul de NEET al tinerilor participanți ar trebui verificat pe baza unor surse fiabile și verificate, în 

măsura în care este posibil și fezabil, ținând seama de faptul că articolul 16 din Regulamentul 

privind FSE nu prevede o definiție pentru persoanele care nu sunt încadrate profesional și nu 

urmează niciun program educațional sau de formare. Prin urmare, este de competența statelor 

membre să decidă când să verifice eligibilitatea participanților, precum și dacă sunt îndeplinite 

criteriile. 

În cazul proiectului francez (două operațiuni) menționat la sfârșitul casetei 5.2, beneficiarul a 

efectuat verificări privind statutul participanților în baza de date privind serviciile de ocupare a 

forței de muncă. A fost verificată eligibilitatea participanților, însă pista de audit corespunzătoare 

acestor verificări nu a fost documentată în totalitate. 

De asemenea, Comisia este conștientă de dificultățile întâmpinate de multe alte organisme de 

punere în aplicare a FSE/YEI sau de beneficiari în ceea ce privește accesul la date confidențiale 

legate, de exemplu, de neîncadrarea în muncă a participanților. 

Din acest motiv, RDC pentru perioada 2021-2027 nu mai face trimitere la NEET ca fiind un criteriu 

de eligibilitate, ci un grup țintă, și se referă, prin urmare, doar la „tineret”, fără să prevadă nicio 

normă pentru definirea grupului țintă, care este lăsată la latitudinea statelor membre. 

5.23 De la introducerea opțiunilor simplificate în materie de costuri, Comisia a depus eforturi

intense în vederea utilizării acestora pe scară tot mai largă și consideră că eforturile au condus 
deja la rezultate pozitive, precum și la o simplificare și o reducere semnificativă a sarcinii 
administrative.  

Astfel cum a recomandat CCE în auditurile anterioare, Comisia va continua să promoveze în mod 
activ utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri prevăzute în Regulamentul privind 
dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027, pentru a reduce sarcina administrativă asupra 
beneficiarilor, a promova orientarea către rezultate și a reduce și mai mult riscul de erori. 

Caseta 5.3 - Metodele utilizate pentru rambursarea cheltuielilor către 
beneficiari și declararea cheltuielilor din cadrul bugetului UE pentru opțiunile 
simplificate în materie de costuri nu sunt conforme cu cerințele în materie de 
reglementare. 

În cele patru cazuri raportate de CCE în ceea ce privește programul irlandez, autoritățile 

responsabile de programe au precizat în diferite documente destinate beneficiarilor faptul că 

costurile eligibile în cadrul FSE vor fi bazate pe opțiunile simplificate în materie de costuri [ratele 

forfetare definite la articolul 68 litera (b) și la articolul 68b alineatul (1) din RDC], aplicându-se 

totodată normele naționale de rambursare bazate pe costurile reale. Acest sistem dual nu este 

recomandat de Comisie din motive legate de simplificare pentru beneficiari. Acest lucru nu 

contravine totuși RDC și nu a plasat bugetul UE într-o situație de risc, întrucât, prin utilizarea 

opțiunilor simplificate în materie de costuri, costurile reale au depășit sumele declarate.
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Proiecte neeligibile 

5.24-5.27 În cazul a două proiecte din cadrul închiderii unui program pentru perioada

2007˗2013, Comisia consideră că nu există nicio încălcare a legii, din motivele explicate în 
caseta 5.4.  

Pe baza motivelor explicate în caseta 5.5, Comisia consideră că proiectele din cadrul unui program 
spaniol YEI erau eligibile, dar că nu ar fi trebuit să fie rambursate toate costurile.  

Comisia va analiza împreună cu statele membre modalități alternative de a pune în aplicare 
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) auditată în cadrul FSE pentru 
următoarea perioadă de programare. 

Caseta 5.4 – Proiecte sprijinite anterior din fonduri naționale și realocate 
pentru a primi sprijin din partea UE în afara perioadei de eligibilitate. 

Cele două cazuri auditate de CCE se referă la perioada de programare 2007-2013 pentru care nu 

există nicio dispoziție cu privire la momentul în care pot fi selectate operațiunile. Singura cerință 

legală era ca, în conformitate cu dispoziția prevăzută la articolul 56 din Regulamentul (CE) 

nr. 1083/2006, cheltuielile relevante să fie plătite în mod efectiv în cursul perioadei de eligibilitate, 

și anume între 1.1. 2007 și 31. 12.2015, iar o operațiune pusă în aplicare înainte de 1.1. 2007 să 

nu poată fi selectată pentru sprijin. Ambele cerințe au fost îndeplinite în cele două cazuri. Chiar 

dacă, în mod efectiv, operațiunea a fost selectată ulterior, acest lucru nu afectează eligibilitatea 

cheltuielilor aferente care au fost efectuate în perioada de eligibilitate. 

Autoritatea de management a selectat proiectele și, prin urmare, acestea au devenit parte a 

programului. Astfel, Comisia nu consideră că au existat încălcări ale dispozițiilor legale aplicabile. 

În RDC pentru perioada 2014-2020 au fost introduse, în temeiul articolului 65 alineatul (6), 

dispoziții suplimentare care interzic selectarea operațiunilor finalizate în mod fizic. Totuși, pentru 

perioada de programare 2017-2013, nu erau în vigoare astfel de dispoziții. În conformitate cu 

recomandarea formulată de CCE în raportul anual pe 2019 privind retroactivitatea operațiunilor din 

perioada de programare 2014-2020, Comisia a reamintit Italiei că, pentru perioada respectivă, nu 

este posibilă selectarea operațiunilor finalizate în mod fizic. 

Caseta 5.5 - Înregistrarea retroactivă a NEET în cadrul Garanției pentru tineret 

Majoritatea participanților erau eligibili, fiind șomeri cu o zi înainte de începerea acțiunii YEI. Ca 

urmare a înregistrării retroactive, tinerii NEET care beneficiază deja de măsuri naționale pentru 

ocuparea forței de muncă au fost identificați de serviciul public de ocupare a forței de muncă în 

vederea includerii lor în programul YEI. Cadrul juridic național permite o astfel de înregistrare 

retroactivă într-un anumit termen, sub rezerva îndeplinirii altor condiții. Ulterior, autoritățile 

spaniole au informat participanții cu privire la înregistrarea lor. 

Comisia a aplicat deja o corecție forfetară de 25 % pe baza propriilor sale controale și audituri. 

Comisia consideră că această corecție forfetară este suficient de amplă pentru a acoperi și 

constatările suplimentare ale CCE.
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5.27 În ceea ce privește durata minimă a contractelor individuale de muncă pe durată

determinată, autoritățile naționale au optat pentru o durată minimă de 28 de zile pe baza unei 
concluzii formulate de Comitetul pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) în decembrie 2018, în 
pofida unei recomandări a Comisiei. 

Cu toate acestea, în practică, durata totală a fost de peste 6 luni pentru un număr semnificativ de 
cazuri auditate. Acest lucru a fost realizat uneori prin intermediul mai multor contracte consecutive, 
eventual cu angajatori diferiți. Comisia consideră că, în general, programul a fost pus în aplicare în 
mod eficace, deoarece a adus participanții mai aproape de piața forței de muncă și, prin urmare, le-
a sporit șansele de angajare pe termen lung, astfel cum reiese din statisticile furnizate de statul 
membru. 

Încălcări ale normelor pieței interne 

5.30-5.31 În ultimii ani, erorile legate de ajutoarele de stat reprezintă o proporție mai mică din

totalul erorilor identificate de autoritățile statelor membre și de Comisie.

Pentru cel mai recent exercițiu contabil, 2020 – 2021, în conformitate cu tipologia comună a 
erorilor convenită cu autoritățile de audit, doar 1,7 % dintre problemele identificate de statele 
membre și 9 % dintre cele identificate de Comisie vizau ajutoarele de stat.  

Comisia continuă să pună în aplicare măsurile concepute în cadrul planului său de acțiune în 
domeniul ajutoarelor de stat identificând și difuzând bune practici și oferind formare tuturor 
părților interesate ale fondurilor ESI. 

5.33 - 5.34 Achizițiile publice, reglementate prin norme naționale și europene complexe, rămân

o sursă importantă a erorilor detectate și raportate de autoritățile de audit. Comisia consideră că, în
prezent, autoritățile de audit detectează mai bine aceste probleme legate de achizițiile publice,
ceea ce indică faptul că măsurile privind capacitatea administrativă care au fost puse în aplicare în
cadrul planului de acțiune al Comisiei privind achizițiile publice au condus la obținerea unor
rezultate pozitive. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în numărul relativ limitat de erori raportate
de CCE în ceea ce privește achizițiile publice.

Decizia Comisiei privind corecțiile financiare aplicabile erorilor legate de achizițiile publice, 
actualizată în mai 2019, contribuie, de asemenea, la o mai bună detectare a erorilor, oferind 
Comisiei și autorităților responsabile de programe din statele membre o abordare armonizată 
pentru situația în care se confruntă cu nereguli în materie de achiziții publice [Decizia C (2019) 
3452].  

Totuși, în cadrul planului său de acțiune privind achizițiile publice, Comisia întreprinde acțiuni pentru 
a se asigura că beneficiarii (autoritățile contractante) și autoritățile responsabile de programe 
continuă să își îmbunătățească practicile în materie de achiziții publice și să își sporească 
capacitatea administrativă aferentă. 

Caseta 5.7 - Deficiențe în ceea ce privește verificarea și executarea clauzelor 
contractuale 

În ceea ce privește acordurile preliminare de achiziție (APA) (a se vedea caseta 5.7), producătorii au 

prezentat echipei comune de negociere, formată din reprezentanți din șapte state membre, aleși dintre 

membrii Comitetului director, și din funcționari ai Comisiei, defalcări detaliate ale costurilor de producție. 

Aceste informații au fost considerate suficiente având în vedere faptul că, la momentul negocierilor, nu 

exista încă un vaccin împotriva COVID-19. Cu toate acestea, din cauza secretului comercial al 

negocierilor, aceste defalcări nu au fost înregistrate în scris. 
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Toate APA includ o dispoziție potrivit căreia Comisia are dreptul de a efectua controale și inspecții 

la fața locului timp de cinci ani de la efectuarea plății finale. Fiecare dintre cele patru APA 

examinate de CCE a contribuit la elaborarea unui vaccin care a obținut o autorizație de introducere 

pe piață condiționată și, în toate cazurile, cu excepția unuia, producătorii au livrat cantitățile 

convenite în APA. Astfel, a fost necesară efectuarea unor controale aprofundate numai cu privire la 

acest unic caz de neconformitate: dovezile colectate în 2021 au putut fi utilizate în avantajul 

Comisiei și al statelor membre în cadrul procedurilor judiciare referitoare la măsurile provizorii 

adoptate împotriva producătorului, ceea ce a condus la un rezultat pozitiv. 

Unul dintre acordurile preliminare de achiziție prevede o plată în avans către producător pentru a 

asigura volumul comandat de doze de vaccin, combinată cu o garanție integrală a investiției, și 

anume o rambursare de 100 % a plății efectuate în avans, printre altele, în cazul în care nu se 

obține autorizația de introducere pe piață și pentru dozele contractate nelivrate.

Activitatea autorităților de audit 

5.40 - 5.41 În cadrul gestiunii partajate, autoritățile de management al programelor

controlează în primă instanță cheltuielile declarate de beneficiari. Aceasta este prima linie de 
apărare în asigurarea legalității și a regularității cheltuielilor. Autoritățile de audit efectuează 
audituri de nivelul doi pentru a testa calitatea controalelor de gestiune.  

În 2021, Comisia a continuat să coopereze intens cu autoritățile de audit ale programului pentru a 
asigura un cadru de control consecvent și solid, inclusiv în condițiile în care au fost impuse restricții 
de ordin practic pentru efectuarea de audituri în timpul pandemiei, precum și pentru a îmbunătăți, 
după caz, calitatea activității de asigurare, consolidând capacitățile de detectare și de corecție 
necesare.  

Astfel cum s-a arătat în RAA al DG REGIO și în cel al DG EMPL, Comisia a identificat deficiențe și a 
solicitat îmbunătățiri în special în cazul a 15 autorități de audit sau organisme responsabile cu 
auditurile aferente FEDR și/sau FSE/YEI, din cele 116 autorități de audit pentru politica de coeziune. 
Aceste autorități de audit sunt responsabile de efectuarea auditului pentru 6,5 % din cheltuielile 
FEDR/FC și, respectiv, pentru 8,5 % din cheltuielile FSE/YEI/FEAD. 

5.41 La nivel de program, pentru conturile acceptate în 2021, Comisia a confirmat o rată totală

de eroare reziduală situată sub pragul de semnificație în cazul a 243 de programe FEDR/FC (83 %, 
inclusiv, în unele cazuri, ajustări fără impact semnificativ) și, respectiv, a 167 de programe 
FSE/YEI/FEAD (78 %, inclusiv, în unele cazuri, după ajustările efectuate fără a avea un impact 
semnificativ) și o rată totală de eroare reziduală situată peste pragul de semnificație în cazul a 
50 de programe FEDR/FC (17 %) și a 48 de programe FSE/YEI/FEAD (22 %). Aceste programe care 
se situează peste pragul de semnificație au reprezentat în 2021 doar o cincime (20 %) din 
programele de coeziune.  

În plus, în conformitate cu cerințele legale, cele două cazuri în care autoritățile de audit incluseseră 
avansuri către instrumente financiare au fost raportate în RAA în scopul stabilirii indicatorului-cheie 
de performanță privind legalitatea și regularitatea, dar nu pot conduce la corecții financiare 
suplimentare. 

5.42 În cazul unui alt pachet de asigurare cu o rată totală de eroare reziduală (RTER) recalculată

de CCE de peste 2 %, nu există niciun temei juridic pentru corecții suplimentare. Prin urmare, 
Comisia consideră că RTER rămâne sub 2 % în acest caz. 
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5.43 În ultimii ani, nivelul programelor pentru care Comisia a recalculat o RTER situată peste

pragul de semnificație rămâne stabil pentru programele operaționale finanțate din FEDR/FC 
(aproximativ 13 %) și scade de la 40 % în 2017 la 11 % în 2021 pentru programele operaționale 
finanțate din FSE/YEI/FEAD. 

Comisia observă că pachetele de asigurare pentru care CCE recalculează o RTER mai mare de 2 % 
au vizat, în unele cazuri, o creștere limitată a RTER. 

5.44-5.45 Comisia este de acord cu faptul că erorile și neregulile ar trebui detectate și

corectate în primă instanță de către autoritățile de management. Din acest motiv, Comisia continuă 
să ofere sprijin autorităților respective în vederea îmbunătățirii capacităților administrative ale 
acestora, prin orientări, sprijin specific, formare continuă și dezvoltare profesională, precum și prin 
sprijin pentru simplificarea procedurilor și pentru evitarea suprareglementării. În cazul în care se 
constată că autoritățile de management nu au detectat anumite erori existente, Comisia solicită 
măsuri de remediere specifice pentru a îmbunătăți calitatea și cantitatea controalelor efectuate de 
autoritățile în cauză înainte de declararea cheltuielilor. În plus, Comisia încurajează și autoritățile 
de audit să informeze autoritățile de management despre erorile pe care acestea din urmă nu le-au 
detectat și să discute pe baza lor, pentru a îmbunătăți capacitatea acestora de prevenire și de 
detectare, prin elaborarea de orientări suplimentare sau prin asigurarea unor cursuri de formare 
specifice pentru funcționarii în cauză. 

Comisia consideră că dispune de o asigurare rezonabilă cu privire la activitatea desfășurată de 
majoritatea autorităților de audit, cu excepția unui număr limitat de autorități, care necesită 
îmbunătățiri majore ale capacităților lor de audit pentru a remedia deficiențele constatate (a se 
vedea răspunsul Comisiei la punctele 5.40 și 5.41 de mai sus).  

În ultimii ani, s-au realizat îmbunătățiri concrete ca urmare a măsurilor de remediere specifice 
recomandate în mai multe cazuri în care au fost identificate deficiențe, astfel cum se arată în RAA 
respective.  

Comisia evaluează fiabilitatea autorităților de audit nu numai pe baza ratelor de eroare recalculate 
(care pot fi influențate de erori individuale care au un impact statistic important), ci și pe baza unui 
număr de criterii care, dacă nu sunt evaluate în mod satisfăcător, reflectă prezența unor deficiențe 
sistemice în activitatea lor.  

Comisia a instituit o cooperare solidă și continuă cu toate autoritățile de audit. Aceasta include 
schimbul de instrumente de audit comune, cum ar fi liste de verificare detaliate, schimbul de bune 
practici între colegi și o dezvoltare profesională continuă a personalului autorităților de audit.  

5.46 Comisia promovează în mod continuu și proactiv o bună comunicare între autoritățile de

audit și autoritățile de gestionare a programelor, astfel cum se arată, de exemplu, în „Carta bunelor 
practici” promovată de comunitatea de audit (Comisia și autoritățile de audit ale statelor membre) 
atunci când efectuează audituri în temeiul politicii de coeziune. Comisia consideră că un astfel de 
exercițiu de comunicare și de feedback adecvat este esențial pentru a asigura îmbunătățirea 
sistemelor de control și o mai bună orientare a controalelor de gestiune. 

5.47 Comisia a subliniat, în RAA al DG REGIO și în cel al DG EMPL, utilizarea limitată a flexibilității

oferite autorităților de audit în materie de eșantionare, ca răspuns la criza provocată de pandemia 
de COVID-19. În pofida crizei sanitare, a restricțiilor și a creșterii volumului de muncă al 
administrațiilor publice, autoritățile de audit au continuat să utilizeze metode statistice pentru 
peste 91 % (REGIO 91 %, EMPL 92 %) dintre cheltuielile înscrise în conturile 2019/2020. Aceste 
cifre au crescut în cazul ultimelor conturi prezentate până la 1 martie 2022, pentru care autoritățile 
de audit au utilizat, în medie, eșantioane statistice pentru peste 94 % (REGIO 94 %, EMPL 96 %) 
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dintre cheltuielile certificate. Această flexibilitate a avut caracter temporar și ia sfârșit după 
exercițiul contabil 2019/2020. 

5.48 și 5.50 Astfel cum a indicat în răspunsul său la punctul 5.44, Comisia colaborează în

permanență cu autoritățile de audit pentru a îmbunătăți pista de audit pentru activitatea de audit a 
acestora, inclusiv pentru eșantionare, atunci când este necesar.  

Comisia va continua să promoveze bunele practici prezentate în „Documentul de reflecție privind 
documentația de audit” elaborat în comun de un grup de lucru format din autorități de audit și 
reprezentanți ai Comisiei, astfel cum este prezentat în raportul anual pe 2019 al CCE în caseta 5.8. 
Comisia va reaminti autorităților de audit în cauză să asigure o pistă de audit adecvată pentru 
alcătuirea eșantioanelor lor. 

5.52 Comisia a reamintit recent autorităților de audit că listele de verificare utilizate pentru

auditul operațiunilor ar trebui să indice dacă a fost identificată o suspiciune de fraudă în urma 
recomandării nr. 5.2 a CCE din raportul anual pe 2020. Aceasta salută faptul că situația se 
îmbunătățește și va reaminti în continuare autorităților de audit să includă în lista lor de verificare 
documentația completă privind activitatea desfășurată pe teren în domeniul detectării fraudelor. 

Activitatea de asigurare a Comisiei și raportarea ratei de eroare reziduală în 

rapoartele sale anuale de activitate 

5.54 - 5.56 Comisia și-a dezvoltat sistemul de asigurare pentru a le permite directorilor

generali să furnizeze asigurări pentru fiecare dintre cele 418 programe operaționale, în 
conformitate cu obligația care le revine în calitate de ordonatori de credite delegați. Comisia 
consideră că dispune de o asigurare rezonabilă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
subiacente, cu excepția programelor pentru care a menționat în rapoartele anuale de activitate 
necesitatea unor posibile corecții financiare suplimentare pe baza unei metodologii aprofundate și 
solide aplicate pentru fiecare program operațional.  

Mai mult, un indicator-cheie de performanță agregat este raportat în rapoartele anuale de 
activitate ca medie ponderată a tuturor ratelor de eroare confirmate. Comisia a raportat, de 
asemenea, un nivel maxim al acestui indicator-cheie de performanță (scenariul cel mai pesimist), 
luând în considerare toate informațiile care sunt încă în curs de validare. De asemenea, aceasta a 
prevăzut, începând din acest an, o „finanțare suplimentară” a riscului, pentru anumite programe 
operaționale care nu au fost niciodată auditate de Comisie sau pe baza constatărilor de audit 
anterioare formulate de autoritatea de audit.  

În plus, dispozițiile aplicabile prevăd posibilitatea ca autoritățile naționale și Comisia să realizeze 
audituri și să pună în aplicare orice eventuale corecții financiare suplimentare necesare pe durata 
mai multor ani (inclusiv prin audituri efectuate într-o perioadă de până la trei ani după anul în care 
au fost acceptate conturile). Această posibilitate oferită de colegiuitor este importantă pentru a i se 
permite Comisiei să fie în măsură să își îndeplinească responsabilitățile legate de execuția 
bugetului UE în cadrul programelor multianuale.  

În cele din urmă, Comisia raportează în RAA respective că, pentru exercițiile contabile anterioare, în 
urma încheierii procedurilor contradictorii cu autoritățile responsabile de programe și, după caz, a 
punerii în aplicare de către autoritățile naționale a corecțiilor financiare relevante, atât DG REGIO, 
cât și DG EMPL pot concluziona că riscul la închidere este estimat cu mult sub 2 %, astfel cum s-a 
anticipat. 

5.57 Comisia observă că valorile maxime ale erorii estimate pentru rubrica 2/subrubrica 2a din

CFM (2,3 %/2,5 %), luate în considerare în raportul anual privind gestiunea și performanța (RAGP) 
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la calcularea riscului global al Comisiei la momentul plății, se încadrează în intervalul de eroare 
estimat de CCE. 

5.59 Comisia face trimitere la răspunsurile sale la raportul special menționat de CCE.

5.60 – Prima liniuță: Comisia consideră că evaluarea sa detaliată întemeiată pe o

combinație de activități de audit bazate pe documentație și de activități desfășurate la fața locului 
care acoperă diferitele pachete de asigurare și programe individuale, în funcție de riscurile atribuite 
acestora, îi permite să stabilească o estimare rezonabilă și corectă a ratelor de eroare pentru 
fiecare program și, în mod cumulativ, pentru toate programele.  

În plus, Comisia observă că estimarea sa privind nivelul de eroare (ICP) prezentat în RAA pe 2019 și 
2020 este exprimată sub forma unui interval care include nivelurile maxime de risc. Cu toate că se 
situează sub nivelul de eroare estimat de Curte, acest interval se încadrează în intervalul calculat 
de Curte pentru declarațiile de asigurare din 2019 și 2020. 

Indicatorii-cheie de performanță publicați sunt confirmați de directorul general pentru cheltuielile 
relevante suportate în anul de raportare. Aceștia reprezintă o estimare a riscului global la 
momentul plății pentru programele de coeziune cumulați la momentul publicării lor și ținând seama 
de toate informațiile disponibile la momentul respectiv. 

A doua liniuță: Comisia consideră că verificările documentare pe care le efectuează anual

pentru fiecare program reprezintă o abordare eficientă și proporțională aplicabilă programelor 
despre care se consideră că raportează în mod fiabil rate de eroare scăzute de la un an la altul. În 
cazul altor programe considerate a fi mai riscante, auditurile de conformitate la fața locului 
completează verificarea documentară. 

Verificarea documentară de către Comisie a absolut tuturor rapoartelor anuale de control și a 
opiniilor de audit primite se bazează pe informațiile furnizate în pachetul de asigurare, ținând 
seama de cunoștințele cumulate și de activitatea de audit desfășurată anterior cu privire la 
autoritatea de audit și la programul operațional în cauză (inclusiv de auditurile proprii ale Comisiei, 
de auditurile Curții și de rapoartele de audit ale sistemelor naționale) și este completată, prin 
intermediul comunicării cu autoritățile de audit, în cazul în care se consideră necesară obținerea de 
clarificări sau efectuarea de controale specifice.  

În ceea ce privește pachetele de asigurare primite în 2021, DG EMPL a recalculat rata de eroare 
reziduală raportată pentru 38 de programe, iar DG REGIO pentru 49 de programe, doar pe baza 
verificării documentare. 

Astfel cum s-a explicat mai sus, Comisia a finalizat calculul riscului maxim pentru programele care 
sunt supuse doar unei verificări documentare.  

A treia liniuță: Astfel cum se menționează în strategia de audit a Comisiei, activitatea de

audit se concentrează asupra autorităților de audit cărora Comisia nu a fost încă în măsură să le 
acorde un nivel adecvat de încredere, în cazul cărora s-a efectuat o examinare limitată până în 
prezent sau au apărut noi riscuri. În plus, este de asemenea necesar ca, în timp, să se auditeze o 
serie de alte autorități de audit, despre care s-a constatat că sunt mai puțin expuse riscului. Noua 
direcție comună de audit pentru coeziune (DAC) se va asigura că va documenta în mod suficient 
procesul de elaborare a viitoarelor sale planuri de audit pentru a se asigura că legăturile cu 
rezultatele evaluării riscurilor, precum și cu alte criterii avute în vedere sunt prezentate și explicate 
în mod clar. 
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A patra liniuță: În conformitate cu cadrul de reglementare pentru perioada 2014-2020,

statele membre certifică cheltuielile și raportează rezultatele controalelor și auditurilor lor în 
pachetele de asigurare prezentate până la data de 15 februarie a fiecărui an. 

Rezervele din RAA se bazează pe toate informațiile disponibile la momentul semnării RAA, inclusiv 
pe evaluarea impactului deficiențelor anterioare asupra celor mai recente rate de eroare raportate 
și a opiniilor de audit.  

De exemplu, în raportul său anual de activitate pe 2020, DG EMPL a afirmat în mod clar că patru 
rezerve s-au bazat pe deficiențe sau îndoieli cu privire la fiabilitatea ratelor de eroare raportate în 
anii anteriori și că acestea nu au fost încă soluționate. În cazul în care există îndoieli sau riscuri 
identificate, Comisia aplică, prin urmare, o abordare prudentă pentru propriile sale raportări în RAA, 
estimează nivelul de risc pentru programele în cauză la o rată forfetară și formulează rezerve 
suplimentare atunci când este necesar.  

Verificarea legalității și regularității cheltuielilor este un exercițiu continuu în perioada prevăzută în 
regulament pentru desfășurarea de audituri, în timp ce RAA oferă un instantaneu al situației la un 
moment dat (aprilie) pentru cheltuielile relevante din anul de raportare (cerința din Regulamentul 
financiar). La momentul semnării RAA, Comisia nu poate să anticipeze rezultatele auditurilor care 
au loc după această dată. Prin urmare, Comisia își va continua activitatea de evaluare și de audit 
pentru a confirma sau pentru a recalcula ratele de eroare raportate (care nu sunt încă considerate 
finale) și va solicita corecțiile financiare suplimentare necesare, dacă este cazul. Acest lucru va fi 
raportat în condiții de transparență deplină în următoarele RAA. 

5.62 Comisia face trimitere la rapoartele sale de activitate pe 2021, explicând care explică mai

detaliat metodologia pe care o aplică în ceea ce privește modul în care sunt calculate riscurile 
maxime, pe baza unei verificări documentare sistematice a fiecărui program, precum și a 
auditurilor de conformitate bazate pe riscuri, pentru a confirma și/sau pentru a ajusta ratele de 
eroare raportate de autoritățile de audit, aplicând o abordare prudentă și conservatoare prin 
intermediul unor rate suplimentare sau forfetare pentru a acoperi potențialele riscuri suplimentare 
(a se vedea nota de subsol 51 din RAA al DG REGIO și nota de subsol 73 din RAA al DG EMPL). În 
ceea ce privește programele auditate în exercițiile contabile anterioare, Comisia subliniază că toate 
auditurile sale și recomandările aferente sunt monitorizate în mod corespunzător împreună cu 
autoritățile responsabile de programe și că acestea nu pot fi închise până la finalizarea punerii în 
aplicare, în mod eficace, a tuturor măsurilor de remediere solicitate, astfel încât să se atenueze în 
mod corespunzător riscurile și să nu mai apară probleme de tipul celor identificate în cursul acestor 
audituri. Comisia consideră că această abordare constituie o sursă eficientă și rezonabilă de 
asigurare, care păstrează, de asemenea, raportul cost-eficacitate al controalelor de care este 
responsabilă. 

5.63 - 5.64 Pe lângă auditurile de conformitate, Comisia efectuează și misiuni de stabilire a

faptelor și muncă documentară, în urma cărora a ajustat ratele de eroare reziduale la peste 2 % în 
anumite cazuri. De asemenea, Comisia efectuează și alte tipuri de audituri (de exemplu, audituri 
tematice sau audituri de sistem la nivelul autorităților de management sau al organismelor 
intermediare). 

Auditurile de conformitate efectuate de Comisie au fost, în cea mai mare parte, bazate pe riscuri în 
2021. Comisia consideră, prin urmare, că rezultatele auditului său, astfel cum au fost raportate de 
CCE la acest punct, indică faptul că evaluarea riscurilor pe care a realizat-o a fost pertinentă. În 
plus, în prezent, după crearea Direcției comune de audit pentru coeziune, se efectuează un audit 
unic pentru programele finanțate din mai multe fonduri sau pentru regiunile cu două programe 
finanțate prin intermediul unui singur fond. În trecut, aceste audituri ar fi fost luate în considerare 
de două ori (câte unul pentru fiecare direcție generală). Prin urmare, numărul auditurilor nu poate fi 
comparat în totalitate cu anii precedenți.   
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Comisia validează împreună cu autoritățile de audit constatările auditului pe care l-a efectuat, în 
cadrul unei proceduri contradictorii, astfel cum prevede baza legală, și monitorizează concluziile 
sale finale în vederea identificării cauzelor profunde ale erorilor suplimentare constatate și a 
îmbunătățirii capacității de detectare a autorităților de audit în cauză.  

În RAA al DG REGIO și, respectiv, al DG EMPL, Comisia a raportat deficiențe grave în ceea ce 
privește activitatea a 15 autorități de audit sau a organismelor de control ale acestora. Pentru a 
evalua eficacitatea și fiabilitatea activității desfășurate de o autoritate de audit, Comisia 
analizează numeroase aspecte, rata de eroare fiind doar unul dintre acestea. Într-o serie de alte 
cazuri, erorile suplimentare pe care aceasta le detectează sunt ocazionale și, în pofida unui posibil 
impact extrapolat semnificativ asupra ratei de eroare, nu indică o deficiență sistemică la nivelul 
autorității de audit. 

5.64 În 2021, auditurile efectuate de DG REGIO au inclus 18 audituri de conformitate, 15 misiuni

de stabilire a faptelor și 13 audituri tematice, dintre care 4 au vizat conflictele de interese. 

Auditurile efectuate de DG EMPL au inclus 17 audituri de conformitate și 4 de stabilire a faptelor, 
3 audituri tematice, precum și 2 audituri în Regatul Unit și 6 audituri privind fiabilitatea indicatorilor 
de performanță. 

În rapoartele anuale de activitate nu se face nicio trimitere la procedura în curs privind statul de drept 
inițiată împotriva Ungariei 

5.65 Raportul anual de activitate pe 2021 al DG BUDG se referă pe larg la regimul general de

condiționalitate, în special în secțiunea „Obiectivul specific nr. 5.2 Consolidarea protecției bugetului 
UE împotriva riscurilor financiare, inclusiv prin intermediul EDES, a deficiențelor generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele membre prin asigurarea unui nivel mai ridicat al 
transparenței, al schimbului de cunoștințe și al responsabilității, prin intermediul unui dialog 
periodic între toate părțile interesate”. Acesta este completat de rezultatele obținute la sfârșitul 
anului 2021/începutul anului 2022, raportate în anexa 2 la Raportul anual de activitate pe 2021 al 
DG BUDG, la titlul „Asigurarea respectării noului regulament privind regimul de condiționalitate 
pentru protecția bugetului Uniunii și punerea în aplicare a acestuia”. Regulamentul privind 
condiționalitatea este un instrument orizontal care impune adoptarea unor măsuri adecvate în 
cazul în care se stabilește că încălcările principiilor statului de drept afectează sau riscă să 
afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare ale 
Uniunii într-un mod suficient de direct. Regulamentul privind condiționalitatea se aplică în cazul în 
care nicio altă procedură aplicabilă în temeiul dreptului Uniunii nu ar permite asigurarea unei 
protecții mai eficace a bugetului Uniunii. 

Adoptarea măsurilor (care ar putea include suspendarea angajamentelor bugetare, suspendarea 
plăților etc. în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul privind condiționalitatea) este 
responsabilitatea Consiliului (cu majoritate calificată), la propunerea Comisiei. Prin urmare, acțiunile 
întreprinse nu intră în sfera de responsabilitate a niciunui ordonator de credite delegat (OCD) și 
sunt raportate la nivel de întreprindere în RAGP. 

Întrucât Comisia are obligația de a respecta pe deplin natura contradictorie a procedurii în temeiul 
Regulamentului privind condiționalitatea, aceasta nu poate anticipa decizia pe care Consiliul o va 
lua în cele din urmă în cazul în care Comisia propune măsuri. 

Cu toate acestea, ordonatorul de credite delegat va lua în considerare în evaluarea sa de risc 
elementele relevante care pot apărea în contextul procedurii în temeiul Regulamentului privind 
condiționalitatea și asupra cărora are posibilitatea de a acționa în temeiul bazei juridice sectoriale. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

5.66 Nivelul de eroare estimat de CCE a rămas stabil în comparație cu cel din anii anteriori.

Comisia va monitoriza toate erorile constatate de CCE și va solicita corecții financiare suplimentare, 
în măsura în care este oportun și posibil din punct de vedere juridic.  

Estimările nivelului de eroare prezentate în RAA pe 2021 al DG REGIO și în cel al DG EMPL sunt 
realizate pe baza unei analize detaliate a situației fiecărui program. 

Comisia observă că valorile maxime ale erorii estimate pentru rubrica 2/subrubrica 2a din CFM 
(2,3 %/2,5 %), luate în considerare în RAGP la calcularea riscului global al Comisiei la momentul 
plății, se încadrează în intervalul de eroare estimat de CCE. 

Comisia consideră că nu există niciun temei juridic pentru a se impune corecții financiare în cazul a 
două operațiuni identificate de CCE, aferente unui program 2007-2013.  

Comisia observă, de asemenea, că peste o treime din rata de eroare estimată de CCE se referă la 
un singur program național și reflectă o problemă foarte specifică. Aceasta consideră că proiectele 
conexe au fost eligibile, dar că nu ar fi trebuit să fie rambursate toate costurile. 

5.68 Obiectivul actualului model de asigurare din cadrul politicii de coeziune este de a avea o

rată de eroare reziduală care să nu depășească 2 % pentru fiecare program în parte, în fiecare an. 
Dacă nu este cazul, Comisia dispune de instrumentele necesare pentru a detecta programele 
individuale în cauză și pentru a aplica corecțiile financiare suplimentare necesare, atunci când se 
confirmă că erorile reziduale individuale depășesc 2 %. 

5.69 Controalele de gestiune constituie prima linie de apărare împotriva erorilor și acestea ar

trebui să fie mai eficace în prevenirea și detectarea erorilor în primă instanță. Comisia a furnizat 
informații cu privire la eficacitatea funcționării sistemelor de gestiune și control în RAA al DG REGIO 
și în cel al DG EMPL (paginile 39 și, respectiv, 59) și a concluzionat că sistemele de gestiune și 
control s-au îmbunătățit în timp și că, în prezent, funcționează bine sau suficient de bine în cazul a 
90 % din programe. 

5.70 Potrivit Comisiei, în general, activitatea autorităților de audit și a organismelor de control ale

acestora poate fi considerată de încredere, cu excepția câtorva cazuri care sunt prezentate în RAA.  

În unele cazuri, erorile suplimentare detectate sunt ocazionale și nu indică o deficiență sistemică la 
nivelul autorității de audit.  

În plus, în conformitate cu cerințele legale, autoritățile de audit au calculat, în două cazuri, ratele de 
eroare reziduală, incluzând avansurile către instrumentele financiare. În aceste cazuri, Comisia a 
prezentat în rapoartele anuale de activitate o rată de eroare de peste 2 % fără a lua în considerare 
aceste avansuri pentru indicatorul-cheie de performanță privind legalitatea și regularitatea, dar nu 
poate impune corecții financiare suplimentare. 

În cazul unui alt pachet de asigurare cu o RTER recalculată de CCE mai mare de 2 %, nu există 
niciun temei juridic pentru corecții suplimentare. Prin urmare, Comisia consideră că RTER rămâne 
sub 2 % în acest caz.  

Comisia va avea în continuare o colaborare strânsă cu autoritățile de management și de audit ale 
programelor în cauză, va respecta concluziile convenite și va asigura în timp un nivel rezidual al 
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ratei de eroare situat sub 2 % pentru toate programele, utilizând instrumentele de reglementare în 
cazurile în care consideră că este necesar să aplice corecții financiare suplimentare. 

5.71 Comisia instituie proceduri de audit pentru a obține o asigurare rezonabilă pentru fiecare

program în cazul în care ratele de eroare raportate în fiecare an de diferitele autorități de audit 
sunt acceptabile sau în cazul în care există indicii sau dovezi care să arate că nivelurile 
semnificative de eroare se mențin.  

Faptul că o rată de eroare reziduală se dovedește a fi mai mare de 2 % într-un anumit an, în 
pofida faptului că autoritatea de audit a raportat o rată mai mică de 2 %, nu indică neapărat o 
deficiență gravă sau sistematică în activitatea autorității de audit. Este posibil ca erorile individuale 
nedetectate, care uneori pot fi complexe, să nu fie întotdeauna reprezentative pentru activitatea 
desfășurată de autoritatea de audit și pot fi cauzate de interpretări diferite ale legislației aplicabile 
(a se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 5.70).  

În plus, Comisia evaluează activitatea autorităților de audit luând în considerare diferiți parametri, 
inclusiv rezultatele auditurilor de sistem, pe lângă ratele de eroare recalculate. 

5.72 În RAGP, Comisia utilizează datele privind riscurile la momentul plății prezentate de direcțiile

generale în rapoartele lor anuale de activitate, care au fost supuse unei examinări atente și 
structurate din punctul de vedere al calității. 

Având în vedere că defalcarea cheltuielilor în funcție de profilurile de risc și de sistemele de control 
realizată de Comisie este mai detaliată, aceasta poate identifica, atunci când detectează erori și 
ținând seama și de activitatea CCE, partea specifică a gamei de programe care este cel mai 
probabil să fie afectată. Prin urmare, Comisia este în măsură să ofere o perspectivă nuanțată 
asupra nivelului de eroare aferent plăților efectuate și să identifice în mod clar domeniile în care 
sunt necesare îmbunătățiri.  

Comisia observă că estimările sale se încadrează în intervalele estimate de CCE. Aceasta consideră 
că evaluările sale detaliate permit o estimare a ratelor de eroare care reflectă în mod corect 
realitatea de pe teren pentru fiecare program în parte și, cumulativ, pentru toate programele. 

5.73 Raportul anual de activitate pe 2021 al DG BUDG se referă pe larg la regimul general de

condiționalitate, în special în secțiunea „Obiectivul specific nr. 5.2 Consolidarea protecției bugetului 
UE împotriva riscurilor financiare, inclusiv prin intermediul EDES, a deficiențelor generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele membre prin asigurarea unui nivel mai ridicat al 
transparenței, al schimbului de cunoștințe și al responsabilității, prin intermediul unui dialog 
periodic între toate părțile interesate”. Acesta este completat de rezultatele obținute la sfârșitul 
anului 2021/începutul anului 2022, raportate în anexa 2 la Raportul anual de activitate pe 2021 al 
DG BUDG, la titlul „Asigurarea respectării noului regulament privind regimul de condiționalitate 
pentru protecția bugetului Uniunii și punerea în aplicare a acestuia”. Regulamentul privind 
condiționalitatea este un instrument orizontal care impune adoptarea unor măsuri adecvate în 
cazul în care se stabilește că încălcările principiilor statului de drept afectează sau riscă să 
afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare ale 
Uniunii într-un mod suficient de direct. Regulamentul privind condiționalitatea se aplică în cazul în 
care nicio altă procedură aplicabilă în temeiul dreptului Uniunii nu ar permite asigurarea unei 
protecții mai eficace a bugetului Uniunii. 

Adoptarea măsurilor (care ar putea include suspendarea angajamentelor bugetare, suspendarea 
plăților etc. în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul privind condiționalitatea) este 
responsabilitatea Consiliului (cu majoritate calificată), la propunerea Comisiei. Prin urmare, acțiunile 
întreprinse nu intră în sfera de responsabilitate a niciunui ordonator de credite delegat (OCD) și 
sunt raportate la nivel de întreprindere în RAGP. 
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Întrucât Comisia are obligația de a respecta pe deplin natura contradictorie a procedurii în temeiul 
Regulamentului privind condiționalitatea, aceasta nu poate anticipa decizia pe care Consiliul o va 
lua în cele din urmă în cazul în care Comisia propune măsuri. 

Cu toate acestea, ordonatorul de credite delegat va lua în considerare în evaluarea sa de risc 
elementele relevante care pot apărea în contextul procedurii în temeiul Regulamentului privind 
condiționalitatea și asupra cărora are posibilitatea de a acționa în temeiul bazei juridice sectoriale. 

5.74 În toate acordurile preliminare de achiziție, Comisia are dreptul de a efectua controale și

inspecții la fața locului timp de cinci ani de la efectuarea plății finale. Prin urmare, verificările se vor 
efectua la momentul oportun, având în vedere pandemia actuală. A se vedea, de asemenea, 
răspunsul Comisiei la caseta 5.7. 

Recomandări 

5.75-5.77 Comisia urmează cu rigurozitate recomandările CCE pe care le-a acceptat în vederea

punerii lor în aplicare în termenul convenit. În ceea ce privește recomandarea 6.1 din Raportul 
anual al CCE pentru anul 2018, Comisia consideră că a acționat în conformitate cu recomandarea, 
ținând seama, de asemenea, de articolul 40 revizuit din RDC pentru 2014-2020, care instituie un 
nou model de asigurare pentru programele din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri. 

Recomandarea 5.1 – Metoda utilizată pentru rambursarea cheltuielilor către 

beneficiari în cazul în care se aplică opțiuni simplificate în materie de costuri 

pentru a determina contribuția UE la program 

Comisia acceptă recomandarea, în special în ceea ce privește programul irlandez auditat de CCE. 

Recomandarea 5.2 – Contribuția programelor naționale la obiectivele FSE 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia consideră că operațiunile auditate de CCE au contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
programului, în pofida faptului că au fost identificați anumiți participanți neeligibili. Comisia va 
analiza împreună cu statele membre modalități alternative de a pune în aplicare Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) auditată în cadrul FSE pentru următoarea 
perioadă de programare. 

Recomandarea 5.3 – Verificarea statutului de NEET de către autoritățile 

responsabile de programe  

Comisia acceptă recomandarea. 

Statutul de NEET al tinerilor participanți ar trebui verificat pe baza unor surse fiabile și verificate, în 
măsura în care este posibil și fezabil, ținând seama de faptul că articolul 16 din Regulamentul 
privind FSE nu prevede o definiție pentru persoanele care nu sunt încadrate profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau de formare. Prin urmare, este de competența statelor 
membre să decidă când să verifice eligibilitatea participanților, precum și dacă sunt îndeplinite 
criteriile. 

Comisia cunoaște, de asemenea, dificultățile cu care se confruntă numeroase organisme de punere 
în aplicare a FSE/YEI sau beneficiarii în ceea ce privește accesul la datele confidențiale legate, de 
exemplu, de neîncadrarea în muncă a participanților.  
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Din acest motiv, RDC pentru perioada 2021-2027 nu mai face trimitere la NEET ca fiind un criteriu 
de eligibilitate, ci un grup țintă, și se referă, prin urmare, doar la „tineret”, fără să prevadă nicio 
normă pentru definirea grupului țintă, care este lăsată la latitudinea statelor membre. 

Recomandarea 5.4 – Respectarea de către producători a acordurilor preliminare 

de achiziție a vaccinurilor împotriva COVID-19 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia are dreptul de a efectua, în cadrul tuturor acordurilor preliminare de achiziție, controale și 
inspecții la fața locului timp de cinci ani de la efectuarea plății finale. 

Deși Comisia s-a angajat să asigure respectarea de către producătorii de vaccinuri împotriva 
COVID-19 a condițiilor stabilite în acordurile preliminare de achiziție, aceasta intenționează să 
efectueze verificări pe baza unei evaluări a riscurilor. 

În evaluarea riscurilor se va analiza dacă producătorul a obținut o autorizație de introducere pe 
piață condiționată pentru vaccinul său împotriva COVID-19 și dacă a reușit să îl furnizeze statelor 
membre, precum și dacă bugetul Uniunii a fost utilizat pentru finanțarea prevăzută inițial. 

Controalele se vor efectua la momentul oportun, având în vedere pandemia actuală. Primele 
rezultate sunt preconizate pentru sfârșitul anului 2024, iar finalizarea efectivă pentru luna 
decembrie 2025. 

Recomandarea 5.5 – Pista de audit pentru eșantionarea efectuată de autoritățile 

de audit 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia la va reaminti autorităților de audit că trebuie să furnizeze explicații adecvate cu privire la 
procedurile lor de eșantionare și să asigure o pistă de audit adecvată. 

Recomandarea 5.6 – Statul de drept 

Comisia nu acceptă această recomandare. 

Comisia va face în continuare trimitere la procedurile de condiționalitate generală doar în RAGP și 
în RAA ale DG BUDG. Regimul general de condiționalitate sau pentru protecția bugetului Uniunii 
vizează întregul buget al UE, nu doar programele sau domeniile de politică specifice, astfel cum 
reiese din rapoartele întreprinderilor. În plus, Comisia și ordonatorul de credite delegat nu pot 
anticipa deciziile viitoare ale Consiliului, care este instituția responsabilă pentru adoptarea 
măsurilor relevante. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 6 – RESURSE NATURALE ȘI MEDIU” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

6.1 Comisia salută faptul că nivelul de eroare estimat de CCE la 1,8 % pentru domeniul

de politică „Resurse naturale și mediu” se situează sub pragul de semnificație, precum și 

faptul că acesta este în concordanță cu propria evaluare privind riscul la momentul plății. De 
asemenea, Comisia constată cu satisfacție că nu există erori semnificative în ceea ce 

privește plățile directe aferente politicii agricole comune (PAC), confirmând astfel rolul important 
al Sistemului integrat de administrare și control (IACS), care include Sistemul de identificare a 
parcelelor agricole (LPIS), în prevenirea erorilor și în reducerea nivelului de eroare. 

PAC este o politică cu adevărat europeană, deoarece statele membre își pun în comun resursele 
pentru a aplica o politică comună unică, cu un buget european unic. Cheltuielile PAC sunt executate, 
având în vedere cele 6,6 milioane de beneficiari ai acestora, în cadrul gestiunii partajate, prin 
intermediul unui sistem cuprinzător de gestiune și control, conceput pentru a asigura legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente la nivelul beneficiarilor finali.  

Modelul solid de asigurare al PAC include controalele efectuate la primul nivel de către agențiile 
de plăți, activitățile de audit desfășurate de organisme de certificare independente și activitățile 
proprii ale Comisiei în ceea ce privește verificarea conturilor. 

Comisia salută evaluarea realizată de CCE potrivit căreia sistemele utilizate de agențiile de plăți 
sunt în general fiabile și oferă un calcul corect pentru stabilirea cuantumului ajutorului, fiind în 
concordanță cu propria sa analiză.  

Măsura de dezvoltare rurală 21 a fost creată pentru a furniza persoanelor celor mai afectate 
de criză un sprijin pentru situații de criză care să poată fi accesat cu ușurință, fiind cât mai simplu 
posibil atât pentru beneficiari, cât și pentru administrație. Comisia salută evaluarea CCE potrivit 
căreia, în general, au fost respectate condițiile de acordare a sprijinului.  

Controalele prin monitorizare sunt o abordare în materie de controale definită în cadrul juridic 
al UE. Începând din 2023, sistemul obligatoriu de monitorizare a suprafețelor va acoperi 
intervențiile bazate pe suprafață în toate statele membre în scopul măsurării performanței 
politicilor axate pe activitățile agricole. Întrucât, în special, măsurile de dezvoltare rurală pot include 
condiții de eligibilitate care nu pot fi monitorizate cu ajutorul datelor provenite de la sateliții 
Sentinel, propunerea Comisiei privind un viitor sistem de monitorizare a suprafețelor în statele 
membre prevede, de asemenea, posibilitatea de a se utiliza date care nu provin de la sateliții 
Sentinel. 

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR 

6.14 Comisia salută evaluarea efectuată de CCE în ceea ce privește eroarea aferentă capitolului

Resurse naturale și constată cu satisfacție că rata de eroare calculată de CCE se situează sub 
pragul de semnificație de 2 %, rămânând la un nivel foarte apropiat de propria sa estimare (1,8 %) 
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privind cheltuielile PAC, astfel cum este prezentată în raportul anual privind gestiunea și 
performanța (RAGP) al Comisiei și în raportul anual de activitate (RAA) al DG AGRI. 

Caseta 1 – O agenție de plăți nu a utilizat toate informațiile disponibile atunci 
când a verificat costurile declarate de un beneficiar 

În vederea asigurării unei puneri în aplicare în condiții de siguranță a măsurii de promovare a 

vinului, DG AGRI a emis, în 2016, orientări1 privind programele naționale de sprijin în sectorul 

vitivinicol, în special în ceea ce privește măsura de promovare. În plus, în 2021, DG AGRI a emis o 

notă adresată delegaților statelor membre cu privire la „problemele tehnice detectate în sectorul 

vinicol – promovarea în țările terțe”. Acest lucru ar trebui să contribuie la atenuarea riscurilor în 

ceea ce privește punerea în aplicare a măsurii de promovare în sectorul vinicol. 

În ceea ce privește această operațiune specifică, Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că vor 

fi corectate orice plăți necuvenite. 

Plățile directe 

6.18 Comisia constată cu satisfacție că, din cele 84 de operațiuni testate, CCE a identificat

supraestimări minore doar în cazul a trei operațiuni, toate sub 5 %. 

6.20 Comisia salută evaluarea pozitivă a CCE cu privire la rolul Sistemului integrat de

administrare și control (IACS), care include Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS). 
Comisia consideră că IACS, care include LPIS, este eficient în prevenirea erorilor și în reducerea 
nivelului de eroare. 

Cheltuieli pentru dezvoltare rurală bazate pe suprafață/pe numărul de animale 

6.23 Comisia dorește să sublinieze că cele două erori menționate cu privire la datele inexacte

referitoare la beneficiari înregistrate în baza sa de date privind animalele, care s-au produs în 
cadrul aceleiași agenții de plăți, nu au fost cauzate de declarațiile eronate ale beneficiarilor, ci de o 
problemă tehnică a bazei de date, care a afectat declarațiile unui număr limitat de beneficiari. 
Agenția de plăți în cauză a inițiat proceduri pentru identificarea tuturor beneficiarilor afectați și 
pentru recuperarea sumelor necuvenite. Pentru anul de cerere 2022, problema tehnică a fost 
rezolvată. 

Proiectele de investiții 

6.25 Comisia nu este de acord cu evaluarea realizată de CCE în cazul a două operațiuni.

Controalele prin monitorizare 

6.28 Controalele prin monitorizare reprezintă o abordare în materie de controale definită în

cadrul juridic al UE care se bazează pe vizite pe teren (pentru criterii de eligibilitate, angajamente și 
obligații care nu pot fi monitorizate) și pe utilizarea noilor tehnologii (pentru criterii de eligibilitate, 
angajamente și obligații care pot fi monitorizate) ca alternativă la abordările tradiționale de control 
pentru schemele și măsurile de ajutor bazate pe suprafață.  

1 Disponibile la adresa https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf. 
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În concluzie, Comisia consideră că aceste controale prin monitorizare reprezintă un exemplu foarte 
bun al modului în care tehnologia poate fi aplicată pentru a spori eficacitatea sistemelor de 
gestiune și control. 

În 2021, 10 state membre și aproape 30 de agenții de plăți au optat pentru efectuarea de 
controale prin monitorizare. 

6.29 În cazul în care se consideră că condițiile de eligibilitate pentru ajutoarele bazate pe

suprafață „pot fi monitorizate” prin intermediul datelor provenite de la sateliții Sentinel (sau cu alte 
date cu o valoare cel puțin echivalentă), abordarea bazată pe controale prin monitorizare utilizează 
procese automatizate pentru controlul conformității. Rezultatele neconcludente sunt urmărite prin 
proceduri semiautomatizate. În cazul în care condițiile de eligibilitate pentru ajutoarele bazate pe 
suprafață „nu pot fi monitorizate” a priori cu ajutorul datelor provenite de la sateliții Sentinel, 
trebuie efectuate vizite pe teren pentru un eșantion de beneficiari. Prin urmare, avantajul abordării 
controalelor prin monitorizare față de metodele de control tradiționale este cel mai ridicat atunci 
când toate condițiile de eligibilitate pot fi monitorizate. Cu toate acestea, în special măsurile de 
dezvoltare rurală conțin adesea condiții de eligibilitate care nu pot fi monitorizate cu ajutorul 
datelor provenite de la sateliții Sentinel. Pentru a aborda acest aspect, propunerea Comisiei privind 
un viitor sistem de monitorizare a suprafețelor în statele membre prevede utilizarea datelor care 
nu sunt obținute cu ajutorul sateliților Sentinel, cum ar fi fotografiile cu etichetare geografică. 

6.30 În 2021, utilizarea abordării controalelor prin monitorizare în statele membre s-a dublat

față de cea din 2020, depășind astfel obiectivul intermediar al Comisiei de 10 % din suprafața 
agricolă utilizată până în 2022. 

6.31 Comisia dorește să atragă atenția asupra faptului că, începând din 2023, statele membre

își pot concepe sistemele de gestionare, control și sancționare în conformitate cu cerințele de bază 
ale Uniunii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2116/2022. Începând din 2023, sistemul obligatoriu 
de monitorizare a suprafețelor va acoperi intervențiile bazate pe suprafață în toate statele membre 
în scopul măsurării performanței politicilor. Această utilizare obligatorie a datelor satelitare 
obținute cu ajutorul sateliților Sentinel Copernicus în următoarea PAC este introdusă pentru a 
asigura fiabilitatea rapoartelor anuale privind performanța ale statelor membre. Informațiile 
subiacente pe care le va furniza sistemul de monitorizare a suprafețelor pot fi utilizate de statele 
membre pentru a preveni erorile, pentru a detecta neregulile și, prin urmare, pentru a reduce 
riscurile pentru fonduri. 

6.35 Comisia a încurajat adoptarea abordării controalelor prin monitorizare încă din 2018. Pe

lângă furnizarea accesului gratuit la serviciile Copernicus de acces la date și informații (DIAS) în 
scopul monitorizării PAC, Comisia a elaborat ghiduri și facilitează învățarea reciprocă și schimbul de 
bune practici între statele membre, de exemplu prin organizarea de reuniuni dedicate în cadrul 
cărora statele membre care utilizează deja controalele prin monitorizare oferă informații și fac 
schimb de experiență pe baza punerii lor efective în aplicare. În plus, Comisia sprijină statele 
membre prin cursuri de formare, documentație și soluții informatice în contextul eforturilor sale de 
informare privind controalele prin monitorizare care vizează combaterea obstacolelor tehnice 
percepute sau reale în utilizarea datelor satelitare obținute cu ajutorul sateliților Sentinel pentru 
monitorizarea PAC.  

Prin urmare, în 2021, utilizarea abordării controalelor prin monitorizare în statele membre s-a 
dublat față de cea din 2020, depășind astfel obiectivul intermediar al Comisiei de a acoperi 10 % 
din suprafața agricolă utilizată până în 2022. 

Verificarea coerenței statisticilor de control cu datele referitoare la plăți ale 

statelor membre 
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6.37 Comisia salută evaluarea CCE potrivit căreia sistemele agențiilor de plăți sunt în general

fiabile și oferă un calcul corect pentru stabilirea cuantumului ajutorului. Comisia efectuează propria 
sa analiză sub forma unor examinări anuale ale calității datelor privind plățile și controalele 
prezentate de agenția de plăți, precum și sub forma unor audituri privind integritatea datelor 
referitoare la sistemele informatice ale agențiilor de plăți, care confirmă evaluarea CCE. 

Măsura de dezvoltare rurală M21 

6.39 Comisia salută evaluarea CCE potrivit căreia, în general, au fost respectate condițiile de

acordare a sprijinului. Scopul a fost de a crea scheme cât mai simple atât pentru beneficiari, cât și 
pentru administrație, în concordanță cu obiectivul și cu intenția măsurii de a oferi sprijin ușor de 
accesat în situații de criză persoanelor celor mai afectate de criză. 

M21 este o măsură care nu este gestionată în cadrul IACS (non-IACS) prin care se furnizează plăți 
forfetare care, de obicei, nu sunt legate de numărul de hectare sau de animale. Prin urmare, 
conform reglementărilor, aceasta nu intră sub incidența normelor IACS și nu se impunea utilizarea 
sistemului IACS. 

De asemenea, Comisia dorește să sublinieze că CCE nu a identificat nicio plată necuvenită în 
niciuna dintre cele șapte operațiuni efectuate în cadrul M21 care au auditate în scopul declarației 
de asigurare (DAS). 

6.40 M21 este o măsură non-IACS care, conform reglementărilor, nu intră sub incidența normelor

IACS. Prin urmare, nu era necesară utilizarea sistemul IACS, ci o decizie a statelor membre cu privire 
la sistemele administrative care trebuiau să fie utilizate pentru punerea în aplicare a măsurii. 

Caseta 4 – Exemple de beneficiari care nu îndeplineau criteriile prevăzute de 
măsura M21 

În cazul programului de dezvoltare rurală al României, dacă beneficiarii menționați se înscriau în 

categoria „fermieri activi”, aceștia aveau dreptul să primească ajutorul. În cadrul măsurii, nu au fost 

impuse criterii de selecție. 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE MECANISME 
DE GUVERNANȚĂ 

6.42 În acest al șaptelea an în care este emis un aviz privind legalitatea și regularitatea

cheltuielilor, rapoartele organismelor de certificare conțin informații substanțiale și valoroase cu 
privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor, care au fost examinate în detaliu de auditorii din 
cadrul DG AGRI și care au fost luate în considerare de către aceștia pentru a evalua ajustările care 
trebuie aduse ratelor de eroare raportate de agențiile de plăți. Organismele de certificare au atins 
nivelul la care obțin rezultate solide și substanțiale cu privire la legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor pentru toate categoriile de populație. Pe baza activității substanțiale desfășurate de 
organismele de certificare și a numărului crescut de constatări, DG AGRI a considerat ca fiind de 
încredere rezultatele activității organismelor de certificare în ceea ce privește legalitatea și 
regularitatea. În plus, pe baza orientărilor revizuite în care indicele de neconformitate al 
organismelor de certificare a putut fi comparat în mod direct cu statisticile de control ale agențiilor 
de plăți, la calcularea ratei de eroare ajustate a DG AGRI pentru exercițiul financiar 2021 s-a ținut 
seama de rezultatele obținute de organismele de certificare. 
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6.44 Comisia observă, de asemenea, că, în urma tuturor acțiunilor corective pentru PAC (estimate

la 1,5 %), suma finală estimată expusă riscului (riscul la închidere) pentru PAC în 2021 este 
estimată la 0,3 %. (a se vedea RAA 2021, p. 90). 

6.46 Comisia constată că riscul la momentul plății pentru rubrica „Resurse naturale și mediu” pe

care aceasta l-a prezentat în cadrul RAGP se află la același nivel cu nivelul de eroare estimat de 
CCE, de 1,8 %, care se situează sub pragul de semnificație de 2 %. 

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzie 

6.47 Comisia salută faptul că nivelul de eroare estimat de CCE pentru acest capitol, de 1,8 %, se

situează sub pragul de semnificație (2,0 %) și este de același nivel cu riscul estimat la momentul 
plății de către Comisie pentru această rubrică în RAGP. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor formulate în Raportul 

anual pe 2019 

6.49 Comisia face trimitere la concluziile și răspunsurile sale la Raportul special nr. 14/2022 al

CCE – Răspunsul Comisiei la fraudă în cadrul politicii agricole comune – Este timpul să se meargă 
mai în profunzime. Comisia a luat măsuri pentru a aborda problemele identificate și va actualiza 
analiza riscului de fraudă în lumina noii PAC. 

6.50 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 6.49.

Comisia va lua măsurile necesare pentru a pune în aplicare recomandările formulate în Raportul 
special nr. 14/2022. 

Recomandări 

Recomandarea 6.1 – Sprijinirea utilizării noilor tehnologii pentru prevenirea 

erorilor în plățile PAC 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia va oferi un forum pentru a facilita schimbul de bune practici în ceea ce privește utilizarea 
noilor tehnologii. 

Începând din 2023, sistemul obligatoriu de monitorizare a suprafețelor va acoperi intervențiile 
bazate pe suprafață în toate statele membre în scopul măsurării performanței politicilor axate pe 
activitățile agricole. Sistemul de gestionare a activelor are rolul de a identifica cazurile în care nu 
sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, iar statele membre trebuie să ofere beneficiarului șansa 
de a remedia situația. 

Recomandarea 6.2 – Verificarea plăților aferente măsurii M21 

Comisia acceptă recomandarea. 

Măsura M21 a fost adoptată și pusă în aplicare de administrații într-un timp record, având în 
vedere caracterul urgent al situației. Curtea concluzionează că, în general, condițiile de acordare a 
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sprijinului prevăzute în regulament au fost respectate și că a identificat doar un număr limitat de 
cazuri în care beneficiarii care nu îndeplineau criteriile pentru acordarea sprijinului au primit 
fonduri. Măsura face obiectul auditurilor efectuate de Comisie, precum și al sistemului de 
monitorizare și evaluare pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), iar 
Comisia va încuraja statele membre să includă această măsură în evaluările ex post ale PAC. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 7 – MIGRAȚIE ȘI GESTIONAREA FRONTIERELOR, 

SECURITATE ȘI APĂRARE” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

Comisia apreciază observațiile transmise de CCE și se angajează să ia măsuri în domeniile în care 
a fost identificată necesitatea unor îmbunătățiri, pentru a reduce numărul de erori în viitor. 

În pofida cazurilor raportate, strategia de control instituită de Comisie pentru furnizarea asistenței 
de urgență funcționează în mod satisfăcător. Comisia va lua în considerare recomandările, 
subliniind totodată contextul deosebit de dificil în care beneficiarii desfășoară acțiunile de urgență. 

Gestionarea majorității fondurilor FAMI și FSI pentru perioada 2014-2020 este partajată cu statele 
membre (și cu țările asociate spațiului Schengen). Comisia salută recunoașterea faptului că 
autoritățile de audit, în pofida anumitor deficiențe, dintre care unele au fost deja identificate de 
Comisie, au elaborat și pus în aplicare proceduri detaliate de o calitate suficientă pentru a raporta 
cu privire la activitatea lor și au utilizat liste de verificare în sprijinul concluziilor lor. 

7.8 Ca urmare a afluxului în Uniune a persoanelor strămutate din Ucraina, provocat de invazia

Ucrainei la 24 februarie 2022, Regulamentul 2022/585 din 6 aprilie 2022 a prelungit perioada de 
execuție a fondurilor 2014-2020 până la 30 iunie 2024, oferind statelor membre o flexibilitate 
suplimentară pentru a utiliza fondurile rămase. 

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR 

7.10 Comisia consideră că, în unul dintre cazuri, nu există nicio eroare la nivelul Comisiei.

Comisia ia notă de o eroare constatată în cadrul unei agenții în 2020, dar nu consideră că aceasta 
a afectat plățile auditate de Comisie în 2021 pentru validarea și închiderea contribuției UE plătite 
în avans către agenția respectivă. Este vorba de o eroare produsă la nivelul agenției, pentru care 
este responsabil ordonatorul de credite al agenției. Comisia plătește agenției o contribuție de 
echilibrare, pe baza contului său de rezultat. Comisia nu a avut altă opțiune decât să valideze și să 
închidă plățile în avans legate de contribuția UE, deoarece au fost îndeplinite toate condițiile legale 
pentru validare și închidere. 
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Caseta 7.1 Exemple de erori 

Achiziționarea de tipuri de vehicule neeligibile 

În ceea ce privește verificarea și închiderea conturilor pentru exercițiul financiar 2021, în urma 

activității de audit a CCE, Comisia a luat măsuri asigurătorii constând în reținerea a 10 % din 

conturile anuale prin intermediul unei verificări și închideri parțiale, astfel cum s-a indicat în 

Raportul anual de activitate pe 2021. Comisia va lansa o procedură de verificare a conformității 

pentru a determina riscul financiar pentru conturile anterioare și valoarea corecției financiare nete 

de aplicat. 

Neeligibilitatea cheltuielilor de cazare declarate 

Acțiunea a fost desfășurată într-o situație de urgență în sensul actului de bază al Fondului pentru 

azil, migrație și integrare (FAMI). Proiectul a fost pus în aplicare într-un context excepțional 

caracterizat de o creștere constantă a numărului de solicitanți de azil. Această situație de urgență a 

apărut în contextul capacității insuficiente pentru a satisface cererea și al riscului de nerespectare a 

obligațiilor legale naționale de a asigura condiții materiale de primire a solicitanților de azil. 

Comisia recunoaște că lipsa documentelor nu a permis CCE să verifice dacă procedura de achiziții a 

fost pusă în aplicare în mod corect. Cu toate acestea, ținând seama de informațiile furnizate de 

autoritățile irlandeze și având în vedere certificatul de audit, care ar trebui să se bazeze pe 

documente justificative complete, Comisia estimează că procedura a fost pusă în aplicare în mod 

corect. 

Comisia consideră că procedura instituită de autoritățile irlandeze oferă suficiente garanții că a fost 

îndeplinită eligibilitatea populației-țintă. 

Oaspeții cazați sunt repartizați la hoteluri de către Oficiul pentru Protecție Internațională din 

Irlanda. Există proceduri interne pentru analizarea cererilor de protecție internațională și pentru 

transferul solicitanților către diferitele unități de cazare. 

Furnizarea serviciilor, a cazării și a meselor nu este pusă sub semnul întrebării, iar Comisia este 

mulțumită de rezultatele operaționale ale proiectului de asistență de urgență. 

Având în vedere aceste constatări, se va organiza o misiune în Irlanda pentru a se asigura 

instituirea unor proceduri adecvate în vederea remedierii deficiențelor identificate, iar Comisia va 

stabili suma care trebuie recuperată de la beneficiar. 

EXAMINAREA UNOR ELEMENTE ALE SISTEMELOR DE 
CONTROL INTERN 

Activitatea autorităților de audit 

7.13 Comisia ia notă de confirmarea CCE cu privire la calitatea activității de audit desfășurate de

autoritățile naționale de audit, astfel cum a fost prezentată în raportul anual de control pentru 
verificarea și închiderea conturilor aferente exercițiului financiar 2020.  
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După cum a fost confirmat de Curtea de Conturi Europeană, Comisia identificase deja toate 
deficiențele constatate de CCE în cursul activității sale de audit pentru DAS 2021 și a luat măsurile 
adecvate de atenuare ca parte a deciziei privind verificarea și închiderea conturilor pentru exercițiul 
financiar 2020. 

Caseta 7.2 Deficiențe în rapoartele anuale de control 

În ceea ce privește absența eșantionării aleatorii pentru auditurile cheltuielilor în Malta, Comisia 

identificase deja această deficiență în analiza raportului anual de control (RAC) pentru exercițiul 

financiar 2020. În opinia Comisiei, o metodă de eșantionare bazată pe riscuri poate conduce la o 

supraestimare a ratei de eroare globale, reducând astfel riscurile pentru bugetul UE. Cu toate 

acestea, în scrisoarea de feedback adresată autorității de audit la 23.6.2021, Comisia le-a 

reamintit statelor membre că trebuie să selecteze eșantionul de audit în mod aleatoriu, în 

conformitate cu regulamentul delegat, iar în cazul în care autoritatea de audit consideră că este 

necesar să acopere anumite riscuri, să selecteze un eșantion suplimentar bazat pe riscuri. 

În ceea ce privește transmiterea proiectului de conturi către autoritatea de audit înainte ca 

autoritatea responsabilă să își finalizeze propriile controale (Malta), Comisia identificase deja 

această deficiență în analiza RAC pentru exercițiul financiar 2020 și a emis o recomandare către 

statele membre în scrisoarea de verificare și închidere parțială din 14.6.2021 adresată autorităților 

responsabile și autorităților de audit, precum și în scrisoarea de feedback adresată autorității de 

audit la 23.6.2021. 

În ceea ce privește faptul că nu au fost furnizate explicații privind diferențele dintre proiectul de 

conturi și conturile finale (Suedia), Comisia identificase deja această deficiență în analiza RAC 

pentru exercițiul financiar 2020 și a fost emisă o recomandare în scrisoarea de feedback adresată 

autorității de audit la 3.6.2021 de a include în RAC orice informații relevante care ar putea ajuta 

serviciile Comisiei să reconcilieze sumele incluse în conturile finale și populația care poate face 

obiectul auditului (proiectul de conturi) raportată în tabelul 10.2 coloana B. 

În ceea ce privește prezentarea inexactă a ratei de eroare reziduală și opinia de audit incorectă 

(Malta), Comisia identificase deja această deficiență în analiza RAC pentru exercițiul financiar 2020 

și au fost puse în aplicare măsuri de atenuare. Comisia a efectuat o verificare și închidere parțială, 

iar ulterior a anulat suma de 16 398,70 EUR din decizia de verificare și închidere a conturilor, astfel 

cum a fost comunicată statului membru prin scrisoarea din 22.12.2021, asigurându-se astfel 

faptul că rata totală de eroare reziduală se situează sub pragul de semnificație. 

În ceea ce privește raportarea incompletă cu privire la audituri ale cheltuielilor legate de plăți 

negative sau de plăți pentru validarea și închiderea avansurilor declarate în conturile exercițiului 

precedent (Bulgaria), Comisia identificase deja această deficiență în analiza RAC pentru exercițiul 

financiar 2020. Autoritatea de Audit din Bulgaria a furnizat informațiile în raportul anual de control, 

dar acestea au fost prezentate incorect. În urma clarificărilor dintre Comisie și autoritatea de audit 

în contextul verificării și închiderii conturilor pentru exercițiul financiar 2020, Comisia a putut 

ajunge la concluziile corecte. În scrisoarea de feedback din 3.6.2021, autoritatea de audit a fost 

invitată ca pentru următoarele rapoarte anuale de control să asigure o raportare îmbunătățită în 

tabelele corecte. 
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7.14 În ansamblu, Comisia consideră că deficiențele au un impact limitat asupra asigurării

deoarece fie nu erau semnificative, fie (la fel ca în cazul deficiențelor din Bulgaria legate de FSI), 
Comisia a luat măsuri imediate pentru a aborda riscurile pentru bugetul UE determinate de tipul de 
deficiențe identificate de CCE și le-a luat în considerare pentru verificarea și închiderea conturilor 
aferente exercițiului financiar 2021. 

Caseta 7.3 Deficiențe în activitatea autorităților de audit 

În ceea ce privește verificarea procesului de selecție a proiectelor (Suedia), Comisia consideră că 

riscul a fost limitat, având în vedere că autoritatea de audit suedeză a confirmat faptul că auditul 

de sistem privind KR 2 – „procesul de selecție” a fost efectuat pentru exercițiul financiar 2019 și nu 

au fost identificate deficiențe semnificative. În plus, lista de verificare standard a fost actualizată 

cu promptitudine pentru a remedia deficiențele detectate. 

Comisia ia notă de constatările CCE privind verificarea procedurii de achiziții publice (Bulgaria). În 

ceea ce privește verificarea și închiderea conturilor pentru exercițiul financiar 2021, Comisia a luat 

măsuri asigurătorii constând în reținerea a 10 % din conturile anuale prin intermediul unei verificări 

și închideri parțiale, astfel cum s-a indicat în Raportul anual de activitate pe 2021. Comisia va 

lansa o procedură de verificare a conformității pentru a determina riscul financiar pentru conturile 

anterioare și valoarea corecției financiare nete de aplicat. 

În ceea ce privește testarea eligibilității cheltuielilor în Suedia și Bulgaria, în cazul Suediei, Comisia 

consideră că riscul de cheltuieli neeligibile este limitat, întrucât autoritatea de audit a efectuat 

verificările relevante, chiar dacă au existat unele deficiențe minore în documentația acestora. 

Pentru verificarea elementului variabil, autoritatea de audit a ales să se bazeze pe una dintre 

bazele de date oficiale și se pare că, deși această abordare ar putea prezenta unele deficiențe, 

există doar diferențe minore față de alte baze de date. 

În cazul Bulgariei, astfel cum se indică mai sus, Comisia va lansa o procedură de verificare a 

conformității pentru a determina riscul financiar pentru conturile anterioare și valoarea corecției 

financiare nete de aplicat. 

În ceea ce privește pista de audit și documentarea activității și a rezultatelor auditului în Suedia și 

Bulgaria: 

în cazul Suediei, Comisia consideră că acestea prezintă deficiențe minore în ceea ce privește 

documentarea controalelor și/sau a auditurilor specifice. În plus, aceste cazuri nu pun sub semnul 

întrebării în niciun fel activitatea de audit desfășurată de autoritățile de audit și nici fiabilitatea 

concluziilor acestora. 

în cazul Bulgariei, Comisia consideră că acestea prezintă deficiențe în ceea ce privește 

documentarea controalelor și/sau a auditurilor specifice. 

Pentru a remedia în viitor acest tip de deficiențe identificate în cele două țări și ca răspuns la 

constatările anterioare și la recomandările CCE, DG HOME a transmis autorităților de audit pentru 

fondurile HOME un „Document de reflecție privind documentația de audit – Bune practici din partea 

și pentru auditori”. Documentul respectiv a fost elaborat de un grup de lucru la care au participat 

serviciile de audit ale Comisiei pentru gestiunea partajată și autoritățile naționale de audit din 
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statele membre, având scopul a identifica și a elabora cele mai bune practici în vederea 

îmbunătățirii documentării activității lor de audit. 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE MECANISME 
DE GUVERNANȚĂ 

7.16 Comisia reamintește faptul că declarația de asigurare a directorului general se bazează pe

examinarea unor informații din surse multiple (autoevaluare, controale ex post, rapoarte ale 
Serviciului de Audit Intern și ale CCE) care garantează fiabilitatea acesteia. 

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI 

Recomandări 

Recomandarea 1 – Pista de audit și achizițiile publice 

Comisia acceptă recomandarea, consideră că aceasta este deja în curs de punere în aplicare și va 
continua să ia măsuri. 

Comisia le oferă în mod constant beneficiarilor fondurilor din domeniul afacerilor interne și 
autorităților statelor membre responsabile de punerea în aplicare a acestora orientări și sprijin în 
ceea ce privește normele în materie de achiziții publice și pista de audit.  

Acest lucru este evidențiat, de asemenea, de măsurile luate de Comisie pentru punerea în aplicare 
a recomandărilor formulate de CCE în 2018 (și anume, în ceea ce privește achizițiile publice atât 
pentru gestiunea directă, cât și pentru gestiunea partajată). 

Recomandarea 2 – Eligibilitatea costurilor proiectelor pentru acțiunile gestionate 

direct de DG HOME 

Comisia acceptă parțial această recomandare. 

Comisia acceptă recomandarea în măsura în care aceasta se referă la asistența de urgență. 
Comisia nu acceptă partea din recomandare referitoare la acțiunile Uniunii, care au fost deja 
consolidate în urma punerii în aplicare a recomandărilor din 2018.  

Există deja o metodologie pentru analiza cererilor finale de plată în contextul acțiunilor Uniunii și al 
asistenței de urgență, precum și liste de verificare specifice. Înainte de efectuarea plăților finale, se 
aplică controale ex ante, după caz.  

Pentru a ține seama de constatările CCE, va fi dezvoltată suplimentar strategia de control existentă 
pentru asistența de urgență din decembrie 2017 și vor fi consolidate, după caz, verificările ex ante 
privind eligibilitatea cheltuielilor, având în vedere și actualizările necesare în conformitate cu noul 
CFM. 

Modelele de acorduri de grant definesc cerințele pentru certificatul privind declarațiile financiare și 
metodologia de audit care trebuie aplicată de auditori. 
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Certificatul de audit este doar unul dintre elementele pentru asigurarea ex ante a Comisiei în ceea 
ce privește punerea în aplicare a acțiunilor Uniunii și a asistenței de urgență. Înainte de efectuarea 
plăților finale, se aplică alte controale ex ante, după caz.  
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 8 – VECINĂTATE ȘI ÎNTREAGA LUME” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

Comisia salută constatările CCE cu privire la acest capitol și se angajează să pună în aplicare 
măsurile de remediere adecvate, dacă este necesar. Ca răspuns la unele observații referitoare la 
studiul DG NEAR privind rata de eroare reziduală, Comisia oferă clarificări cu privire la 
caracteristicile studiului și la contribuția acestuia, împreună cu celelalte elemente ale cadrului de 
control intern, la elaborarea declarației anuale de asigurare. 

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR 

Caseta 1 - Cheltuieli care nu fuseseră efectuate 

DG NEAR 

Întrucât suma finală imputabilă bugetului UE va fi stabilită numai după primirea raportului final 

emis de beneficiar, Comisia consideră eroarea ca fiind temporară. Aceasta nu va mai exista după 

validarea și închiderea finală a cheltuielilor. 

DG INTPA: 

Contextul țării la momentul respectiv permitea delegației UE să recurgă, dacă dorea, la o atribuire 

directă a contractului, având în vedere că țara făcuse obiectul declarării unei crizei și, beneficia, 

prin urmare, de aplicarea unor proceduri flexibile. Cu toate acestea, delegația UE a încercat să 

asigure, pe cât posibil și într-un mod rapid, o competiție deschisă, prin utilizarea unei proceduri de 

negociere. 

Șapte dintre societățile menționate au fost incluse pe listă în temeiul unui contract-cadru în 

domenii care se încadrau în domeniile solicitate în contract. Cea de a opta societate a avut, de 

asemenea, o experiență similară în ceea ce privește contractele anterioare în domeniile solicitate și 

a fost selectată după ce și-a exprimat interesul în acest sens. Pe această bază, Comisia a 

considerat că toate cele opt entități aveau capacitatea de a participa la procedura competitivă cu 

negociere. Comisia recunoaște că acest aspect ar fi putut fi mai bine documentat. 

8.9 Comisia a urmărit îndeaproape cazurile identificate de CCE și se angajează să pună în aplicare

măsurile de remediere adecvate, dacă este necesar.   

Cu toate acestea, în ceea ce privește cazurile de neconformitate legate de selectarea proiectelor și 
de aplicarea normelor privind achizițiile publice, Comisia consideră că beneficiarii au aplicat în mod 
corect normele relevante, în conformitate cu propriile norme și proceduri, astfel cum se prevede în 
dispozițiile contractuale ale acordului. 
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Caseta 2 – Condiții neclare pentru tranșele de sprijin bugetar 

Comisia consideră că orientările sale privind sprijinul bugetar sunt foarte clare în ceea ce privește 

cerințele privind conturile bancare și cursul de schimb. 

Controalele privind redactarea acordurilor de finanțare vor fi consolidate prin revizuirea listei de 

verificare aferente, pentru a asigura conformitatea deplină și alinierea la orientările existente 

privind sprijinul bugetar. 

8.12 Conform abordării noționale, cerințele UE privind eligibilitatea costurilor sunt îndeplinite atât

timp cât acțiunea include o sumă a costurilor eligibile în temeiul normelor UE echivalentă cu 
contribuția UE, iar suma cu care contribuie alți donatori este suficientă pentru a acoperi costurile 
neeligibile în temeiul normelor UE [articolul 155 alineatul (5) din Regulamentul financiar]. Acest 
lucru permite UE să contribuie la acțiuni cu donatori multipli fără alocarea de fonduri (și anume, 
acțiuni cofinanțate în comun). Nu există obligații legale pentru Comisie de a raporta separat cu 
privire la proporția de fonduri încredințate partenerilor de implementare, cărora li se aplică 
abordarea noțională.  

8.14 Comisia cunoaște cazurile identificate de CCE privind accesul la documente într-un format

care permite numai citirea și continuă să atragă atenția organizațiilor internaționale în cauză ale 
Organizației Națiunilor Unite asupra necesității de a furniza auditorilor informațiile necesare. 

Comisia colaborează îndeaproape cu organizațiile internaționale în cauză și cu CCE pentru a găsi 
soluții acceptabile la problema accesului la documente. 

Comisia a observat că accesul limitat la documente viza trei proiecte puse în aplicare de organizații 
ale ONU. Atunci când aceste cazuri au fost aduse în atenția Comisiei, personalul Comisiei de la 
sediul central și de pe teren a reacționat rapid și a intensificat dialogul cu organizațiile în cauză ale 
ONU și cu sediile centrale ale acestora, pentru a facilita activitatea în curs și pentru a accelera 
furnizarea de răspunsuri/documente. 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE MECANISME 
DE GUVERNANȚĂ 

Studiul privind rata de eroare reziduală 

8.20 Studiul privind rata de eroare reziduală este un element important care stă la baza

declarației directorului general, deși nu este singura sursă de asigurare. DG NEAR dispune de un 
cadru cuprinzător de control intern și de o strategie de control care acoperă întregul ciclu de punere 
în aplicare. Toate elementele cadrului de control servesc drept elemente de bază pentru asigurarea 
acestuia. 

8.21 Comisia observă că rata de grant suplimentară se bazează pe un eșantion suplimentar de

64 de operațiuni. Rata de eroare care rezultă din eșantionul suplimentar de granturi oferă 
informații coroborate și consolidate privind gestionarea granturilor, care completează informațiile 
legate de granturi ce provin din granturile incluse în eșantionul principal. Au fost analizate toate 
cele trei rate (eșantionul principal, „gestiune indirectă de către țările beneficiare” și granturi), iar DG 
NEAR ia în considerare rezultatele tuturor controalelor ex post pentru evaluarea controlului său 
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intern, declarația de asigurare semnată de directorul general și raportarea în cadrul Raportului 
anual de activitate. 

8.22 Comisia nu consideră că studiul privind rata de eroare reziduală constituie o misiune de

asigurare sau un audit. Acesta servește unui scop specific și se bazează pe o metodologie distinctă. 

Acest lucru este ilustrat în studiul privind rata de eroare reziduală și în raportul anual de activitate 
al DG NEAR, care prezintă informații complete de gestiune în mod fidel și corect. Comisia consideră 
că studiul nu face obiectul unor limitări care pot conduce la o subestimare a erorilor. 

8.23 Controalele ex post privind rata de eroare reziduală sunt efectuate pe un eșantion

(reprezentativ pentru populație) de contracte închise, nu pe întreaga populație. Faptul că unele 
„contracte vechi” nu vor fi examinate în cadrul exercițiului privind rata de eroare reziduală este o 
caracteristică inerentă a studiului menționat. Principalul motiv pentru care Comisia exclude vechile 
contracte din studiul privind rata de eroare reziduală, în conformitate cu metodologia sa, este că 
aceasta consideră că informațiile provenite din controalele ex post ale contractelor respective ar 
avea o valoare redusă pentru îmbunătățirea cadrului de control intern. Acest lucru se explică prin 
faptul că contractele pentru care nu a existat nicio activitate operațională în ultimii opt ani și/sau 
niciun control în ultimii cinci ani au fost executate în temeiul unor norme și reglementări care nu 
mai sunt aplicabile. În plus, după încheierea perioadei de executare, beneficiarii sunt obligați să 
păstreze documentele justificative pentru o perioadă de 5-8 ani. Această limitare în timp ar 
împiedica posibilitatea de a efectua controale și ar avea drept rezultat faptul că o serie de 
tranzacții nu contribuie la calcularea ratelor de eroare. 

8.24 Comisia constată că studiul privind rata de eroare reziduală a inclus aceste granturi în

populația suplimentară a contractelor de grant; prin urmare, granturile respective au făcut obiectul 
unor controale ex post. Acestea nu au fost însă incluse în eșantionul principal, în conformitate cu 
un acord privind nivelul serviciilor încheiat între DG INTPA și DG NEAR. În urma intrării în vigoare a 
noului acord privind nivelul serviciilor, încheiat între cele două direcții generale în iulie 2021, aceste 
granturi vor fi incluse în populația din care este extras eșantionul principal, începând cu studiul din 
2022 privind rata de eroare reziduală. 

8.25 Comisia observă că granturile tematice au reprezentat aproximativ 3 % din portofoliul de

contracte închise în 2021. Granturile tematice au făcut obiectul controalelor ex post privind rata de 
eroare reziduală, întrucât au fost incluse în eșantionul suplimentar de granturi. „Vechile contracte” 
(restul de 17 %) nu fac parte din populația utilizată pentru estimarea ratei de eroare reziduală, 
conform metodologiei aplicabile privind rata de eroare reziduală, care cuprinde criteriile relevante și 
justificarea. 

Din aceste motive, Comisia consideră că neincluderea vechilor contracte în populație nu este o 
limitare, ci o caracteristică a studiului, care constă în eliminarea din populație a datelor care nu 
sunt relevante pentru studiu. 

Formatul Raportului anual de activitate nu permite publicarea cu ușurință a tuturor caracteristicilor 
tehnice ale studiului privind rata de eroare reziduală. Acestea sunt descrise mai detaliat în 
metodologia și în manualul privind rata de eroare reziduală. Cu toate acestea, pentru a da curs pe 
deplin recomandării CCE, DG NEAR va publica informațiile privind „vechile contracte” începând cu 
următorul raport anual de activitate. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor formulate în rapoartele 

anuale 2018-2020 

8.28 În ceea ce privește recomandarea nr. 1 din 2018 și 2020, Comisia a intensificat

comunicarea cu organizațiile internaționale privind accesul CCE la documente. 

În cadrul grupului de lucru privind Acordul-cadru financiar și administrativ (Financial and 
Administrative Framework Agreement - FAFA) cu ONU din octombrie 2021, Comisia a subliniat 
necesitatea ca ONU să ofere CCE orice document sau informație necesară pentru a-și desfășura 
activitatea de audit, precum și chestiunea accesului la documente într-un format care permite doar 
citirea.  

În octombrie 2021, Comisia a organizat o reuniune tehnică cu reprezentanți ai unor entități ale ONU 
privind accesul la documente. ONU s-a angajat să elaboreze un instrument și o abordare standard 
pentru a facilita activitatea CCE.  

Cu toate acestea, unele organizații internaționale au continuat să ofere doar un acces limitat la 
documente, de exemplu într-un format care permite doar citirea.  

Comisia colaborează îndeaproape cu organizațiile internaționale în cauză și cu CCE pentru a găsi 
soluții acceptabile la această problemă. 

Recomandări 

Recomandarea 1 – Deducerea costurilor care nu au fost suportate înainte de 

efectuarea plății sau de validarea și închiderea prefinanțării 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia va emite o notă de atenționare cu privire la instrucțiunile existente privind validarea și 
închiderea prefinanțării, pentru a sensibiliza ordonatorii de credite cu privire la acest aspect și a le 
reaminti că, la momentul validării și închiderii prefinanțării, aceștia ar trebui să aibă o asigurare 
rezonabilă că costurile raportate sunt suportate de beneficiar și acceptate de organizația 
internațională. 

Recomandarea 2 – Consolidarea controalelor în momentul elaborării acordurilor 

de finanțare pentru operațiunile de sprijin bugetar 

Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia consideră că modelele acordurilor de finanțare sunt adecvate scopului și că acestea, 
împreună cu orientările privind sprijinul bugetar, oferă orientări clare cu privire la transferul de 
fonduri în contul de trezorerie al țării beneficiare și cu privire la cursul de schimb aplicabil. Comisia 
consideră că dispozițiile sunt utilizate în mod corespunzător, dar, pentru a garanta că sunt 
întotdeauna precizate în mod clar în acordul de finanțare, în funcție de contextul fiecărei țări, 
Comisia va consolida controalele prin revizuirea listei de verificare aferente pentru acordurile de 
finanțare. Cu toate acestea, Comisia subliniază că, în puține cazuri, țările nu au o bancă centrală și, 
în aceste cazuri, recomandarea va fi aplicată mutatis mutandis, având în vedere contextul național. 

354



Recomandarea 3 – Prezentarea contractelor excluse din populația utilizată pentru 

estimarea ratei de eroare reziduală 

Comisia acceptă recomandarea. 
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RĂSPUNSURILE PARLAMENTULUI EUROPEAN LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL
CURȚII DE CONTURI EUROPENE

CAPITOLUL 9: ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ EUROPEANĂ

ADOPTATE DE BIROUL PARLAMENTULUI LA 4 IULIE 2022

RĂSPUNSURILE LA OBSERVAȚIILE CURȚII PRIVIND PARLAMENTUL

9.8.

În conformitate cu articolul 1 din Normele privind utilizarea creditelor din postul bugetar 400

(„normele”), grupurile politice gestionează fondurile care le-au fost alocate în conformitate cu

principiile gestiunii indirecte a fondurilor, aplicându-se prin analogie dispozițiile articolului 62

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar. Aceste norme înlocuiesc „acordurile de

contribuție” [menționate la articolul 155 alineatul (6) din Regulamentul financiar], care nu pot

dobândi un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în urma semnării lor de către

grupurile politice.

Conform poziției adoptate de către administrația Parlamentului European, dispozițiile
articolului 175 alineatul (1) și ale articolului 163 alineatul (1) din Regulamentul financiar, care

definesc utilizarea procedurilor de achiziții negociate pentru contractele cu valoare ridicată,

nu se aplică grupurilor politice, deoarece dispozițiile în cauză sunt aplicabile doar gestiunii

directe.

Ca urmare a deficiențelor raportate anterior în legătură cu achizițiile efectuate de grupurile

politice în 2015 și 2016, administrația Parlamentului a oferit orientări privind achizițiile publice

și a organizat cursuri de formare în acest domeniu pentru grupurile politice.

Parlamentul European ia act de observațiile Curții. Conform articolului 1.4 din norme,

grupurile politice răspund în fața instituției de utilizarea creditelor, în limita competențelor ce

le sunt conferite de către Birou în vederea aplicării prezentelor norme. Administrația
Parlamentului va continua să sprijine grupurile politice pentru a asigura faptul că utilizarea

creditelor are loc în conformitate cu prezentele norme și că grupurile politice adoptă măsurile

adecvate pentru a preveni efectuarea oricărei cheltuieli care nu este în conformitate cu

prezentele norme.

9.9.

În urma deciziei Biroului Parlamentului din 5 octombrie 2020, procedura de achiziții publice

pentru achiziționarea clădirii situate pe strada Wiertz din Bruxelles a fost desfășurată de

Parlament în conformitate cu Regulamentul financiar și cu toate normele și procedurile

interne aplicabile, precum și cu respectarea în cel mai înalt grad a principiului nediscriminării

față de toți potențialii ofertanți. Obiectivul procedurii a fost achiziționarea de clădiri în interiorul
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sau în proximitatea perimetrului reprezentat de clădirile sale centrale interconectate, astfel

cum se prevede în nota subiacentă a Biroului.

Anunțul de informare privind procedura, astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene din 28 octombrie 2020 (2020/S210-511911), preciza în mod explicit obiectivul

urmărit, mai precis cel de a căuta spații de birouri pentru deputați, asistenții parlamentari și

personalul Parlamentului European. Pentru a urmări egalitatea de tratament a deputaților în

ceea ce privește apropierea birourilor lor de hemiciclu, criteriul distanței a jucat un rol major

în cadrul criteriilor de calitate. Factorul de ponderare al criteriului distanței a fost stabilit la 20

de puncte din 50 de puncte atribuite pentru calitate. În plus, posibilitatea interconectării cu

clădirile centrale a primit un factor de ponderare suplimentar de 4 puncte din 50 de puncte

atribuite pentru calitate, cu scopul de a asigura o aliniere cât mai mare la obiectivul stabilit de

Biroul Parlamentului. Alte instituții ale Uniunii au utilizat ponderi similare dedicate criteriului

proximității pentru achiziționarea de clădiri. Pe baza jurisprudenței instanțelor europene,

autoritatea contractantă dispune de o largă putere de apreciere în ceea ce privește alegerea,

conținutul și punerea în aplicare a criteriilor de atribuire relevante referitoare la contractul în

cauză, inclusiv în privința criteriilor al căror scop este de a stabili care este oferta cea mai

avantajoasă din punct de vedere economic1. Parlamentul consideră că achiziționarea clădirii

de pe strada Wiertz a reprezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,

luând în considerare prețul și nevoile și obiectivele specifice urmărite de autoritatea

contractantă, astfel cum sunt definite în strategia imobiliară a Parlamentului adoptată de

Birou.

În plus, trebuie luată în considerare situația în care Parlamentul nu ar fi achiziționat clădirea.

Contractul de uzufruct pentru clădirea de pe strada Wiertz semnat de Parlament în 2009 nu

includea posibilitatea de a aplica o clauză de retragere. Dacă Parlamentul nu ar fi achiziționat

clădirea, acesta ar fi fost obligat să plătească oricum sumele anuale corespunzătoare

uzufructului datorate pentru perioada contractuală rămasă până la 31 mai 2027. În plus,

Parlamentul ar fi pierdut investițiile deja realizate în modernizarea, securitatea și

interconectarea clădirii respective.

RĂSPUNSUL LA RECOMANDAREA CURȚII PRIVIND PARLAMENTUL

Recomandarea 9.1.

Parlamentul European acceptă recomandarea Curții.

Parlamentul va continua să acorde asistență grupurilor politice în vederea îmbunătățirii
gestiunii financiare interne a acestora. În special, serviciile Parlamentului vor asigura o

clarificare suplimentară a orientărilor privind achizițiile efectuate de grupurile politice și vor

propune o mai bună aliniere a Normelor privind utilizarea creditelor din postul bugetar 400 la

Regulamentul financiar.

1 Hotărârea Tribunalului în cauza T-556/11, punctul 215.
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 9 – ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ EUROPEANĂ” 

Comisia salută concluzia generală a CCE potrivit căreia nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor 
aferente rubricii „Administrația publică europeană” nu a fost semnificativ. 

În ceea ce privește observațiile referitoare la plata pensiilor (punctul 9.10), Comisia ar dori să 
sublinieze faptul că decizia de suspendare a obligației privind certificatele de viață a fost aplicată 
în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021. Toți agenții au fost/vor fi notificați să trimită certificatele 
rămase, la fel ca înainte. 

În ceea ce privește observațiile legate de examinarea ulterioară a aplicării recomandării din 2018 
privind alocațiile familiale (punctul 9.19), astfel cum a confirmat Curtea de Conturi Europeană, 
monitorizarea alocațiilor primite din alte părți este complexă. Întrucât regularizarea alocărilor 
primite din alte surse poate fi efectuată numai pe baza declarațiilor agenților, actualizarea 
dosarelor relevante poate fi efectuată numai a posteriori, și nu în timp real. Comisia a pus în 
aplicare controale consolidate în materie de coerență și a reușit să recupereze aproape fără 
întârziere sumele plătite în exces. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„CAPITOLUL 10 – MECANISMUL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

În 2021, Comisia a evaluat și a aprobat 22 de planuri de redresare și reziliență (PRR), care au fost 
ulterior aprobate de Consiliu. În urma semnării acordurilor de finanțare și de împrumut, Comisia a 
efectuat plăți de prefinanțare de până la 13 % din contribuția financiară celor 21 state membre 
care au solicitat acest lucru (dintre care 20 de state membre în 2021). La sfârșitul anului, Comisia 
a evaluat prima cerere de plată prezentată de Spania și a executat plata corespunzătoare în 
decembrie 2021.  

În 2021, Comisia a instituit și a început să pună în aplicare strategii de audit și control pentru 
Mecanismul de redresare și reziliență (MRR); se efectuează controale ex ante sistematice ale 
tuturor jaloanelor și țintelor incluse în fiecare cerere de plată și se derulează o strategie de audit a 
MRR.  

Strategia de audit include activități de audit bazate pe riscuri privind cererile de plată, precum și 
audituri de sistem privind (i) sistemele de realizare a jaloanelor și a țintelor și (ii) sistemele care 
asigură protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. În ceea ce privește auditurile cererilor 
de plată, Comisia intenționează să auditeze toate jaloanele și țintele considerate ca având un risc 
ridicat. Pentru auditurile de sistem, până la sfârșitul anului 2023 este planificat cel puțin un audit 
pentru fiecare stat membru.  

În cazul în care este îndeplinit în mod satisfăcător doar un subset de jaloane și ținte ale unei cereri 
de plată, cadrul juridic al Regulamentului privind MRR oferă flexibilitate Comisiei pentru a decide cu 
privire la cuantumul unei tranșe de suspendat. Comisia elaborează în prezent o metodologie pentru 
a asigura egalitatea de tratament. Aceasta nu a fost însă necesară în 2021, deoarece Comisia a 
evaluat că toate jaloanele incluse în prima cerere de plată depusă de Spania au fost îndeplinite în 
mod satisfăcător. 

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR 

Evaluarea criteriilor asociate jaloanelor și obiectivelor 

10.22 Evaluarea de către Comisie a îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor s-a bazat pe

descrierea sa și pe elementele relevante cuprinse în descrierea măsurilor relevante, ambele fiind 
prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului aferentă și în mecanismul de verificare 
prevăzut în acordurile operaționale. 

10.23 Pe lângă regula generală privind respectarea deplină a tuturor elementelor cuprinse în

descrierea jalonului/obiectivului din decizia de punere în aplicare a Consiliului și a elementelor 
incluse în descrierea măsurii din decizie, versiunea inițială a orientărilor interne, aplicabilă la 
momentul cererii de plată prezentate de Spania, prevedea excepții pentru cazurile în care acestea 
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nu sunt respectate. Acest lucru este în conformitate cu conceptul inclus de colegiuitori în 
Regulamentul privind MRR, conform căruia Comisia evaluează îndeplinirea „satisfăcătoare”, ceea ce 
lasă Comisiei un anumit nivel de discreție atunci când analizează diferitele elemente. 

10.24-10.25 și caseta 1 (jalonul 395 – „Modificări ale impozitului pe profit în 

2021”) 

În ceea ce privește jalonul 395, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
privind MRR, Comisia evaluează „dacă au fost atinse în mod satisfăcător jaloanele și țintele 
relevante stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului.” Elementul identificat de Curtea de 
Conturi Europeană drept neevaluat (și pe care aceasta îl consideră neîndeplinit) nu face parte din 
jalon, ci din descrierea măsurii. În conformitate cu articolul 20 alineatul (5) litera (c) din 
Regulamentul privind MRR, descrierea măsurii constituie o parte separată a deciziei de punere în 
aplicare a Consiliului față de jaloanele și țintele care intră sub incidența articolului 20 alineatul (5) 
literele (e) și (f). Ca atare, Comisia consideră că nu toate elementele acestei descrieri sunt 
întotdeauna relevante pentru evaluarea de către Comisie a îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor și 
a țintelor. 

Comisia a recunoscut că orientările sale interne privind evaluarea jaloanelor și a țintelor nu erau 
suficient de clare și a luat măsuri în acest sens. Comisia consideră că elementul din descrierea 
măsurii la care se referă Curtea de Conturi Europeană nu este menționat în mod direct sau indirect 
în jalon și nici nu este relevant în mod direct sau indirect pentru îndeplinirea jalonului respectiv. 
Prin urmare, Comisia consideră că nu există motive pentru a considera că acest element trebuie 
evaluat și contestă faptul că aceasta ar constitui o bază pentru a considera că jalonul nu este 
îndeplinit în mod satisfăcător.  

În special, elementul identificat de Curtea de Conturi Europeană a fost întotdeauna considerat de 
Spania și de Comisie ca fiind un obiectiv pe termen mediu. Acest lucru este susținut de PRR al 
Spaniei (care se referă în mod explicit la elementul respectiv ca obiectiv pe termen mediu) și de 
titlul reformei din decizia de punere în aplicare a Consiliului, care menționează termenul scurt, 
precum și de faptul că reforma sistemului fiscal pentru a asigura un nivel minim al impozitului pe 
profit a fost abordată în altă parte a PRR și a deciziei de punere în aplicare a Consiliului (C28.R3 și 
jalonul 388), cu termene diferite.  

Acest lucru este susținut, de asemenea, de faptul că termenul orientativ pentru finalizarea reformei 
(31 martie 2021) prevăzut de decizia de punere în aplicare a Consiliului este anterior datei la care 
OCDE a convenit asupra măsurilor de pus în aplicare pentru a atinge rata minimă de impozitare de 
15 % (8 octombrie 2021). Pe baza acordului OCDE, Comisia a publicat, la 22 decembrie 2021, o 
propunere de directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a 
grupurilor multinaționale în Uniune, în legătură cu care nu s-a ajuns la un acord în cadrul 
Consiliului.  

De asemenea, Comisia consideră că în descrierea jalonului se menționează fără echivoc faptul că 
obiectivul care trebuie atins prin intrarea în vigoare a modificărilor introduse de Legea bugetului 
pentru 2021 și de regulamentele de dezvoltare referitoare la impozitul pe profit este creșterea 
veniturilor din impozitul pe profit. Acesta este obiectivul pe termen scurt al reformei menționat în 
PRR al Spaniei, care a fost atins prin reformă, astfel cum se reflectă în evaluarea preliminară a 
Comisiei. Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că atingerea ratei minime de 
impozitare de 15 % nu era relevantă pentru evaluarea jalonului respectiv. În consecință, aceasta nu 
a fost menționată în evaluarea preliminară a jalonului de către Comisie. 

10.26 Comisia face trimitere la argumentele sale privind punctul 10.24 și confirmă faptul că rata

minimă de impozitare nu poate fi interpretată decât ca obiectiv pe termen mediu. Având în vedere 
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faptul că legislația a fost adoptată înainte de adoptarea deciziei de punere în aplicare a Consiliului, 
Comisia consideră că este evident că nici Comisia, nici Spania și nici Consiliul nu ar fi aprobat un 
jalon care, prin definiție, nu era realizabil. În consecință, era de așteptat ca acest aspect să nu fie 
menționat în documentația statului membru sau în evaluarea Comisiei. 

10.28 Suma pe care un stat membru o primește pentru îndeplinirea în mod satisfăcător a unui

anumit set de jaloane și ținte este stabilită de Consiliu în respectiva decizie de punere în aplicare a 
Consiliului. Plățile se efectuează pentru îndeplinirea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țintelor 
relevante convenite. Fiind un instrument bazat strict pe rezultate, MRR corelează plățile cu 
rezultatele și nu cu costurile suportate în mod concret. Contribuția financiară în temeiul MRR se 
stabilește pe baza unei contribuții financiare maxime calculate pentru fiecare stat membru și 
ținând seama de costurile totale estimate ale PRR. În conformitate cu acest concept sui generis, 
este exclus să se derive „compensația pentru atingerea unui jalon sau a unei ținte individuale”. 

Cadrul juridic al Regulamentului privind MRR prevede că Comisia decide cu privire la valoarea unei 
tranșe de suspendat în cazul în care doar un subset de jaloane și ținte ale unei cereri de plată a 
fost îndeplinit în mod satisfăcător și oferă Comisiei flexibilitate în ceea ce privește stabilirea valorii. 
Comisia a început să lucreze la elaborarea unei metodologii care să asigure egalitatea de 
tratament în ceea ce privește modul de a aplica această flexibilitate. Având în vedere cadrul juridic 
al MRR, metodologia nu poate fi însă concepută astfel încât să se derive „compensația pentru 
atingerea unui jalon sau a unei ținte individuale”. Comisia lucrează în continuare la această 
metodologie, cu precizarea că aceasta nu a fost necesară în 2021, deoarece Comisia a evaluat că 
toate jaloanele incluse în prima cerere de plată depusă de Spania au fost îndeplinite în mod 
satisfăcător. 

Jaloane legate de sistemul de control al statului membru 

10.29 Comisia și-a prezentat în mod clar evaluarea pentru fiecare PRR, inclusiv în ceea ce

privește criteriul sistemului de control. Toate PRR aprobate cuprind sisteme de control adecvate, iar 
în cazul în care Comisia nu ar fi considerat adecvat sistemul de control propus, planul nu ar fi fost 
evaluat pozitiv de către Comisie.  

Comisia subliniază că, atunci când decizia de punere în aplicare a Consiliului lasă o marjă de 
interpretare, acest lucru nu generează riscuri pentru evaluarea de către Comisie a îndeplinirii 
satisfăcătoare, ci oferă mai degrabă o marjă de apreciere calitativă. 

10.31-10.32 Pentru jalonul 173, activitatea Comisiei a confirmat că sistemul de control

instituit de Spania era în măsură să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 22 din 
Regulamentul privind MRR, în ceea ce privește elementele care fac obiectul jalonului. În special, 
Comisia a verificat dacă sistemele de colectare a datelor sunt exhaustive și dacă 100 % dintre 
contracte au fost înregistrate în mod corespunzător.

Comisia consideră că identificarea unor domenii care ar putea fi îmbunătățite sau eficientizate nu 
reprezintă un motiv suficient pentru a pune în discuție evaluarea sa și, prin urmare, nu ar putea 
justifica respingerea cererii de plată și neefectuarea plății. Când evaluează jaloanele sau țintele în 
materie de control și audit, Comisia trebuie și va continua să identifice domeniile care necesită 
îmbunătățiri și să le indice statelor membre aceste domenii.  

Comisia va continua să colaboreze cu statele membre în vederea îmbunătățirii sistemelor de 
control utilizate pentru planurile de redresare și reziliență, asigurându-se totodată, prin evaluarea 
sa, că sunt menținute standardele minime prevăzute de legislație. 
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Documentarea procesului de evaluare 

10.35 În ceea ce privește cele două jaloane menționate la punctul 10.35, Comisia consideră că

elementele de probă comunicate auditorilor demonstrează pe deplin că aceasta a dispus de 
documentația necesară pentru a-și susține constatările, dar recunoaște că în unul dintre cazuri s-ar 
putea aduce îmbunătățiri în ceea ce privește păstrarea evidențelor. 

În ceea ce privește jalonul 215, evaluarea Comisiei s-a bazat pe o analiză aprofundată a 
conținutului site-ului DATAESTUR. Comisia a colectat capturi de ecran de pe site-ul DATAESTUR în 
octombrie și noiembrie 2021, care dovedesc concluziile evaluării Comisiei. Cu toate acestea, 
Comisia recunoaște că înregistrarea acestor capturi de ecran nu a avut loc în conformitate cu 
orientările interne. 

În ceea ce privește jalonul 303, Comisia consideră că a păstrat pista de audit a diferitelor schimburi 
cu Spania și a consultărilor interne dintre serviciile Comisiei care sprijină concluzia privind 
îndeplinirea satisfăcătoare. 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE ȘI ALTE MECANISME 
DE GUVERNANȚĂ 

10.41 Dat fiind că plățile se bazează pe o evaluare calitativă a îndeplinirii jaloanelor și a țintelor,

iar jaloanele și țintele evaluate sunt foarte diverse și nu au o valoare individuală atribuită, Comisia 
consideră că în acest context nu poate fi stabilită o rată de eroare semnificativă. 

10.42 Comisia menționează că MRR nu face parte din CFM și că, astfel cum s-a explicat în

răspunsul la punctul 10.41, nu poate fi stabilită nicio rată de eroare semnificativă pentru MRR, spre 
deosebire de alte programe de finanțare în temeiul CFM. Acesta este motivul declarației separate 
din raportul anual privind gestiunea și performanța. Comisia observă că Curtea de Conturi 
Europeană aplică o abordare similară în raportul său anual, cu un capitol separat pentru MRR. 

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

10.44 Astfel cum s-a explicat în răspunsul la punctul 10.27, pe baza elementelor de probă

disponibile și a controalelor sale ex ante amănunțite, Comisia nu este de acord cu concluzia Curții 
de Conturi Europene și consideră că jalonul a fost îndeplinit în mod satisfăcător. Comisia observă 
că Curtea de Conturi Europeană consideră, pe baza raționamentului său profesional, că eroarea nu 
este semnificativă. În plus, astfel cum s-a menționat la punctul 10.41, Comisia consideră că nu este 
posibil să se determine o rată de eroare semnificativă. 

10.45 Astfel cum a explicat în răspunsul său la punctul 10.35, în unul dintre cazuri Comisia a

fost în măsură să furnizeze o documentație suficientă, dar nu a fost în măsură să demonstreze 
înregistrarea documentației. În celălalt caz, Comisia nu consideră că documentația solicitată de 
Curtea de Conturi Europeană este relevantă pentru îndeplinirea satisfăcătoare a jalonului sau a 
obiectivului. 
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Recomandarea 1 – Justificarea elementelor nerelevante pentru evaluarea 

jaloanelor și a țintelor  

Comisia acceptă parțial această recomandare. 

Deși acceptă recomandarea în măsura în care aceasta se referă la decizia de punere în aplicare a 
Consiliului, la fel ca în cazul acordurilor operaționale, Comisia va justifica elementele identificate în 
specificarea mai detaliată a jaloanelor și a țintelor. Alte elemente, cum ar fi etapele de 
monitorizare, nu pot, prin natura lor, să fie considerate relevante și nu vor fi justificate de la caz la 
caz. În plus, Comisia observă că decizia finală cu privire la elementele care nu sunt relevante este 
supusă avizului Comitetului economic și financiar și aprobării statelor membre prin intermediul 
procesului de comitologie. 

Recomandarea 2 – Adoptarea unei metodologii de cuantificare a suspendării 

(parțiale) a unei plăți 

Comisia acceptă recomandarea. 

Recomandarea 3 – Îmbunătățirea modului în care este documentată evaluarea 

jaloanelor și a țintelor 

Comisia acceptă recomandarea. 
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Introducere 
01 Acest raport anual prezintă constatările Curții cu privire la Al optulea, Al nouălea, 
Al zecelea și Al unsprezecelea fond european de dezvoltare (denumite în continuare 
„FED-uri”). Figura 1 oferă o imagine de ansamblu a activităților și a cheltuielilor 
efectuate pentru acest domeniu în 2021. 

Figura 1 – Fondurile europene de dezvoltare: sinteză financiară 
pentru 2021 

 
(*) În conformitate cu definiția armonizată a operațiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se 
vedea punctul 12 din anexa 1.1). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor anuale pentru exercițiul 2021 aferente celui de 
Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED. 
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Scurtă descriere a fondurilor europene de dezvoltare 

02 Lansate în 1959, fondurile europene de dezvoltare au fost principalele 
instrumente prin care Uniunea Europeană (UE) a furnizat ajutor în cadrul cooperării 
pentru dezvoltare țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și țărilor și 
teritoriilor de peste mări (TTPM) până la sfârșitul anului 2020, cel de Al unsprezecelea 
FED (ultimul) acoperind cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020. Cadrul care 
definea relațiile UE cu țările ACP și cu țările și teritoriile de peste mări a fost un acord 
de parteneriat semnat la Cotonou (denumit în continuare „Acordul de la Cotonou”) la 
23 iunie 2000 pentru o perioadă de 20 de ani. Aplicarea dispozițiilor acestuia a fost 
prelungită, deocamdată până la 30 iunie 2022. Obiectivul principal al acordului era 
reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei, în conformitate cu obiectivul 
principal al cooperării pentru dezvoltare, astfel cum este prevăzut la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2021-2027, ajutorul acordat în cadrul cooperării pentru dezvoltare 
țărilor ACP este integrat în Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională – „Europa globală” (IVCDCI – Europa globală), iar cel acordat 
țărilor și teritoriilor de peste mări este integrat în Decizia privind asocierea peste mări, 
inclusiv Groenlanda. Cu toate acestea, cel de Al optulea, cel de Al nouălea, cel de 
Al zecelea și cel de Al unsprezecelea FED propriu-zise nu au fost integrate în bugetul 
general al UE, ci continuă să fie executate separat și fac obiectul unei raportări 
distincte până la închiderea lor. 

03 În 2019, Comisia a închis ultimele operațiuni restante aferente proiectelor 
finanțate din Al optulea FED. Toate soldurile și sumele dezangajate au fost transferate 
către cel de Al nouălea FED. În 2021, Comisia a anunțat închiderea financiară și 
operațională a celui de Al optulea FED. Toate activitățile aferente au fost finalizate, 
toate verificările și controalele au fost efectuate și toate contractele și deciziile 
financiare sunt închise în conturile FED. 
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04 Fondurile europene de dezvoltare prezintă anumite particularități. Astfel: 

(a) fondurile erau finanțate în mod direct prin contribuțiile statelor membre care se 
bazau pe cote sau „chei de contribuție”, stabilite de guvernele naționale în cadrul 
Consiliului Uniunii Europene prin intermediul unor acorduri interne încheiate 
ulterior între reprezentanții statelor membre ale UE reuniți în cadrul Consiliului; 

(b) fondurile sunt gestionate de Comisie, în afara cadrului aferent bugetului general 
al UE, și de către Banca Europeană de Investiții (BEI); 

(c) având în vedere caracterul interguvernamental al FED-urilor, Parlamentul 
European are un rol mai limitat în funcționarea acestor fonduri, în comparație cu 
rolul pe care îl joacă în legătură cu instrumentele de cooperare pentru dezvoltare 
finanțate din bugetul general al UE; în special, Parlamentul nu era implicat în 
procesul de stabilire și de alocare a resurselor FED. Cu toate acestea, Parlamentul 
European rămâne autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, dar nu și în 
cazul Facilității pentru investiții, care este gestionată de BEI și care se află, prin 
urmare, în afara sferei auditului Curții1, 2; 

(d) principiul anualității nu se aplică în cazul FED-urilor: acordurile privind FED se 
încheiau, de regulă, pentru o perioadă de angajament de cinci până la șapte ani, 
iar plățile pot fi efectuate pe parcursul unei perioade mult mai lungi. 

05 FED-urile sunt gestionate aproape în totalitate de Direcția Generală Parteneriate 
Internaționale (DG INTPA) din cadrul Comisiei3. O proporție mică (0,25 %) din 
cheltuielile FED aferente exercițiului 2021 a fost gestionată de Direcția Generală Ajutor 
Umanitar și Protecție Civilă (DG ECHO). 

06 Cheltuielile care fac obiectul prezentului raport sunt efectuate în 79 de țări prin 
intermediul unei game largi de metode, cum ar fi contracte de lucrări/de furnizare de 
bunuri/de prestare de servicii, granturi, sprijin bugetar, devize de program și acorduri 
de delegare și de contribuție încheiate cu entități care au făcut obiectul unei evaluări 
pe piloni (de exemplu, organizații internaționale) (a se vedea anexa I).  

                                                      
1 A se vedea articolele 43, 48-50 și 58 din Regulamentul (UE) 2015/323 privind regulamentul 

financiar aplicabil celui de Al unsprezecelea fond european de dezvoltare. 

2 Un acord tripartit încheiat în 2012 între BEI, Comisie și Curte [articolul 134 din 
Regulamentul (CE) nr. 215/2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de Al zecelea 
fond european de dezvoltare] stabilește normele pentru auditarea acestor operațiuni de 
către Curte. 

3 DG DEVCO a devenit DG INTPA în ianuarie 2021. 
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Capitolul I – Execuția financiară a celui 
de Al optulea, a celui de Al nouălea, 
a celui de Al zecelea și a celui de 
Al unsprezecelea fond european de 
dezvoltare 
07 Bugetul celui de Al optulea FED (1995-2000) se ridica la 12,8 miliarde de euro, 
bugetul celui de Al nouălea FED (2000-2007), la 13,8 miliarde de euro, iar bugetul celui 
de Al zecelea FED (2008-2013), la 22,7 miliarde de euro. 

08 Acordul intern de creare a celui de Al unsprezecelea FED (2015-2020) a intrat în 
vigoare la 1 martie 2015. Între 2013 și 2015, fondurile au fost angajate prin intermediul 
unei facilități de tranziție, cu scopul de a se asigura continuitatea în așteptarea 
ratificării celui de Al unsprezecelea FED. Acestuia îi corespund fonduri în valoare de 
30,5 miliarde de euro, din care 29,1 miliarde de euro sunt alocați țărilor ACP, 
0,4 miliarde de euro, țărilor și teritoriilor de peste mări, iar 1,1 miliarde de euro, 
cheltuielilor administrative. 

09 În figura 2 se prezintă utilizarea resurselor FED atât în 2021, cât și cumulativ 
pentru Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea FED. 
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Figura 2 – Utilizarea resurselor FED la 31 decembrie 2021* 

(în milioane de euro) 

 

 

Situația la sfârșitul 
exercițiului 2020 

 
Execuția bugetară în cursul exercițiului financiar 2021  

(sume nete)6 
 Situația la sfârșitul exercițiului 2021 

 

Suma 
totală 

Rata de 
execuție2 

 FED 83 FED 93 FED 10 FED 113 Suma 
totală 

 FED 8 FED 9 FED 10 FED 11 Suma 
totală 

Rata de 
execuție2  

A – RESURSE1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
B – UTILIZARE  

               

1. Angajamente globale4  75 929 100,0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 
2. Angajamente individuale5  71 304 93,9 %  0 -8 33 2 085 2 110  10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 
3. Plăți  62 018 81,6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 %  
C – Angajamente restante (B1-B3)  13 911 18,3 %   0 34 850 9 419 10 303 13,5 %  
D – Soldul disponibil (A-B1) 7  30 0,0 %   1 16 142 163 322 0,4 % 
 

* Cifre rotunjite. 
1 Includ alocările inițiale pentru Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea FED, cofinanțări, dobânzi, resurse diverse și transferuri de la FED-uri anterioare. 
2 Ca procent din resurse. 
3 Valorile negative corespund dezangajărilor. 
4 Angajamentele globale se raportează la deciziile de finanțare. 
5 Angajamentele individuale privesc contractele la nivel individual. 
6 Angajamentele nete după dezangajări. Plăți nete după recuperări. 
7 Soldul disponibil include „rezerva care nu poate fi mobilizată” (care nu poate fi utilizată fără o decizie unanimă a Consiliului). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor anuale pentru exercițiul 2021 aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED. 
Cifrele prezentate nu acoperă partea din FED care este gestionată de BEI. 
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10 În fiecare an, DG INTPA își stabilește indicatori-cheie de performanță privind buna 
gestiune financiară și utilizarea eficientă a resurselor. Acești indicatori arată că, 
în 2021, în pofida dificultăților cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19, 
DG INTPA și-a atins obiectivul de a reduce cu 35 % față de 2020 prefinanțările vechi și 
angajamentele necheltuite, precum și obiectivul de a menține sub 15 %, în portofoliul 
său, proporția contractelor expirate încă deschise (și anume, cele care nu au fost 
închise după încheierea activităților operaționale aferente). Acest lucru a fost 
rezultatul unei îmbunătățiri în ultimii ani la nivelul procedurilor (a se vedea caseta 1). 
Ambele obiective includeau un obiectiv global pentru întreaga sferă de competență a 
DG INTPA și un obiectiv specific pentru FED-uri. 

Caseta 1 

Indicatorii-cheie de performanță referitori la reducerea 
prefinanțărilor vechi, a angajamentelor necheltuite și a procentului 
de contracte expirate încă deschise 

În 2021, DG INTPA a menținut obiectivul din exercițiul precedent de 35 % pentru 
indicatorii-cheie de performanță (ICP) privind reducerea prefinanțărilor vechi 
(ICP 10) și a angajamentelor necheltuite (ICP 12). Direcția a depășit aceste 
obiective pentru ambii indicatori, reducând în mod semnificativ prefinanțările 
vechi atât pentru FED (46 %), cât și pentru întreaga sa sferă de competență (50 %). 
Angajamentele necheltuite au fost reduse cu 39 %, atât pentru FED, cât și pentru 
întreaga sa sferă de competență. 

Direcția și-a atins, de asemenea, obiectivul de a menține sub 15 % proporția 
contractelor expirate încă deschise în sistem (ICP 11), atât pentru FED (13 %), cât și 
pentru ansamblul sferei sale de competență (10 %). Indicatorul-cheie de 
performanță pentru FED s-a îmbunătățit constant din 2017 (îmbunătățire de 19 % 
în 2017, de 17 % în 2018, de 15 % în 2019 și de 14 % în 2020), ca urmare a noilor 
proceduri instituite în 2017. 
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Capitolul II – Declarația de asigurare a 
Curții de Conturi Europene cu privire la 
fondurile europene de dezvoltare 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene cu privire 
la Al optulea, la Al nouălea, la Al zecelea și la Al unsprezecelea 
fond european de dezvoltare (FED), prezentată Parlamentului 
European și Consiliului – raportul auditorului independent 

Opinie 

I. Curtea a auditat următoarele:

(a) conturile anuale aferente celui de Al optulea, celui de Al nouălea, celui de
Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED, aprobate, care cuprind bilanțul,
situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația
modificărilor în structura activelor nete, precum și raportul privind execuția
financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor care sunt subiacente acestor conturi
și a căror gestiune financiară se află în sarcina Comisiei4.

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

II. În opinia Curții, conturile anuale aferente celui de Al optulea, celui de
Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED pentru exercițiul
încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative, situația financiară a acestor fonduri la 31 decembrie 2021,
rezultatele operațiunilor lor, fluxurile de numerar ale acestora și modificările în
structura activelor lor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în
conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar aplicabil FED și cu normele

4 În temeiul articolelor 43, 48-50 și 58 din Regulamentul financiar aplicabil celui de 
Al unsprezecelea FED, resursele FED care sunt gestionate de BEI nu fac obiectul prezentei 
declarații de asigurare. 
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contabile bazate pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate 
la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 

Veniturile 

Opinia privind legalitatea și regularitatea veniturilor 

III. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și
reglementările sub toate aspectele semnificative.

Cheltuielile 

Opinie contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor 

IV. În opinia Curții, având în vedere importanța aspectului descris în secțiunea
„Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor”,
cheltuielile acceptate în conturile aferente exercițiului încheiat la
31 decembrie 2021 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

Baza pentru opinie 

V. 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 și coduri sunt descrise mai detaliat în
secțiunea intitulată „Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. Totodată,
Curtea a respectat cerințele de independență și a îndeplinit obligațiile etice care îi
revin în conformitate cu Codul etic pentru profesioniștii contabili al Consiliului
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili. Curtea consideră că
probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui
baza opiniei sale.

Baza pentru opinia contrară privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor 

VI. Cheltuielile înregistrate în 2021 aferente celui de Al optulea, celui de
Al nouălea, celui de Al zecelea și celui de Al unsprezecelea FED sunt afectate de un
nivel semnificativ de eroare. Nivelul de eroare estimat de Curte pentru cheltuielile
acceptate în conturi este de 4,6 %.
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Aspecte-cheie ale auditului 

VII. Aspectele-cheie ale auditului sunt acele chestiuni care, pe baza 
raționamentului profesional al Curții, au avut cea mai mare importanță pentru 
auditul situațiilor financiare din perioada avută în vedere. Aceste aspecte au fost 
abordate în contextul auditului realizat de Curte cu privire la situațiile financiare în 
ansamblu și în vederea formulării opiniei sale asupra situațiilor respective, însă 
Curtea nu prezintă o opinie separată cu privire la aceste aspecte. 

Cheltuielile angajate 

VIII. Curtea a evaluat cheltuielile angajate care sunt prezentate în conturi și care 
se bazează în mare parte pe estimări. La sfârșitul exercițiului 2021, Comisia 
a estimat la 5 381 de milioane de euro cheltuielile eligibile efectuate, dar încă 
neraportate de beneficiari (la sfârșitul exercițiului 2020: 2 452 de milioane de 
euro). 

IX. Curtea a examinat modul de calcul al acestor estimări privind cheltuielile 
angajate și a analizat, într-o primă etapă, un eșantion de 30 de prefinanțări 
individuale și 27 de facturi pentru a testa în ce măsură aceste cheltuieli angajate 
erau afectate de denaturări. Activitatea desfășurată a permis Curții să 
concluzioneze că valoarea cheltuielilor angajate prezentate în conturile finale era 
corespunzătoare. 

Impactul pe care îl poate avea retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană 
asupra conturilor FED pentru exercițiul 2021 

X. La 1 februarie 2020, Regatul Unit a încetat să mai fie stat membru al UE. În 
urma încheierii Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice („Acordul de retragere”) între cele două părți, Regatul Unit s-a angajat să 
rămână parte la FED până la închiderea celui de Al unsprezecelea FED și a tuturor 
fondurilor europene de dezvoltare anterioare neînchise. Regatul Unit își va asuma 
aceleași obligații ca și statele membre în temeiul acordului intern prin care a fost 
înființat cel de Al unsprezecelea FED, precum și obligațiile care decurg din FED-
urile anterioare până la închiderea acestora. 

XI. Acordul de retragere prevede, de asemenea, că, în cazul în care sumele 
aferente unor proiecte desfășurate în cadrul celui de Al zecelea FED sau al FED-
urilor anterioare nu au fost angajate sau au fost dezangajate până la data intrării 
în vigoare a acestui acord, partea din aceste sume care corespunde Regatului Unit 
nu va fi reutilizată. Același principiu se aplică și pentru partea care corespunde 
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Regatului Unit din fondurile neangajate sau dezangajate din cadrul celui de 
Al unsprezecelea FED după 31 decembrie 2021.  

XII. Având în vedere cele expuse mai sus, nu există niciun impact financiar de 
raportat cu privire la conturile FED aferente exercițiului 2021. Curtea 
concluzionează că, așa cum se prezentau la 31 decembrie 2021, conturile FED 
reflectă în mod corect situația procesului de retragere de la data respectivă. 

Responsabilitățile conducerii 

XIII. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu Regulamentul financiar 
aplicabil celui de Al unsprezecelea FED, conducerea este responsabilă de 
întocmirea și de prezentarea conturilor anuale ale fondurilor europene de 
dezvoltare 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. 
Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor FED aparține Comisiei. 

XIV. În procesul de întocmire a conturilor FED, Comisia este responsabilă de 
evaluarea capacității FED de a-și continua activitatea, prezentând orice aspecte 
relevante și utilizând 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. 

XV. Comisia este responsabilă de supravegherea procesului de raportare 
financiară cu privire la FED. 

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor FED și al 
operațiunilor subiacente 

XVI. 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 FED și la conformitatea operațiunilor subiacente conturilor cu legile și 
reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și 
Consiliului, pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație de asigurare cu 
privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente acestora. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare 
ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul a detectat neapărat toate 
cazurile de denaturări sau de neconformități semnificative care pot exista. Acestea 
pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi 
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semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea influența, în 
mod individual sau agregat, orice decizii economice luate pe baza acestor 
conturi FED. 

XVII. Ca parte a auditurilor sale desfășurate 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 
FED și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități 
semnificative cu cerințele cadrului juridic aplicabil FED, fie că aceste 
denaturări sau neconformități semnificative 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 a sta la baza opiniei sale. Situațiile în care există denaturări sau 
neconformități semnificative cauzate de fraudă sunt mai dificil de detectat 
decât cele în care denaturările sau neconformitățile semnificative sunt 
cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune coluziune, fals, omisiuni 
intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern. În consecință, 
există un risc mai mare ca astfel de situații să nu fie detectate. 

o Curtea ia în considerare controlul intern relevant pentru audit în vederea 
elaborării de proceduri de audit adecvate, dar nu în scopul exprimării unei 
opinii cu privire la eficacitatea controlului intern. 

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 din cauza unor evenimente sau condiții care ar putea genera 
îndoieli semnificative privind capacitatea FED 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 conturile FED 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 entitatea să nu își mai desfășoare 
activitatea în baza principiului continuității activității. 

o Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor 
anuale, inclusiv toate prezentările de informații, precum și măsura în care 
conturile anuale reflectă în mod fidel operațiunile și evenimentele 
subiacente. 
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XVIII. Curtea comunică persoanelor responsabile din conducere, printre alte 
aspecte, sfera planificată și programarea în timp a auditului, precum și constatările 
principale ale auditului, inclusiv constatările cu privire la eventuale deficiențe 
semnificative ale controlului intern. 

XIX. În ceea ce privește veniturile, Curtea examinează toate contribuțiile din 
partea statelor membre și un eșantion de alte tipuri de operațiuni aferente 
veniturilor. 

XX. 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 (cu excepția plăților în avans) la 
momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate după ce 
destinatarul fondurilor a furnizat probe cu privire la utilizarea lor corespunzătoare, 
iar instituția sau organismul a acceptat aceste probe prin validarea și închiderea 
plății în avans, lucru care poate să aibă loc abia în unul dintre exercițiile ulterioare. 

XXI. Dintre aspectele discutate cu Comisia, Curtea stabilește care au fost 
chestiunile cele mai importante pentru auditul conturilor FED și care reprezintă, 
prin urmare, aspectele-cheie ale auditului pentru perioada curentă. Curtea descrie 
aceste aspecte în raportul său, cu excepția cazului în care legile sau reglementările 
interzic prezentarea lor publică 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. 

7 iulie 2022 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Președinte 

 

Curtea de Conturi Europeană 

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Sfera și abordarea auditului 

11 Anexa 1.1 la Raportul anual pe 2021 al Curții privind execuția bugetului UE 
descrie abordarea și metodologia de audit a Curții, care se aplică și pentru auditul 
privind FED. 

12 Observațiile Curții cu privire la fiabilitatea conturilor FED-urilor se bazează pe 
situațiile financiare5 ale celui de Al optulea, Al nouălea, Al zecelea și Al unsprezecelea 
fond european de dezvoltare, aprobate de Comisie6, împreună cu scrisoarea de 
reprezentare a contabilului, primită la 28 iunie 2022. Curtea a testat sumele și 
informațiile prezentate și a evaluat principiile contabile utilizate, precum și toate 
estimările semnificative întocmite de Comisie și prezentarea globală a conturilor. 

13 Pentru a audita regularitatea operațiunilor, Curtea a examinat un eșantion de 
140 de operațiuni care erau reprezentative pentru întreaga gamă de cheltuieli din 
cadrul FED-urilor. Acestea au inclus 26 de operațiuni legate de Fondul fiduciar de 
urgență pentru Africa, 92 de operațiuni ordonanțate de 17 delegații ale UE7 și 22 de 
plăți aprobate de serviciile centrale ale Comisiei8. Atunci când a detectat erori la 
nivelul operațiunilor, Curtea a analizat cauzele subiacente pentru a identifica posibilele 
deficiențe. 

                                                      
5 A se vedea articolul 39 din Regulamentul (UE) 2018/1877 privind regulamentul financiar 

aplicabil celui de Al unsprezecelea fond european de dezvoltare. 

6 În conformitate cu Regulamentul financiar al FED; a se vedea articolul 38 din 
Regulamentul (UE) 2018/1877. 

7 Botswana, Burkina Faso, Djibouti, Timorul de Est, Etiopia, Ghana, Guineea-Bissau, Haiti, 
Jamaica, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Tanzania, Uganda și Zambia. 

8 Toate cele 140 de plăți au fost efectuate prin intermediul DG INTPA. 
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14 De asemenea, Curtea a examinat pentru exercițiul 2021 următoarele aspecte: 

(a) toate contribuțiile din partea statelor membre și un eșantion de alte tipuri de 
operațiuni aferente veniturilor, cum ar fi contribuții de cofinanțare din partea 
altor țări; 

(b) anumite sisteme utilizate de DG INTPA și de delegațiile UE, acoperind următoarele 
elemente: (i) verificările ex ante realizate de membri ai personalului Comisiei și de 
auditori externi (contractați de Comisie sau de beneficiari) înainte de efectuarea 
plăților și (ii) monitorizarea și supravegherea, în special urmărirea modului în care 
s-a dat curs concluziilor auditurilor externe și ale studiului privind rata de eroare 
reziduală (RER); 

(c) fiabilitatea informațiilor cu privire la regularitate prezentate în raportul anual de 
activitate al DG INTPA, coerența metodologiei de estimare a sumelor expuse 
riscului și a viitoarelor corecții și recuperări, precum și includerea acestor 
informații în raportul anual al Comisiei privind gestiunea și performanța; 

(d) situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor anterioare ale Curții. 

15 Astfel cum se menționează la punctul 05, DG INTPA implementează majoritatea 
instrumentelor de ajutor extern finanțate atât din bugetul general al UE, cât și din FED-
uri. Observațiile Curții cu privire la sisteme și la prezentarea informațiilor în raportul 
anual de activitate se referă la întreaga sferă de competență a DG INTPA, și nu numai 
la FED-uri. 

16 Din cauza pandemiei de COVID-19, nu s-au putut efectua vizite la fața locului în 
delegațiile UE9, aceste vizite fiind înlocuite cu examinări documentare. Acest lucru 
a împiedicat Curtea să desfășoare anumite proceduri de audit, în special verificarea 
executării contractelor pentru operațiunile selectate, și i-a limitat astfel activitatea de 
audit. Ea a trebuit să își adapteze abordarea, procedând la examinări documentare ale 
operațiunilor și ale proiectelor și asigurând legătura de la distanță cu entitățile 
auditate. Neefectuarea de controale la fața locului poate crește riscul de 
nedetectare10, dar Curtea consideră că probele pe care le-a obținut i-au permis să își 
finalizeze activitatea și să tragă concluzii cu privire la aceasta. 

                                                      
9 Botswana, Burkina Faso, Etiopia, Guineea-Bissau, Haiti, Liberia, Malawi, Niger, Nigeria, 

Tanzania, Uganda și Zambia. 

10 Riscul de nedetectare se referă la posibilitatea ca auditorul să nu detecteze o abatere care 
nu a fost corectată de controalele interne ale entității. 
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Fiabilitatea conturilor 

17 În urma auditului său, Curtea a constatat că conturile nu au fost afectate de 
denaturări semnificative. 

Regularitatea operațiunilor 
Veniturile 

18 Operațiunile aferente veniturilor nu prezentau un nivel semnificativ de eroare. 

Cheltuielile 

19 Dintre cele 140 de operațiuni examinate, 54 (38,8 %) conțineau erori. Pe baza 
celor 43 de erori cuantificate, Curtea estimează că nivelul de eroare este de 4,6 % (a se 
vedea figura 3). 

Figura 3 – Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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20 În figura 4 se prezintă repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat 
de Curte pentru 2021. 

Figura 4 – Repartizarea pe tipuri de erori a nivelului de eroare estimat 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

21 În caseta 2 sunt prezentate exemple de erori cuantificate de Curte, pe tipuri de 
erori. 

Caseta 2 
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îmbunătățirea funcției de gestionare a trezoreriei în Niger și instituirea unui cont 
unic de trezorerie în țară. Costul total al acțiunii a fost estimat la 1,4 milioane de 
euro, contribuția din partea UE fiind de 100 %. 

Curtea a examinat acordul de finanțare, în valoare de 82 de milioane de euro, 
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Lipsa unor documente justificative esențiale 

Comisia a încheiat cu o organizație internațională un acord de delegare în valoare 
de 16 milioane de euro (finanțat de UE în proporție de 99,75 %) pentru a încuraja 
investițiile sectorului privat în plantațiile ugandeze pentru exploatarea lemnului, 
oferind granturi și asistență tehnică. 

Una dintre operațiunile selectate în vederea auditului era legată de costuri 
salariale în valoare de 9 000 de euro aferente unui angajat pentru activitatea 
prestată în cadrul proiectului. Conform contractului de muncă, acest angajat era 
afectat să lucreze și în cadrul altor proiecte decât cel auditat. 

Organizația internațională nu a fost în măsură să furnizeze dovezi că angajatul 
respectiv a lucrat pentru proiectul auditat. Curtea consideră, așadar, cheltuielile ca 
fiind neeligibile. 

O parte din cheltuieli nu au fost efectuate, ceea ce înseamnă că 
costuri neeligibile au fost imputate proiectului 

Comisia a semnat cu o organizație internațională un acord de delegare pentru 
a sprijini și a facilita accesul copiilor vulnerabili la educație. Costul total al acțiunii 
a fost estimat la 24,5 milioane de euro, din care UE a acoperit 19,5 milioane de 
euro (79,6 %). 

În cursul examinării defalcării cheltuielilor, Curtea a observat că organizația 
internațională declarase – iar Comisia închisese și validase – cheltuieli în valoare 
de 7,4 milioane de euro. Verificările Curții au arătat însă că, în perioada respectivă, 
cheltuielile reale au fost de 6,9 milioane de euro. Diferența de 0,5 milioane de 
euro corespundea unei sume pentru care organizația asumase un angajament, dar 
care nu fusese încă cheltuită. Prin urmare, Comisia validase în mod incorect 6,2 % 
din suma auditată. 

Încălcări grave ale normelor în materie de achiziții publice: decizii 
nejustificate ale ordonatorului de credite național 

Ordonatorul de credite național din Mali responsabil de FED a atribuit un contract 
unei societăți de consultanță pentru furnizarea de asistență tehnică în vederea 
îmbunătățirii întreținerii infrastructurii rutiere în țară. Această asistență a fost 
finanțată din cel de Al unsprezecelea FED și a avut o valoare de 1,2 milioane de 
euro. 

Ordonatorul de credite național a recurs la o procedură de licitație restrânsă 
pentru a achiziționa serviciile. În etapa finală de evaluare au ajuns doi ofertanți. 
Primul ofertant a obținut cel mai bun punctaj pe baza criteriului „cel mai bun 
raport calitate-preț”, dar a fost respins de ordonator pe baza recomandării 
comisiei de evaluare, care a considerat oferta acestuia ca fiind anormal de scăzută 
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(1 milion de euro, plafonul pentru contract fiind de 1,2 milioane de euro). 
Ordonatorul a atribuit contractul celui de al doilea ofertant. 

Primul ofertant a depus două contestații la comisia responsabilă de soluționarea 
litigiilor din Mali, care a considerat că argumentele acestuia erau valabile și 
a dispus ordonatorului de credite să anuleze decizia inițială. Ordonatorul a refuzat 
însă să se conformeze. 

Atribuirea acestui contract a fost, așadar, nejustificată și întreaga valoare 
a acestuia este afectată de eroare. 

22 La fel ca în 2020, Comisia și partenerii acesteia responsabili de implementarea 
proiectelor au comis mai multe erori în cadrul operațiunilor aferente granturilor și 
acordurilor de contribuție și de delegare încheiate cu țări beneficiare, organizații 
internaționale și agenții ale statelor membre decât în cadrul operațiunilor aferente 
altor forme de sprijin (cum ar fi cele care acoperă contracte de furnizări de 
lucrări/bunuri/servicii). Dintre cele 92 de operațiuni de acest tip care au fost examinate 
de Curte, 39 conțineau erori cuantificabile, care reprezentau 81 % din nivelul de eroare 
estimat. 

23 În 15 cazuri de erori cuantificabile și în 8 cazuri de erori necuantificabile, Comisia 
dispunea de suficiente informații pentru a preveni sau pentru a detecta și corecta 
erorile respective înainte de acceptarea cheltuielilor. Dacă Comisia ar fi utilizat în mod 
corespunzător toate informațiile aflate la dispoziția sa, nivelul de eroare estimat ar fi 
fost cu 2,4 puncte procentuale mai mic. 

24 Mai mult, 25 de operațiuni care conțineau erori cuantificabile, contribuind cu 
1,9 puncte procentuale la nivelul de eroare estimat, au făcut obiectul unui audit sau al 
unei verificări a cheltuielilor. Sistemul de control al DG INTPA se bazează pe verificări 
ex ante11. Informațiile furnizate în rapoartele de audit/de verificare care descriau 

                                                      
11 Sistemul de control global cuprinde verificări ex ante și ex post. Verificările ex ante 

evaluează eligibilitatea cheltuielilor înainte de contractare și de acceptarea acestora, în 
timp ce verificările ex post au loc după acceptarea cheltuielilor. De exemplu, un audit extern 
poate fi efectuat fie ex ante (înainte de acceptarea unei plăți), fie ex post (după finalizarea 
unui proiect). Ambele tipuri de verificări pot duce la recuperarea fondurilor plătite 
beneficiarului; în cazul verificărilor ex ante, astfel de recuperări privesc prefinanțări plătite 
anterior. 
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activitățile desfășurate efectiv nu au permis Curții să evalueze dacă erorile ar fi putut fi 
detectate și corectate în cursul acestor verificări ex ante12. 

25 La fel ca în anii precedenți, frecvența erorilor constatate – inclusiv în cadrul unor 
declarații finale de cheltuieli care făcuseră, ex ante, obiectul unor audituri externe și al 
unor verificări ale cheltuielilor – indică existența unor deficiențe la nivelul acestor 
controale. 

26 Curtea a identificat două domenii de cheltuieli în care, datorită condițiilor 
specifice de plată, operațiunile sunt mai puțin predispuse la erori. Aceste domenii sunt 
(i) sprijinul bugetar și (ii) proiectele cu donatori multipli implementate de organizații 
internaționale și supuse „abordării noționale”. În 2021, Curtea a auditat 
patru operațiuni de sprijin bugetar și opt proiecte bazate pe „abordarea noțională” 
gestionate de organizații internaționale13. 

27 La fel ca în anii trecuți, unele organizații internaționale au permis doar un acces 
limitat la documente (de exemplu într-un format care permite numai citirea), ceea ce 
înseamnă că auditorii Curții nu au putut face copii după acestea. Aceste probleme au 
împiedicat planificarea și executarea auditului Curții și au condus la întârzieri în 
primirea documentației solicitate și în desfășurarea activității echipei de audit. Curtea 
a formulat recomandări pe acest subiect în rapoartele sale anuale pe 2018 și 2020. 
Deși Comisia și-a intensificat comunicarea cu organizațiile internaționale, Curtea 
continuă să aibă dificultăți în obținerea documentației solicitate de la unele dintre 
acestea. 

Raportul anual de activitate și alte mecanisme de guvernanță 

28 În fiecare raport anual de activitate din perioada 2012-2018, DG INTPA a exprimat 
rezerve cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente. În 2019, în 2020 și în 2021, 
direcția nu a exprimat rezerve. Totuși, la fel ca în anii precedenți, aceasta a adoptat 
planuri de acțiune cu scopul de a remedia deficiențele de la nivelul implementării 
sistemului său de control. 

                                                      
12 Rapoartele nu acoperă 100 % din cheltuielile raportate și nici nu oferă detalii suficiente care 

să confirme că elementele în legătură cu care Curtea a identificat erori făcuseră parte din 
eșantionul lor. 

13 Punctele 8.10-8.12 din capitolul 8 al Raportului anual pe 2021 al Curții privind execuția 
bugetului conțin mai multe detalii referitoare la sprijinul bugetar și la abordarea noțională. 
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29 În 2019 și în 2020, Curtea a raportat că se obținuseră progrese satisfăcătoare în 
ceea ce privește planurile de acțiune pentru 2018 și pentru 2019; până în aprilie 2021, 
dintre cele nouă acțiuni, șapte fuseseră finalizate și două erau în curs de desfășurare. 
În planul său de acțiune pentru 2020, DG INTPA, la fel ca în anii precedenți, a ajustat 
numărul de acțiuni, de data aceasta la șapte. Cinci dintre aceste acțiuni au fost 
reportate din ani precedenți și au fost adăugate două acțiuni noi: 
(i) reducerea cuantumului global aferent sumelor închise în exces pentru prefinanțări și 
(ii) efectuarea unei evaluări privind utilizarea noilor termeni de referință pentru 
verificările cheltuielilor. Conform situației valabile în aprilie 2022, patru acțiuni 
fuseseră finalizate și trei erau în desfășurare. 

30 În planul de acțiune din 2021 a fost adăugată o acțiune nouă: luarea unor măsuri 
pentru a da curs observațiilor cu grad ridicat de risc formulate în urma auditului 
efectuat de Serviciul de Audit Intern (IAS) din cadrul Comisiei cu privire la evaluarea pe 
piloni pentru familia de direcții generale din domeniul „acțiuni externe” (DG BUDG, 
DG ECHO, DG INTPA, DG NEAR și FPI, în calitate de direcții generale și servicii 
responsabile de acțiunile externe). Două dintre celelalte șapte acțiuni sunt continue, 
iar celelalte cinci au fost reportate (a se vedea anexa II). 

Studiul din 2021 privind rata de eroare reziduală 

31 În 2021, DG INTPA a cerut unui contractant extern să efectueze, în numele său, 
cel de al zecelea studiu privind rata de eroare reziduală. Scopul studiului este de 
a estima rata erorilor care nu au fost detectate de niciunul dintre controalele de 
gestiune ale DG INTPA menite să prevină, să detecteze și să corecteze astfel de erori în 
întreaga sa sferă de competență și de a concluziona cu privire la eficacitatea 
controalelor respective. Studiul este un element important pentru declarația de 
asigurare a directorului general și contribuie la informațiile privind regularitatea 
referitoare la acțiunea externă cuprinse în raportul anual al Comisiei privind gestiunea 
și performanța. 

32 Pentru acest studiu din 2021, DG INTPA a aplicat un eșantion cu o dimensiune de 
480 de operațiuni14 (exact același număr de operațiuni ca în 2020 și în 2019). Acest 
lucru i-a permis să prezinte din nou rate de eroare separate, pe de o parte, pentru 
cheltuielile finanțate de la bugetul general al UE, și, pe de altă parte, pentru cheltuielile 
finanțate din FED, în plus față de rata de eroare globală pentru ambele tipuri de 
cheltuieli combinate. Pentru al șaselea an la rând, rata de eroare reziduală globală 

                                                      
14 Unele dintre operațiunile eșantionate au o valoare care depășește intervalul de 

eșantionare, dimensiunea finală a eșantionului fiind, prin urmare, de 412 operațiuni. 
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estimată în acest studiu se situează sub pragul de semnificație de 2 % stabilit de 
Comisie (în 2021: 1,14 %). 

33 Studiul referitor la rata de eroare reziduală nu constituie o misiune de asigurare 
sau un audit. Acest studiu se bazează pe metodologia și pe manualul privind rata de 
eroare reziduală puse la dispoziție de DG INTPA. Rapoartele anuale anterioare ale 
Curții15 referitoare la FED-uri au descris deja limitările existente în aceste studii, care 
este posibil să fi contribuit la subestimarea ratei de eroare reziduale. 

34 Unul dintre aspectele care trebuie luate în considerare în ceea ce privește studiul 
privind rata de eroare reziduală este fiabilitatea care poate fi atribuită activității altor 
auditori. Există trei scenarii posibile: (i) se efectuează teste de fond exhaustive, întrucât 
nu se atribuie nicio fiabilitate activității altor auditori; (ii) se efectuează teste de fond 
limitate, întrucât se atribuie o fiabilitate parțială activității altor auditori; (iii) nu se 
efectuează alte teste suplimentare, întrucât se atribuie o fiabilitate deplină activității 
altor auditori. Proporția operațiunilor pentru care s-a atribuit o fiabilitate deplină 
a crescut de la 15 % în 2020 la 34 % în 2021. Curtea își menține opinia potrivit căreia 
atribuirea unei fiabilități ridicate activității altor auditori pentru o proporție atât de 
mare din operațiuni este în contradicție cu scopul studiului privind rata de eroare 
reziduală, care este tocmai acela de a estima rata erorilor care au scăpat tuturor 
controalelor de gestiune efectuate de DG INTPA cu scopul de a preveni, precum și de 
a detecta și a corecta astfel de erori. 

Examinarea raportului anual de activitate pe 2021 

35 Declarația de asigurare a directorului general din raportul anual de activitate 
pe 2021 nu include nicio rezervă. Începând din 2018, DG INTPA a redus semnificativ 
sfera de cuprindere a rezervelor (adică ponderea din cheltuieli acoperită de aceste 
rezerve). Figura 5 ilustrează sfera rezervelor prezentate în fiecare an în rapoartele 
anuale de activitate din 2011 până în 2021. 

                                                      
15 A se vedea rapoartele anuale ale Curții pe 2017, 2018, 2019 și 2020 referitoare la FED-uri. 
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Figura 5 – Rezervele exprimate în rapoartele anuale de activitate ale 
DG INTPA din perioada 2011-2021 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

36 Curtea consideră că lipsa rezervelor în Raportul anual de activitate pe 2021 este 
nejustificată și că aceasta rezultă parțial din limitările studiului privind rata de eroare 
reziduală, având în vedere că constatările Curții referitor la studiu afectează și 
estimările cu privire la sumele expuse riscului pe care se sprijină acesta. DG INTPA 
estimează că suma globală expusă riscului la momentul plății este de 79,65 milioane de 
euro16 (1,41 % din cheltuielile aferente exercițiului 2021) și că suma globală expusă 
riscului la închidere este de 66,03 milioane de euro17. Din suma expusă riscului la 
momentul plății, DG INTPA estimează că pentru 13,62 milioane de euro (24 %) se vor 
efectua corecții grație controalelor sale din anii următori (această sumă este cunoscută 
sub denumirea de „capacitate de corecție”). 

                                                      
16 Aceasta este cea mai bună estimare prudentă realizată de Comisie cu privire la cuantumul 

aferent acelor cheltuieli relevante efectuate în cursul exercițiului care nu sunt conforme cu 
dispozițiile contractuale și de reglementare aplicabile la momentul efectuării plății. 

17 A se vedea Raportul anual de activitate pe 2021 al DG INTPA, p. 34. 
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37 DG INTPA depune eforturi în vederea îmbunătățirii calității datelor pe care le 
utilizează pentru a calcula capacitatea de corecție. În 2021, direcția și-a continuat 
activitățile de formare și de sensibilizare cu privire la recuperări și la calitatea datelor 
contabile18. La fel ca în anii precedenți, DG INTPA a efectuat controale direcționate la 
nivelul ordinelor de recuperare pentru a corecta discrepanțele identificate. Curtea 
a examinat calculul capacității de corecție pentru 2021. După testarea a 35 % (în 
termeni valorici) din totalul populației de recuperări, Curtea nu a identificat nicio 
eroare în eșantionul său. 

38 Pentru a îmbunătăți consecvența raportării financiare la nivelul direcțiilor 
generale din cadrul Comisiei, în 2020 a fost creat un „tablou de bord financiar”, care 
cuprinde șase indicatori19. În 2021 au fost adăugați alți patru indicatori20. Șase dintre 
acești zece indicatori erau aplicabili FED-urilor și fondurilor fiduciare în 2021. În ceea ce 
privește „absorbția angajamentelor globale”, DG INTPA a obținut, în 2021, un rezultat 
de 99 % pentru bugetul UE și de 97 % pentru FED, față de 95 % și, respectiv, 94 % în 
2020. În ceea ce privește „plățile efectuate la timp”, DG INTPA a atins 97 % pentru 
bugetul UE și 95 % pentru FED, față de 98 % și, respectiv, 97 % în 2020. 

  

                                                      
18 Formare specifică a personalului local din delegațiile UE cu privire la orientările pentru 

introducerea ordinelor de recuperare. 

19 Tabloul de bord financiar este un set de șase indicatori financiari standard pentru Comisia 
Europeană în ansamblu. Scopul său este de a servi drept etalon de comparație pentru 
fiecare serviciu al Comisiei. Indicatorii sunt: 1) execuția creditelor de angajament, 
2) realizarea previziunilor privind creditele de angajament, 3) execuția creditelor de plată, 
4) realizarea previziunilor privind creditele de plată, 5) absorbția angajamentelor globale, 
6) plăți efectuate la timp. 

20 Cei patru indicatori suplimentari sunt: 7) dezangajări efectuate în timp util, 8) timpul 
necesar pentru înregistrarea facturii, 9) calitatea datelor contabile, 10) calitatea datelor de 
gestiune. 
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Concluzie și recomandări 

Concluzie 

39 Așa cum reiese din ansamblul probelor de audit, conturile fondurilor europene de 
dezvoltare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod 
fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestora, precum și 
rezultatele operațiunilor, fluxurile de numerar ale acestora și modificările în structura 
activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului financiar și cu normele contabile adoptate de contabil. 

40 Ansamblul probelor de audit indică faptul că, pentru exercițiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2021: 

(a) veniturile fondurilor europene de dezvoltare nu erau afectate de un nivel 
semnificativ de eroare; 

(b) operațiunile de plată aferente FED-urilor erau afectate de un nivel semnificativ de 
eroare (a se vedea punctele 19-25). Pe baza testelor efectuate pe operațiuni, 
Curtea estimează că nivelul de eroare este de 4,6 %. 

Recomandări 

41 Anexa III prezintă constatările rezultate în urma examinării de către Curte 
a situației acțiunilor întreprinse ca urmare a celor două recomandări formulate în 
raportul său anual pe 2018 referitoare la FED-uri, dintre care DG INTPA a pus în 
aplicare21 o recomandare în majoritatea privințelor și una în anumite privințe. 

42 Curtea a examinat, de asemenea, recomandările pe care le-a formulat în 
rapoartele sale anuale pe 2019 și pe 2020 referitoare la FED-uri și care necesitau 
acțiuni imediate sau trebuiau să fie puse în aplicare în cursul anului 2021 (a se vedea 
anexa III). Atât pentru 2019, cât și pentru 2020, Curtea consideră că două dintre 
recomandări au fost puse în aplicare în anumite privințe și una nu a fost încă pusă în 
aplicare. 

                                                      
21 Obiectivul acestei examinări a fost de a se verifica dacă fuseseră luate măsuri corective ca 

răspuns la recomandările formulate de Curte și nu de a se evalua eficacitatea punerii lor în 
aplicare. 
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43 În urma acestei examinări și pe baza constatărilor și a concluziilor formulate 
pentru exercițiul 2021, Curtea recomandă Comisiei următoarele (a se vedea caseta 2): 

Recomandarea 1 – Consolidarea controalelor referitoare la 
bazele legale înainte de semnarea contractelor 

Să consolideze controlul intern pentru a se asigura că niciun contract nu este semnat 
fără să existe o bază legală valabilă. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023. 

Recomandarea 2 – Deducerea, înainte de efectuarea plății sau 
de validare și închidere, a costurilor care nu au fost suportate 

Să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că eventualele angajamente sau plăți în 
avans declarate drept costuri suportate de beneficiari în rapoartele lor financiare sunt 
deduse înainte de efectuarea plăților sau de validare și închidere. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2023. 
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Anexe 

Anexa I – Plățile din cadrul FED în 2021, pe principalele regiuni 

 
Sursa: imagine creată de Curte cu ajutorul aplicației „Tableau”, harta de fundal © Mapbox și 
© OpenStreetMap, sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).  

Plăți din fondurile europene de dezvoltare – Africa

Țări beneficiare
Primele 10 beneficiare (în milioane de euro)

1. Somalia 219
2. Republica Democratică Congo 109
3. Tanzania 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mozambic 74
8. Sudan 70
9. Nigeria 66

10. Kenya 65
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Sursa: imagine creată de Curte cu ajutorul aplicației „Tableau”, harta de fundal © Mapbox și 
© OpenStreetMap, sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

  

Plăți din fondurile europene de dezvoltare – zona Caraibilor și Pacific

Țări beneficiare
Primele 5 beneficiare (în milioane de euro)

1. Papua-Noua Guinee 29
2. Timorul de Est 9
3. Vanuatu 6
4. Fiji 5
5. Insulele Marshall 3

Țări beneficiare
Primele 5 beneficiare (în milioane de euro)

1. Haiti 47
2. Jamaica 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Republica Dominicană 6
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Anexa II – Stadiul punerii în aplicare a planurilor de acțiune 

Planul de acțiune din 2019  

A.1 Simplificarea și clarificarea procedurilor și a condițiilor 
contractuale pentru granturi  În desfășurare 

A.2 
Menținerea gradului de sensibilizare cu privire la erorile care 
apar frecvent în gestiunea financiară și documentară pentru 
punerea în aplicare a contractelor de grant 

 Pusă în aplicare 

B.1 

Elaborarea unei strategii pentru reducerea utilizării 
devizelor de program și promovarea alternativelor, în 
vederea simplificării și a ameliorării raportului cost-
eficacitate 

 Pusă în aplicare 

C.1 

Acțiuni în vederea utilizării termenilor de referință adoptați 
în 2017 [Ares (2018) 1722717] pentru verificarea 
cheltuielilor efectuate de organizații internaționale în cadrul 
gestiunii indirecte 

 Pusă în aplicare 

C.2 Continuarea și consolidarea cooperării cu organizațiile 
internaționale în vederea reducerii durabile a erorilor  Pusă în aplicare 

D.1 Creșterea consecvenței și a coerenței funcționării sarcinilor 
de audit și de verificare  Pusă în aplicare 

D.2 Clarificarea și promovarea utilizării opțiunilor simplificate în 
materie de costuri  Pusă în aplicare 

D.3 Clarificarea și promovarea utilizării finanțării bazate pe 
rezultate  În desfășurare 

D.4 Îmbunătățirea metodologiei și a manualului pentru studiul 
privind rata de eroare reziduală (acțiune nouă în 2019)  Pusă în aplicare 
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Planul de acțiune din 2020  

A.1 Simplificarea și clarificarea procedurilor și a condițiilor 
contractuale pentru granturi  În desfășurare 

A.2 
Menținerea gradului de sensibilizare cu privire la erorile care 
apar frecvent în gestiunea financiară și documentară pentru 
punerea în aplicare a contractelor de grant 

 Pusă în aplicare 

B.1 Continuarea și consolidarea cooperării cu organizațiile 
internaționale în vederea reducerii durabile a erorilor  Pusă în aplicare 

C.1 Clarificarea și promovarea utilizării finanțării bazate pe 
rezultate  În desfășurare 

C.2 
Îmbunătățirea metodologiei și a manualului pentru studiul 
privind rata de eroare reziduală (o nouă acțiune bazată pe 
D4 din Planul de acțiune 2019) 

 Pusă în aplicare 

C.3 Reducerea cuantumului global aferent sumelor închise în 
exces pentru prefinanțări (acțiune nouă)  În desfășurare 

C.4 Efectuarea unei evaluări privind utilizarea termenilor de 
referință pentru verificarea cheltuielilor (acțiune nouă)  Pusă în aplicare 
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Planul de acțiune din 2021  

A.1 Simplificarea și clarificarea procedurilor și a condițiilor 
contractuale pentru granturi  În desfășurare 

B.1 Continuarea și consolidarea cooperării cu organizațiile 
internaționale în vederea reducerii durabile a erorilor  Pusă în aplicare 

B.2 

Luarea unor măsuri pentru a da curs observațiilor cu grad 
ridicat de risc formulate în urma auditului efectuat de IAS cu 
privire la evaluarea pe piloni pentru domeniul acțiunilor 
externe (acțiune nouă) 

 Pusă în aplicare 

C.1 Clarificarea și promovarea utilizării finanțării bazate pe 
rezultate  În desfășurare 

C.2 
Îmbunătățirea metodologiei și a manualului pentru studiul 
privind rata de eroare reziduală (o nouă acțiune bazată pe 
D4 din Planul de acțiune 2019) 

 Pusă în aplicare 

C.3 Remedierea vulnerabilităților legate de închiderea în exces 
a prefinanțărilor  În desfășurare 

C.4 Efectuarea unei evaluări privind utilizarea termenilor de 
referință pentru verificarea cheltuielilor  Pusă în aplicare 

C.5 
Schimbul de informații cu părțile interesate relevante în 
materie de control cu privire la erorile care se produc 
frecvent (acțiune nouă) 

 În desfășurare 

Sursa: Comisia Europeană, planurile de acțiune pentru 2019, 2020 și 2021. 
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Anexa III – Acțiuni întreprinse ca urmare a recomandărilor 

Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 
Nepusă 

în 
aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

Pusă în 
aplicare în 

majoritatea 
privințelor 

Pusă în 
aplicare în 
anumite 
privințe 

2018 

Recomandarea 1: 

Să ia măsuri pentru a întări obligația organizațiilor 
internaționale de a transmite Curții de Conturi Europene, la 
cererea acesteia, orice document sau informații care îi sunt 
necesare pentru a-și exercita atribuțiile astfel cum se 
prevede în TFUE. 

  X22    

Recomandarea 2: 

Să îmbunătățească metodologia și manualul pentru studiul 
privind rata de eroare reziduală astfel încât acestea să ofere 
instrucțiuni mai detaliate cu privire la aspectele pe care 
Curtea le-a identificat în raport și să reprezinte astfel o bază 
adecvată pentru evaluarea riscurilor realizată de către 
DG DEVCO în vederea exprimării rezervelor. 

 X     

                                                      
22 Comisia și-a intensificat comunicarea cu organizațiile internaționale în ceea ce privește accesul Curții de Conturi Europene la documente. Unele 

organizații, cum ar fi Grupul Băncii Mondiale (WBG), și-au îmbunătățit cooperarea cu Curtea, dar altele nu. Unele entități ale Organizației Națiunilor Unite 
(ONU), cum ar fi Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Programul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD), continuă să ofere acces la documente justificative într-un format care permite numai citirea. 
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 
Nepusă 

în 
aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

Pusă în 
aplicare în 

majoritatea 
privințelor 

Pusă în 
aplicare în 
anumite 
privințe 

2019 

Recomandarea 1: 

Să își îmbunătățească în continuare metodologia și manualul 
utilizate pentru studiul privind rata de eroare reziduală, astfel 
încât să remedieze problemele identificate în raport, cu 
scopul de a spori fiabilitatea ratei de eroare raportate în 
studiul respectiv. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 
sfârșitul anului 2021. 

  X    
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Exercițiu Recomandarea Curții 

Analiza Curții cu privire la progresele realizate 

Pusă în 
aplicare 
integral 

Pusă în aplicare 
Nepusă 

în 
aplicare 

Nu mai 
este 

aplicabilă 

Probe 
insuficiente 

Pusă în 
aplicare în 

majoritatea 
privințelor 

Pusă în 
aplicare în 
anumite 
privințe 

2020 

Recomandarea 1: 

Să ia măsuri astfel încât organizațiile internaționale să acorde 
Curții acces complet, nelimitat și în timp util la documentele 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin acesteia 
în temeiul TFUE, și nu doar într-un format care permite 
numai citirea. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 
sfârșitul anului 2021. 

  X23    

Recomandarea 2: 

Să emită rezerve pentru toate domeniile în privința cărora s-a 
constatat că prezintă un nivel ridicat de risc, indiferent de 
ponderea lor din cheltuielile totale și de impactul financiar al 
acestora. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 
publicarea Raportului anual de activitate pe 2021. 

   X   

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                      
23 A se vedea recomandarea 1 din 2018. 
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Răspunsurile Comisiei Europene la 
raportul anual referitor la activitățile 
finanțate de Al optulea, Al nouălea, 
Al zecelea și Al unsprezecelea fond 

european de dezvoltare pentru 
exercițiul financiar 2021 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL ANUAL PE 2021 AL 

CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

„RAPORT ANUAL REFERITOR LA ACTIVITĂȚILE FINANȚATE DE 

AL OPTULEA, AL NOUĂLEA, AL ZECELEA ȘI 

AL UNSPREZECELEA FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE” 

INTRODUCERE LA RĂSPUNSURILE COMISIEI 

Comisia precizează că execuția fondurilor europene de dezvoltare (FED) are loc în medii riscante, 
complexe și în evoluție rapidă. Execuția acestor fondurilor se caracterizează prin diversitate:  

- în ceea ce privește dispersia geografică, acoperă numeroase delegații diferite din întreaga
lume;

- în ceea ce privește entitățile de punere în aplicare și țările partenere cu capacitățile lor
diverse de gestiune și control, variază de la mici ONG-uri locale la organizații internaționale;

- în ceea ce privește metodele de acordare a asistenței, inclusiv proiectele tradiționale,
sprijinul bugetar, programele de sprijinire a politicilor sectoriale, contribuțiile la
instrumentele globale, finanțarea mixtă, garanțiile bugetare și altele.

De asemenea, în 2021, activitățile finanțate de FED au fost puse în aplicare în contextul 
provocărilor legate de pandemia de COVID-19 și al schimbărilor politice rapide cu care s-au 
confruntat unele dintre țările partenere. 

Comisia consideră că, în acest context dificil, un scenariu de tipul „zero erori” este puțin probabil. Cu 
toate acestea, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a asigura executarea deplină și eficientă 
a FED, în conformitate cu cadrul juridic și financiar existent. Comisia continuă să își adapteze și să 
își perfecționeze procedurile pentru a reduce și mai mult riscul de erori, ținând seama de 
rezultatele exercițiului privind declarația de asigurare a CCE. Planul de acțiune adoptat în fiecare an 
de DG INTPA include, printre altele, acțiuni care vizează reducerea erorilor, cum ar fi simplificarea 
procedurilor, orientări, cursuri de formare și campanii de sensibilizare. Pentru a da curs 
recomandărilor CCE din 2021 cu privire la FED, Comisia va lua măsuri suplimentare de consolidare 
a sistemului său de control intern, după cum consideră adecvat, având în vedere totodată eficiența 
din punctul de vedere al costurilor. 

REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR 

Caseta 2 - Exemple de erori 

Cheltuieli neeligibile ca urmare a lipsei unei baze legale 

În ceea ce privește tipul de eroare care a survenit în contractul de grant semnat cu o organizație 

internațională din Niger, Comisia va lua măsuri adecvate de atenuare. Cu toate acestea, Comisia 

precizează că acest proiect a contribuit în mod considerabil la îmbunătățirea calității gestionării 
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finanțelor publice. Prin acest proiect s-a asigurat recuperarea fondurilor de către autoritățile publice 

și în același timp s-a limitat perturbarea funcționării serviciilor publice. 

Lipsa unor documente justificative esențiale 

În ceea ce privește costurile salariale ale angajatului alocat unui alt proiect, Comisia subliniază că 

nu a fost posibil să se identifice aceste costuri neeligibile din documentele pe care trebuia să le 

transmită organizația internațională, conform acordului semnat, pentru eliberarea plății. Ar trebui 

subliniat faptul că proiectul s-a bucurat de un mare succes, că a deschis calea către promovarea și 

dezvoltarea lanțului valoric forestier comercial în Uganda și că a pus în evidență, de asemenea, 

angajamentul direct pentru stimularea investițiilor în sectorul privat. 

Partea de cheltuieli care nu au fost efectuate și care au generat costuri neeligibile 

imputate proiectului 

În ceea ce privește sumele angajate, dar declarate drept cheltuieli efectuate, Comisia subliniază 

faptul că, întrucât suma finală eligibilă va fi stabilită numai după primirea raportului final emis de 

beneficiar, Comisia consideră eroarea ca fiind temporară. Sumele angajate continuă să fie cheltuite 

până la sfârșitul implementării proiectului. 

Comisia crește gradul de conștientizare și numărul controalelor pentru a preveni problema sumelor 

închise în exces și solicită o raportare mai clară din partea entităților în cauză. 

Încălcări grave ale normelor în materie de achiziții publice: decizii nejustificate ale 

ordonatorului de credite național 

În ceea ce privește constatarea referitoare la decizia privind achizițiile publice a ordonatorului de 

credite național, Comisia subliniază că, în pofida dificultăților întâmpinate în etapa de achiziții 

publice, serviciul solicitat a fost furnizat cu succes. S-a organizat o sesiune de restituire cu 

participarea Ministerului Transporturilor și a Ministerului Afacerilor Externe, iar recomandările 

furnizate au fost aprobate ca fiind foarte utile pentru îmbunătățirea gestionării întreținerii 

drumurilor în Mali. 

22. Comisia își desfășoară activitatea în țări terțe în contexte politice și tehnice complexe,

colaborând cu numeroși parteneri, cum ar fi țări partenere, organizații internaționale sau agenții ale
statelor membre. Deși planurile de acțiune sunt derulate în mod regulat pentru a menține ratele de
eroare la un nivel cât mai scăzut posibil, Comisia consideră că un scenariu de tipul „zero erori” este
puțin probabil în acest context.

23. Comisia observă că majoritatea erorilor cuantificabile care ar fi putut fi evitate au survenit ca

urmare a închiderii în exces (zece cazuri) și că sunt în curs mai multe măsuri pentru a evita acest
tip de erori. În ceea ce privește cele opt cazuri de erori necuantificabile, Comisia nu a fost de acord
cu două dintre acestea, iar alte patru se refereau la același contract inclus în eșantion de patru ori
pentru operațiuni diferite, eroarea, referitoare la o garanție de bună execuție, fiind însă aceeași.
Comisia observă că o eroare în cadrul unei operațiuni nu înseamnă neapărat o sumă plătită în mod
necuvenit care trebuie recuperată.

24. În 2022, Comisia a finalizat evaluarea termenilor de referință pentru verificările cheltuielilor,

în vigoare din 2018. Concluzia a fost că aceștia sunt eficace în ceea ce privește monitorizarea
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cheltuielilor neeligibile (modelul de raport de verificare a cheltuielilor include o anexă cu lista 
operațiunilor și a erorilor). 

25. În septembrie 2021 și mai 2022, Comisia a revizuit termenii de referință pentru verificările

cheltuielilor. Comisia intenționează să aprofundeze în continuare analizele și să abordeze alte
aspecte, cum ar fi eșantionarea, precum și să integreze lecțiile învățate și răspunsurile la un sondaj
realizat în februarie 2022 în rândul utilizatorilor contractului-cadru de audit.

27. Comisia are cunoștință de cazurile identificate de CCE de acces la documente într-un format

care permite numai citirea și continuă să semnaleze organizațiilor internaționale ale Organizației
Națiunilor Unite în cauză că trebuie să furnizeze auditorilor informațiile necesare.

Comisia colaborează îndeaproape cu organizațiile internaționale în cauză și cu CCE pentru a găsi 
soluții acceptabile la problema accesului la documente. 

Mai precis, atunci când aceste cazuri referitoare la trei organizații ONU au fost aduse în atenția 
Comisiei, Comisia a reacționat rapid și a intensificat dialogul cu organizațiile ONU în cauză pentru a 
facilita activitatea în curs a Curții. 

RAPOARTE ANUALE DE ACTIVITATE 

28. Conform instrucțiunilor permanente ale Comisiei, trebuie emisă o rezervă atunci când rata de

eroare reziduală depășește pragul de semnificație de 2 %.

În plus, regula de minimis care a fost introdusă odată cu rapoartele anuale de activitate pe 2019 
prevede că rezervele potențiale nu sunt considerate substanțiale pentru activități care reprezintă 
mai puțin de 5 % din totalul plăților efectuate de DG și care au un impact financiar mai mic de 
5 milioane EUR. Astfel, Comisia poate să raporteze numai aspectele semnificative care afectează 
gestionarea fondurilor UE. Se asigură în continuare transparența deplină a rapoartelor privind 
gestiunea: toate cazurile pentru care se aplică regula sunt menționate în mod corespunzător în 
raportul anual de activitate și sunt monitorizate îndeaproape.  

Pentru 2019 și 2020, regula de minimis a condus la absența rezervelor, în timp ce pentru 2021 
toate ratele de eroare reziduală indicative s-au situat sub pragul de semnificație de 2 %. 

Studiul din 2021 privind rata de eroare reziduală 

31. Comisia este de acord că studiul privind rata de eroare reziduală (RER) este un element

important care stă la baza declarației directorului general, dar nu este singura sursă a asigurării.
DG INTPA dispune de un cadru cuprinzător de control intern și de o strategie de control care
acoperă întregul ciclu de punere în aplicare. Toate elementele cadrului de control servesc drept
elemente de bază pentru asigurarea sa, care este raportată în raportul anual de activitate. Acesta
din urmă stă la baza informațiilor privind regularitatea din raportul anual privind gestiunea și
performanța.

32. Pe lângă rata globală de eroare reziduală, studiul privind RER estimează, de asemenea, rata

de eroare pentru cele două fluxuri de finanțare, FED și bugetul UE, iar riscul este prezentat într-o
imagine diferențiată (a se vedea tabelul de la pagina 34 și anexa 9 la Raportul anual de activitate
pe 2021 al DG INTPA, care indică riscul la momentul plății pentru sistemul de control relevant).
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33. Comisia nu a calificat studiul privind RER drept o misiune de asigurare sau un audit. Acesta

servește unui scop specific și se bazează pe o metodologie distinctă.

Acest lucru este prezentat în raportul anual de activitate al DG INTPA, care prezintă informații 
complete privind gestiunea în mod fidel și corect. Comisia consideră că studiul nu face obiectul 
unor limitări care pot contribui la o subestimare a erorilor. 

34. Utilizarea fiabilității în cadrul studiului privind rata de eroare reziduală a fost întotdeauna

prevăzută de metodologia privind RER. Reefectuarea completă a unei verificări a unui auditor, cum
ar fi Curtea de Conturi Europeană sau un contractant în baza unui contract-cadru, ar reprezenta o
sarcină administrativă importantă și inutilă pentru beneficiari și contravine principiului auditului
unic. Gradul de fiabilitate nu poate fi predefinit în prealabil, deoarece depinde de numărul de cazuri
în care fiabilitatea este posibilă și adecvată. Cu toate acestea, Comisia este de acord că gradul de
fiabilitate nu ar trebui, în principiu, să depășească în mod semnificativ mediile istorice, cu excepția
cazului în care există o justificare specifică.

Examinarea raportului anual de activitate pe 2021 

35. A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 28 și 31.

36. Comisia consideră că absența unei rezerve este bine justificată, în conformitate cu

instrucțiunile permanente ale Comisiei privind emiterea rezervelor. Aceasta este rezultatul evaluării
cuprinzătoare a diferitelor elemente care stau la baza declarației de asigurare a directorului
general prezentate în raportul anual de activitate.

Comisia consideră că studiul privind RER nu face obiectul unor limitări care pot contribui la o 
subestimare a erorilor. 

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii 

40 litera (b) Comisia recunoaște că există unele erori în cadrul operațiunilor și lucrează în

permanență la măsuri preventive și corective pentru a remedia erorile. 

Comisia observă că o eroare în cadrul unei operațiuni nu înseamnă neapărat o sumă plătită în mod 
necuvenit care trebuie recuperată. 

Recomandări 

Recomandarea 1 – Verificarea existenței bazelor legale înainte de semnarea 

contractelor 

Comisia acceptă recomandarea. 

Recomandarea 2 – Deducerea, înainte de efectuarea plății sau de validare și 

închidere, a costurilor care nu au fost suportate 

Comisia acceptă recomandarea și consideră că aceasta este parțial pusă în aplicare. În urma unei 
recomandări anterioare a CCE, Comisia a luat măsuri precum emiterea de orientări, introducerea 
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unei liste de verificare suplimentare, creșterea gradului de sensibilizare și continuă să depună 
eforturi pentru a preveni închiderile în exces. 
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Capitolul 6 

• Figura 6.4: creată cu ajutorul aplicației Tableau; harta de fundal ©Mapbox 
și ©OpenStreetMap, sub licența Creative Commons Atribuire-ShareAlike 
2.0 (CC BY-SA).

• Caseta 6.3: imaginile din stânga reflectă date provenite de la sateliții 
Sentinel din cadrul programului Copernicus (2021) și prelucrate de 
Sentinel Hub și de agenția de plăți din Andaluzia.

Capitolul 8 – anexa 8.1, FED – anexa I: 

create cu ajutorul aplicației Tableau; harta de fundal ©Mapbox și 
©OpenStreetMap, sub licența Creative Commons Atribuire-ShareAlike 2.0 
(CC BY-SA). 

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de 
proprietate industrială, cum ar fi brevetele, mărcile, desenele și modelele înregistrate, 

406

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.mapbox.com/about/maps
http://www.openstreetmap.org/about
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.mapbox.com/about/maps
http://www.openstreetmap.org/about
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


logourile și denumirile, sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare 
la reutilizare. 

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul 
europa.eu oferă linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu 
are control asupra acestor site-uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele 
în ceea ce privește respectarea vieții private și drepturile de autor. 

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene 

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de 
Conturi Europene. 
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