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Agențiile UE și-au ținut contabilitatea în mod corect 
și în acest an, oferind un răspuns flexibil la pandemie 
În urma auditului anual al agențiilor UE pentru exercițiul financiar 2020, Curtea de Conturi 
Europeană a concluzionat că agențiile UE din diferite state membre s-au adaptat bine la situația 
fără precedent creată de pandemia de COVID-19. Curtea confirmă că, la fel ca în anii precedenți, 
gestiunea financiară a agențiilor este adecvată și nu a fost extrem de afectată de pandemie. 
Există încă neajunsuri în ceea ce privește controalele interne ale unor agenții, iar deficiențele 
din cadrul procedurilor de achiziții publice rămân principala sursă de nereguli. De asemenea, 
pandemia nu a favorizat progresele în ceea ce privește gestiunea bugetară și gestionarea 
resurselor umane. În 2020, unele agenții s-au confruntat cu constrângeri în aceste domenii. 
 
„Pandemia a generat provocări deosebite în ceea ce privește gestiunea financiară a agențiilor UE 
care își desfășoară activitatea în diferite contexte naționale și în contextul unor măsuri sanitare 
diferite”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de Conturi Europene responsabil 
de raportul anual. „Curtea a constatat însă că agențiile UE și-au urmat în mod consecvent 
strategiile de gestionare a crizelor, cu sprijinul Comisiei Europene și coordonându-se în cadrul 
Rețelei agențiilor UE. Acestea au reușit să își adapteze activitatea la situația fără precedent 
cauzată de pandemie și să își țină contabilitatea într-un mod corect, comparabil cu cele constatate 
de Curte în anii precedenți.” 
 
Curtea a examinat conturile a 41 de agenții și alte organisme ale UE, care cuprind situațiile 
financiare și rapoartele privind execuția bugetului pentru exercițiul 2020, precum și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. Aceasta a validat conturile tuturor celor 
41 de agenții, considerându-le fiabile, și a emis opinii favorabile cu privire la legalitatea și 
regularitatea veniturilor pentru toate agențiile. În ceea ce privește legalitatea și regularitatea 
plăților subiacente conturilor agențiilor, Curtea a emis opinii favorabile pentru toate agențiile, cu 
excepția ACER (cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energiei), a eu-LISA 
(gestionarea sistemelor informatice în spațiul de libertate, securitate și justiție) și a ENISA 
(securitatea cibernetică). În cazul acestor trei agenții, Curtea a emis opinii cu rezerve, în principal 
din cauza neregulilor constatate în cadrul procedurilor de achiziții publice și a lacunelor din 
procedura de delegare pentru ordonanțarea operațiunilor bugetare. 
 

https://www.eca.europa.eu/


 

2 

 RO 

În plus, Curtea a identificat 54 de deficiențe pe baza eșantionului de operațiuni auditate pentru 
exercițiul financiar 2020 (față de 82 pentru exercițiul financiar 2019). Aceste deficiențe au vizat în 
principal controalele interne, procedurile de achiziții publice, resursele umane și gestiunea 
bugetară. În acest din urmă domeniu, deficiențele variau de la gestionarea defectuoasă a taxelor 
până la plățile efectuate cu întârziere, prezentarea incorectă a contribuțiilor primite și calcularea 
în mod greșit a contribuțiilor statelor din afara UE la bugetele agențiilor. În plus, Curtea subliniază 
că utilizarea excesivă a reportărilor, de la un exercițiu financiar la altul, poate indica nu doar 
întârzieri în punerea în aplicare a programelor de lucru sau a planurilor de achiziții publice, ci și 
probleme structurale sau o planificare bugetară deficitară. 
 
Problemele legate de achizițiile publice rămân principala sursă de plăți neconforme cu 
reglementările: unele contracte auditate prezentau neajunsuri legate în principal de lipsa 
concurenței, de deficiențe în procesul de evaluare a ofertanților și de probleme legate de punerea 
în aplicare a contractelor. Curtea recomandă, de asemenea, consolidarea controalelor interne ale 
agențiilor, în special înainte ca operațiunile să fie ordonanțate. 
 
Curtea și-a încheiat auditul financiar anual cu o analiză a modului în care agențiile UE și-au 
gestionat și organizat răspunsul la criza provocată de pandemia de COVID-19. Analizând măsurile 
de asigurare a continuității activității, capacitatea de luare a deciziilor și operațiunile zilnice, 
aceasta a concluzionat că agențiile UE au acționat în mod adecvat pentru a evita ca situația lor 
financiară să fie extrem de distorsionată de pandemie și că acestea au continuat să își 
îndeplinească misiunile, chiar dacă într-un ritm mai lent. În ceea ce privește programele de lucru 
și activitățile, pandemia a declanșat reprioritizări semnificative ale resurselor și ale activităților 
planificate în favoarea activităților legate de pandemia de COVID-19. Cele mai notabile exemple 
pot fi găsite în domeniul politicii de sănătate, în cadrul căreia răspunsul UE la pandemie a devenit 
o ocupație predominantă pentru agențiile UE implicate (ECDC, EMA). 
 
În sfârșit, Curtea a observat o creștere generală a deficiențelor în ceea ce privește gestionarea 
resurselor umane în cadrul agențiilor UE. În special, faptul că recrutarea a încetinit la începutul 
anului 2020, în principal din cauza pandemiei de COVID-19, a creat un risc de blocaje în ceea ce 
privește resursele umane pe viitor. 
 
 
Informații de fond 
Documentul intitulat „Auditul agențiilor UE pe 2020 – pe scurt” sintetizează rezultatele auditului 
desfășurat de Curtea de Conturi Europeană pentru exercițiul financiar 2020 cu privire la cele 41 de 
agenții ale UE și alte organisme ale UE aflate sub mandatul său de auditor extern al finanțelor UE. 
ELA și EPPO nu au fost auditate în 2020, deoarece nu erau autonome din punct de vedere 
financiar. 
Documentul și raportul anual integral pe 2020 sunt disponibile pe site-ul Curții în limba engleză; 
alte versiuni lingvistice vor fi publicate în scurt timp. 
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