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Bruxelles, 2 iunie 2022
Ref.: ORG/121/22

SGS 22 / 02605
Dlui Klaus-Heiner Lehne 
Președintele Curții de Conturi Europene 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
 
 
Prin e-mail: Eca-DQC-contact@eca.europa.eu  

Subiect: Răspuns la observațiile preliminare privind auditul intitulat „Instituțiile UE și 

pandemia de COVID-19 – Reacție rapidă, dar mai urmează provocări pentru a 

valorifica la maximum inovarea și flexibilitatea generate de criză” 

Copie: Marek Opioła, membru al Curții de Conturi Europene 

Stimate domnule Lehne, 

Suntem de acord cu evaluarea globală a Curții potrivit căreia Consiliul și-a demonstrat 
reziliența în fața provocării fără precedent reprezentate de pandemia de COVID-19. 
Secretariatul General al Consiliului (SGC) a reacționat cu rapiditate și flexibilitate și a fost 
astfel în măsură să asigure atât 

 continuitatea activității Consiliului European și a Consiliului de Miniștri, permițând 
ambelor instituții și președinților acestora să își îndeplinească mandatele, cât și 

 siguranța personalului SGC, precum și a tuturor delegaților și invitaților externi 
prezenți în clădirile noastre. 

În acest scop, SGC s-a putut baza pe investițiile sale în digitalizare și în pregătirea pentru 
situații de criză. Rapiditatea și flexibilitatea răspunsului au fost garantate de abordarea 
dinamică și proactivă a organizației, de flexibilitatea inerentă a normelor și procedurilor 
existente, care au putut fi ușor adaptate acolo unde a fost necesar, precum și de o reacție 
rapidă în ceea ce privește accelerarea proiectelor de modernizare în curs, atât în domeniul 
tehnologiei informației, cât și la nivelul noilor modalități de lucru în sens mai larg. 
Comunicarea cu personalul, cu delegații și cu invitații externi a fost esențială în această 
perioadă dificilă, la fel ca interacțiunea, schimbul de informații și coordonarea, după caz, 
cu celelalte instituții ale UE, precum și cu autoritățile naționale. 
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În ceea ce privește evaluarea realizată de Curte cu privire la telemunca din afara locului 
de repartizare, SGC ar dori să sublinieze că, în opinia sa, această măsură este în interesul 
serviciului în anumite condiții definite în decizia SGC privind telemunca. 

În ceea ce privește recomandările formulate în cadrul auditului și fără a aduce atingere 
pozițiilor pe care Consiliul le poate adopta cu privire la raport atunci când îl examinează: 

Recomandarea 1: Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene acceptă 
recomandarea. SGC consideră că, având în vedere natura 
sarcinilor sale și caracteristicile celor două instituții pe care le 
deservește, actualele sale planuri de asigurare a continuității 
activității oferă asigurări și o flexibilitate suficiente pentru a putea 
reacționa la diferite tipuri de crize pe termen scurt, mediu și lung. 
SGC consideră, de asemenea, că interacțiunea, schimbul de 
informații și coordonarea cu celelalte instituții au funcționat foarte 
bine în cursul diferitelor etape ale pandemiei, prin utilizarea 
canalelor și a forurilor existente. Cu toate acestea, planurile de 
asigurare a continuității activității vor fi actualizate în ceea ce 
privește crizele pe termen mai lung. SGC va contribui la 
coordonarea interinstituțională cu privire la această recomandare 
în cadrul Colegiului șefilor de administrație și al altor eventuale 
foruri. 

Recomandarea 2: Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene acceptă 
recomandarea. Activitatea va fi continuată în contextul proiectelor 
informatice în curs cu privire la semnătura electronică, inclusiv la 
contractele digitale și la utilizarea semnăturii electronice pentru 
documentele financiare, precum și în contextul unei utilizări sporite 
a instrumentelor de achiziții publice electronice, ținând seama de 
legislația națională în acest sens. 

Recomandarea 3: Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene acceptă 
recomandarea. Unele dintre evaluările solicitate în recomandare 
au fost inițiate. Evaluarea celorlalte componente ale noilor 
modalități de lucru va avea loc în contextul elaborării noii strategii 
imobiliare a Consiliului, al evaluării proiectului-pilot NWOW și al 
lucrărilor desfășurate de comitetul director pentru chestiuni de 
mediu. 

 

William SHAPCOTT 

Director general 


