
20
07

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂCURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

RA
PO

RT
U

L 
A

N
U

A
L

RA
PO

RT
U

L 
A

N
U

A
L

D
E 

A
C

TI
VI

TA
TE

D
E 

A
C

TI
VI

TA
TE

ISSN 1831-1350



CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂCURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2007RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2007

kg806738inside.indd   1 7/07/08   13:16:51



Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să găsiţi răspunsuri 

la întrebările pe care vi le puneţi despre Uniunea Europeană.

Un număr unic gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Unii operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri.

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

O fi şă bibliografi că fi gurează la sfârşitul prezentei publicaţii.

Luxemburg: Ofi ciul pentru Publicaţii Ofi ciale ale Comunităţilor Europene, 2008

ISBN 978-92-9207-018-2

© Comunităţile Europene, 2008
Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei

Printed in Belgium

TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ FĂRĂ CLOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kg806738inside.indd   2 7/07/08   13:16:52



3

CUPRINS

4–5 CUVÂNTUL-ÎNAINTE AL PREȘEDINTELUI 

6–7 MISIUNE, VIZIUNE, VALORI ȘI OBIECTIVE STRATEGICE 

8–13 ROLUL ȘI ACTIVITATEA CURŢII 

14–17 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE

18–25 PREZENTARE GENERALĂ A RAPOARTELOR DE AUDIT ȘI A AVIZELOR

26–27 URMĂRIRE ȘI IMPACT

28–29 PUNCTUL DE VEDERE AL CURŢII

30–35 ACTIVITATEA CURŢII ÎN 2007 ȘI ÎN PERIOADA URMĂTOARE

36–37 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

38–43 RESURSE UMANE

44–45 INFORMAŢII FINANCIARE

kg806738inside.indd   3 7/07/08   13:16:52



4

CUVÂNTULÎNAINTE 
AL PREŞEDINTELUI

Unul dintre obiectivele noastre principale este de a apropia Curtea de Conturi Europeană de cetăţenii Uniunii 
Europene, aceasta fi ind şi o parte din misiunea noastră de a promova transparenţa şi responsabilitatea. Prin urmare, 
am onoarea de a vă prezenta primul Raport anual de activitate al Curţii de Conturi Europene. Raportul oferă o 
imagine de ansamblu asupra Curţii, trecând în revistă activităţile sale din cursul exerciţiului 2007, an în care Curtea 
şi-a sărbătorit cea de a 30-a aniversare în calitate de auditor extern al Uniunii Europene, contribuind la îmbunătăţirea 
gestiunii fi nanciare şi îndeplinind rolul de gardian independent al intereselor fi nanciare ale cetăţenilor.

Contribuţia principală a Curţii constă în auditurile şi rapoartele sale, care ajută entitatea auditată să îşi îmbunătăţească 
gestiunea fi nanciară şi pe care se bazează autoritatea care acordă descărcarea de gestiune (Parlamentul European şi 
Consiliul) în supravegherea execuţiei bugetului UE. Prezentul raport descrie pe scurt rapoartele de audit publicate 
în 2007, subliniind principalele concluzii formulate cu privire la execuţia bugetului UE pentru exerciţiul 2006 şi la 
buna gestiune fi nanciară a fondurilor comunitare.

Curtea nu doar raportează referitor la modul în care s-a desfăşurat gestiunea fi nanciară, ci şi contribuie în mod activ 
la construirea cadrului de control fi nanciar al UE. 2007 a fost un an foarte important pentru gestiunea fondurilor 
comunitare. Secţiunea „Punctul de vedere al Curţii” prezintă pe scurt opinia Curţii cu privire la evoluţiile semnifi cative 
legate de responsabilitatea statelor membre şi aportul pe care îl aduce Curtea la consultarea publică privind reforma 
bugetară lansată de Comisia Europeană.
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Niciuna dintre realizările din 2007 ale Curţii nu ar fi  putut avea loc fără angajamentul, aptitudinile şi abilităţile celor 
850 de membri ai personalului său. Ei reprezintă bunul cel mai de valoare al unei organizaţii orientate spre viitor, 
care este angajată într-un proces continuu de ameliorare. Primul raport anual de activitate prezintă detalii referitoare 
la procesul de reformă pe care Curtea l-a demarat în 2006 cu un exerciţiu de autoevaluare. În 2007 s-au înregistrat 
progrese în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planului de acţiune rezultat, iar la sfârşitul exerciţiului a fost lansată 
o „evaluare inter pares” condusă de o echipă de auditori de la instituţiile naţionale de audit din Norvegia, Canada, 
Austria şi Portugalia. O primă realizare a acestui proces de reformă a fost declaraţia privind misiunea, viziunea, valorile 
şi obiectivele strategice ale Curţii, prezentată în continuare, care va servi ca linie directoare pentru activităţile asupra 
cărora intenţionăm să raportăm în anii viitori.

Îmi exprim speranţa că veţi lectura cu plăcere primul nostru raport anual de activitate şi că îl veţi considera util.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Preşedinte
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MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 
ŞI OBIECTIVE STRATEGICE

MISIUNE

Curtea de Conturi Europeană este instituţia comunitară instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul 
fondurilor UE. În calitate de auditor extern al UE, aceasta contribuie la îmbunătăţirea gestiunii fi nanciare a UE 

şi joacă rolul de gardian independent al intereselor fi nanciare ale cetăţenilor Uniunii.

VIZIUNE

O Curte de Conturi independentă şi dinamică, recunoscută pentru integritatea şi imparţialitatea sa, 
respectată atât pentru profesionalismul său, cât şi pentru calitatea şi impactul activităţii sale, oferind părţilor 

interesate un sprijin esenţial pentru îmbunătăţirea gestiunii fondurilor UE.
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VALORI

Independenţă, 
integritate 

și imparţialitate
Profesionalism Valoare adăugată Excelenţă și efi cienţă

Independenţă, integritate și 

imparţialitate atât în ceea ce 

privește instituţia, cât și membrii 

și personalul acesteia.

Furnizarea unor informaţii 

adecvate către părţile interesate 

fără să solicite sau să urmeze 

instrucţiuni sau să cedeze 

vreunei presiuni provenite din 

surse externe.

Menţinerea unor standarde 

ridicate și exemplare în toate 

aspectele profesionale.

Implicarea în dezvoltarea 

auditului fi nanţelor publice 

atât la nivelul UE, cât și la nivel 

mondial.

Elaborarea unor rapoarte 

relevante, prezentate la timp 

și de înaltă calitate, bazate 

pe constatări și probe solide, 

care să răspundă problemelor 

părţilor interesate și să transmită 

un mesaj puternic și cu 

autoritate.

Contribuirea la îmbunătăţirea 

efi cace a gestiunii UE și la 

creșterea responsabilizării în 

ceea ce privește gestiunea 

fondurilor comunitare.

Aprecierea angajaţilor, 

dezvoltarea talentelor și 

recompensarea performanţei.

Asigurarea unei comunicări 

efi cace pentru a promova 

spiritul de echipă.

Maximizarea efi cienţei în toate 

aspectele activităţii sale.

OBIECTIVE STRATEGICE
Curtea de Conturi Europeană și-a stabilit următoarele obiective strategice pentru a-și îndeplini misiunea:

Profesionalism Rezultate Părţi interesate Învăţare și dezvoltare

Consolidarea metodologiei, 

o strategie de audit 

corespunzătoare, dezvoltarea 

practicii de audit al fi nanţelor 

publice, standarde și criterii 

de audit comune în ceea ce 

privește fondurile comunitare, 

colaborarea cu instituţiile 

supreme de audit din UE, un 

„cadru de control comunitar” 

efi cace

Alegerea unor subiecte de 

audit adecvate, publicarea 

la timp a unor rapoarte clare 

și inteligibile, îmbunătăţirea 

calităţii auditurilor performanţei, 

creșterea impactului rapoartelor

Intensifi carea relaţiilor cu 

entităţile auditate pentru 

a contribui la o mai bună 

înţelegere a procesului de 

audit și pentru a permite 

acceptarea pe o scară mai 

largă a rezultatelor de audit; 

multiplicarea contactelor cu 

Parlamentul European și cu 

Consiliul, în calitatea acestora 

de autorităţi bugetare și 

responsabile de descărcarea de 

gestiune; comunicare efi cace cu 

cetăţenii UE

Însușirea lecţiilor învăţate în 

urma exerciţiului de evaluare 

inter pares, cu scopul de 

a consolida și a dezvolta 

organizarea, metodele, 

procesele și realizările și de a 

maximiza efi cienţa; punerea 

în aplicare de politici efi cace 

și dinamice privind resursele 

umane; formare profesională 

la standarde înalte de calitate; 

modernizarea infrastructurii; 

punerea în aplicare de politici 

privind tehnologia informaţiei
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ROLUL ŞI ACTIVITATEA CURŢII

 CARE ESTE ROLUL CURŢII?

Bugetul Uniunii Europene se ridică la aproximativ 120 de miliarde de euro, în jur de 1 % din venitul naţional brut (VNB) 
al celor 27 de state membre ale sale. În comparaţie cu bugetele naţionale, aceasta este o sumă nesemnifi cativă. Cu 
toate acestea, pentru unele state membre fondurile din partea UE joacă un rol important în fi nanţarea activităţilor 
publice, suma totală fi ind apropiată de sau echivalentă cu VNB-ul unor ţări, cum este cazul României. Alcătuirea 
bugetului a evoluat în timp, politicile privind agricultura şi coeziunea reprezentând componentele sale majore (a 
se vedea caseta 1). 

Bugetul este stabilit în fi ecare an – în contextul unor cadre fi nanciare de şapte ani – de către Consiliu, adică de 
către reprezentanţii statelor membre, şi de către Parlamentul European, prin deputaţii aleşi prin vot direct. Comisia 
Europeană propune bugetul, fi ind, de asemenea, responsabilă de execuţia lui. O parte deosebit de importantă – în 
special cheltuielile din domeniile agriculturii şi coeziunii – este executată în cooperare cu statele membre. În funcţie 
de programele de cheltuieli, administraţiile naţionale pot fi  responsabile de stabilirea strategiilor de cheltuieli, 
de selectarea benefi ciarilor şi a proiectelor, precum şi de efectuarea de plăţi. O trăsătură specifi că a cheltuielilor 
comunitare o reprezintă procentajul mare de plăţi efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli depuse de către 
benefi ciarii înşişi, fi e ei agricultori sau administratori de proiecte din întreaga Uniune.
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CASETA 1 – CARE SUNT CHELTUIELILE UE? 

Bugetul UE este fi nanţat prin contribuţii fi nanciare din partea statelor 

membre (bazate, în majoritate, pe VNB-ul fi ecărui stat membru), 

precum și prin taxe vamale și agricole. Bugetul UE vizează, într-o mare 

măsură, alte scopuri decât cele urmărite de bugetele naţionale, acest 

lucru datorându-se, parţial, diferenţelor legate de responsabilităţi. 

De exemplu, Uniunea nu este responsabilă de sistemele de asigurări 

sociale, care reprezintă, de regulă, o parte semnifi cativă din cheltuielile 

naţionale. 

Începând cu anii ‘60, cheltuielile agricole, în general sub formă de plăţi 

efectuate către agricultori de pe tot cuprinsul Uniunii, au constituit 

domeniul de cheltuieli cel mai important din cadrul bugetului, deși, 

în prezent, proporţia acestora în buget este în scădere. În 2008, 

partea alocată conservării și gestionării resurselor naturale, în 

special dezvoltării agricole și rurale, reprezintă puţin sub jumătate 

din buget. 

Încă din anii ‘80, o mare parte din cheltuieli au fost direcţionate către 

coeziune – și anume dezvoltarea regională și socială – cofi nanţându-se 

o gamă largă de proiecte, de la construcţia de drumuri în Slovacia până 

la cursuri de formare profesională pentru șomeri în Danemarca. În 

2008, cheltuielile din domeniul creșterii durabile, din care cea mai 

mare parte revine coeziunii, sunt planifi cate să atingă nivelul de 

38 % din buget. Acest titlu bugetar include, de asemenea, o parte 

importantă din fondurile comunitare alocate cercetării. 

În plus, UE înregistrează cheltuieli semnifi cative în ceea ce privește 

dezvoltarea și ajutorul umanitar, precum și în ceea ce privește sprijinul 

acordat ţărilor apropiate Uniunii sau ţărilor candidate la aderare. În 

jur de 6 % din buget este necesar pentru fi nanţarea procesului de 

administrare a instituţiilor comunitare.

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

Uniunea Europeană ca partener mondial

Administraţie

Coeziune – Creștere durabilă

Agricultură  – Conservarea și gestionare 

resurselor naturale

Cheltuielile UE

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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În societăţile democrate, este nevoie de informaţii complete şi exacte, disponibile publicului larg, care să poată fi  
utilizate ca bază pentru dezbateri şi pentru procesul decizional, cu scopul de a îmbunătăţi gestiunea fi nanciară şi de 
a le permite factorilor de decizie să îşi îndeplinească obligaţia de a răspunde de această gestiune. Ca şi statele sale 
membre, UE dispune de un auditor extern, care îndeplineşte rolul de gardian independent al intereselor fi nanciare 
ale cetăţenilor. În calitate de auditor extern al UE, Curtea de Conturi Europeană verifi că dacă fondurile comunitare 
sunt corect contabilizate şi dacă sunt cheltuite în conformitate cu normele şi legislaţia în vigoare, precum şi dacă 
resursele au fost utilizate în mod optim, indiferent de destinaţia fondurilor. 

Rezultatele activităţii Curţii sunt utilizate de către Comisie, Parlament şi Consiliu, precum şi de către statele membre în 
scopul îmbunătăţirii gestiunii fi nanciare a bugetului UE. Activitatea Curţii oferă o bază importantă în cadrul procedurii 
anuale de descărcare de gestiune prin care Parlamentul, întemeindu-şi decizia pe recomandările Consiliului, hotărăşte 
în ce măsură Comisia şi-a îndeplinit responsabilitatea de execuţie a bugetului aferent exerciţiului precedent. În 
pofi da a ceea ce ar sugera numele său, Curtea nu dispune de competenţe judiciare. 

În domeniile bugetare în care gestiunea este repartizată, statele membre cooperează cu Comisia în ceea ce priveşte 
stabilirea de sisteme de supraveghere şi de control – control intern – pentru a se asigura că fondurile sunt cheltuite 
în mod corespunzător şi în conformitate cu normele în vigoare. Astfel, controlul intern capătă atât o dimensiune 
comunitară, cât şi una naţională. Pe lângă activitatea desfăşurată de Curte, multe instituţii naţionale de audit verifi că 
fondurile europene care sunt gestionate şi utilizate de administraţiile naţionale.

 Nivel UE

 Nivel naţional

 
C
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n

tr
o

l i
n

te
rn

 
A
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d
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xte

rn

Comisie (DG-uri, 

Serviciul de audit 

intern)

Curtea de Conturi 

Europeană

Statele membre 

Autorităţile responsabile 

de punerea 

în aplicare

Instituţii naţionale 

de audit

Imagine de ansamblu a controlului intern și a auditului extern al bugetului UE 
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 CARE SUNT REALIZĂRILE CURŢII? 

Curtea efectuează trei tipuri diferite de audituri 1: audituri fi nanciare, audituri de conformitate şi audituri ale 
performanţei. Acestea abordează următoarele trei întrebări:

Majoritatea auditurilor fi nanciare şi de conformitate ale Curţii se efectuează în contextul declaraţiei anuale de 
asigurare, care este prezentată în cadrul raportului anual privind execuţia bugetului UE. Conform Tratatului CE, 
Curtea trebuie să furnizeze o astfel de declaraţie – sau opinie – cu privire la fi abilitatea conturilor, precum şi la 
legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente. În acest context, operaţiunile subiacente sunt, de regulă, plăţi 
efectuate de la bugetul UE către benefi ciari fi nali. Declaraţia anuală de asigurare este cunoscută, în general, după 
acronimul său din limba franceză, DAS (déclaration d’assurance).

1 Pentru mai multe informaţii privind metodologia Curţii, vă rugăm să consultaţi manualele disponibile pe site-ul internet al Curţii 
(www.eca.europa.eu).

Conturile prezintă în mod fi del, sub toate aspectele semnifi cative, situaţia fi nanciară, rezultatele şi • 
fl uxurile de trezorerie ale exerciţiului, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare fi nanciară? 
(audit fi nanciar) 

Activităţile, operaţiunile şi informaţiile fi nanciare respectă, sub toate aspectele semnifi cative, • 
cadrele juridice şi de reglementare care le sunt aplicabile? (audit de conformitate) 

Gestiunea fi nanciară este bună, cu alte cuvinte fondurile sunt utilizate într-un grad cât mai • 
mic posibil (economicitate), rezultatele sunt obţinute cu cel mai mic nivel posibil de resurse 
(efi cienţă) şi au fost îndeplinite obiectivele propuse (efi cacitate)? (auditul performanţei)

kg806738inside.indd   11 7/07/08   13:16:56
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 CARE ESTE MODUL ÎN CARE CURTEA ÎȘI DESFĂȘOARĂ AUDITUL?

Auditul Curţii privind conturile UE se desfăşoară în conformitate cu standardele internaţionale de audit (International 

Standards on Audit – ISA), care se aplică atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Cu toate acestea, standardele 
internaţionale de audit existente nu acoperă în aceeaşi măsură tipul de audit de conformitate efectuat de Curte. 
Curtea participă în mod activ, alături de instituţii naţionale de audit, la elaborarea de standarde internaţionale de 
către organisme de standardizare (Intosai, IFAC) 2.

Pentru a obţine o asigurare că plăţile sunt conforme cu cadrele juridice şi de reglementare, Curtea îşi întemeiază 
concluziile pe rezultatele examinării atât a sistemelor de supraveghere şi de control, menite să evite sau să detecteze 
şi să corecteze erori de legalitate şi de regularitate, cât şi a unui eşantion de operaţiuni (plăţi) (a se vedea caseta 2). 
Atunci când, în urma testării sistemelor, acestea sunt considerate ca fi ind fi abile, Curtea va putea audita un număr 
mai mic de operaţiuni pentru a ajunge la o concluzie valabilă privind legalitatea şi regularitatea acestora. Curtea 
utilizează, de asemenea, şi alte surse, cum ar fi  activitatea altor auditori, în sprijinul concluziilor sale. 

În auditul performanţei, Curtea utilizează o gamă variată de metodologii de audit pentru a evalua sistemele de 
gestionare şi de monitorizare, precum şi informaţiile privind performanţa pe baza unor criterii derivate din legislaţie 
şi din principiile unei bune gestiuni fi nanciare. 

Atunci când se selectează auditurile performanţei care să fi e efectuate, Curtea urmăreşte să identifi ce subiectele de 
audit care pot produce impactul cel mai puternic în ceea ce priveşte posibilele îmbunătăţiri legate de economicitatea, 
efi cienţa şi efi cacitatea cheltuielilor UE.

2 Intosai – International Organisation of Supreme Audit Institutions (Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit).
 IFAC – International Federation of Accountants (Federaţia Internaţională a Contabililor).

kg806738inside.indd   12 7/07/08   13:16:56
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CASETA 2 – AUDITURILE LA FAŢA LOCULUI ALE CURŢII PRIVIND PLĂŢILE EFECTUATE DE LA BUGETUL UE 

Curtea nu dispune de resursele necesare pentru a audita în detaliu 

toate operaţiunile bugetului UE. În contextul DAS, aceasta utilizează, 

prin urmare, tehnici de eșantionare statistică pentru a obţine un 

rezultat reprezentativ pentru întreaga populaţie. Acest lucru implică 

selectarea în mod aleatoriu a unui eșantion reprezentativ de operaţiuni 

subiacente din toate domeniile bugetului Uniunii, de exemplu 

agricultură, în vederea efectuării testelor de detaliu. Curtea urmărește 

cursul acestor operaţiuni până la benefi ciarii fi nali ai ajutorului, de 

exemplu un agricultor din sudul Germaniei. Curtea efectuează apoi 

controale la faţa locului, cum ar fi  măsurarea suprafeţei terenului 

agricol, pentru a verifi ca dacă declaraţia respectivă de cheltuieli este 

conformă cu realitatea. 

Natura statistică a eșantionului Curţii permite extrapolarea rezultatelor 

la ansamblul populaţiei în cauză, de exemplu un anumit domeniu 

de venituri sau de cheltuieli, și, împreună cu informaţiile obţinute 

din evaluarea sistemelor, aceste rezultate pot fi  utilizate ca bază 

pentru formularea unei opinii de audit globale. În practică, Curtea 

compară rezultatele testelor sale efectuate pe eșantioane statistice 

cu ceea ce aceasta consideră ca fi ind o limită acceptabilă – sau prag 

de semnifi caţie – cu scopul de a determina natura opiniei care trebuie 

exprimată.

Aceasta este o ilustrare a modului în care Curtea identifi că operaţiunile 

în vederea efectuării testelor de detaliu. În practică, procedurile de 

eșantionare ale Curţii sunt mai complexe, de exemplu eșantionarea 

în două etape, utilizată pentru a îmbunătăţi efi cienţa activităţilor de 

audit. 

Selecţie aleatorie a unui eșantion 

reprezentativ

Plată către o fermă din sudul Germaniei

Populaţia tuturor plăţilor agricole
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CONDUCERE ŞI ORGANIZARE 

 STRUCTURA CCE

Curtea de Conturi funcţionează ca un colegiu format din 27 de membri, câte unul din fi ecare stat membru. Toate 
rapoartele de audit şi avizele se adoptă de către colegiu, care decide şi cu privire la organizarea şi administrarea 
Curţii.

Curtea este organizată în jurul a cinci grupuri de audit, cărora le sunt alocaţi diferiţii membri. Conform organigramei (a 
se vedea pagina 17), există patru grupuri sectoriale, care acoperă părţi diferite din buget (Conservarea şi gestionarea 
resurselor naturale, Politici structurale, transport, cercetare şi energie, Acţiuni externe, Resurse proprii, activităţi 
bancare, cheltuieli administrative, instituţii şi organisme comunitare şi politici interne). Fiecare grup este prezidat 
de un decan, ales de membrii grupului din rândul acestora, pentru un mandat reînnoibil de doi ani. 

Un al cincilea grup de audit (CEAD sau Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare şi dezvoltare) este responsabil 
de aspecte „orizontale”, precum coordonarea declaraţiei de asigurare, asigurarea calităţii, dezvoltarea metodologiei 
de audit a Curţii şi comunicarea activităţii şi a rezultatelor Curţii. 

Un Comitet administrativ, format din membri reprezentanţi ai tuturor grupurilor de audit, pregăteşte toate aspectele 
administrative pe care le implică o decizie formală din partea Curţii.

 MEMBRII

Membrii Curţii sunt numiţi de Consiliu, după consultarea Parlamentului European, în urma nominalizării lor de către 
statele membre respective. Membrii sunt numiţi în funcţie pentru un mandat reînnoibil de şase ani. Aceştia trebuie 
să îşi îndeplinească sarcinile în condiţii de independenţă deplină şi în interesul general al Uniunii Europene. 

Pe lângă funcţiile sale în cadrul colegiului, de luare a deciziilor defi nitive cu privire la audituri şi avize, precum şi cu 
privire la aspecte mai largi de ordin strategic şi administrativ, fi ecare membru este responsabil de propriile sarcini, în 
principal în contextul auditului. Activităţile de audit propriu-zise sunt, în general, efectuate de auditorii din unităţile 
de audit coordonate de membrul responsabil, cu sprijinul unui cabinet privat. Membrul prezintă apoi raportul atât 
la nivelul grupului, cât şi la nivelul Curţii şi, odată adoptat, raportul este prezentat în faţa Parlamentului European, 
a Consiliului şi a altor părţi interesate relevante. 

La data de 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea Bulgariei şi a României, doi membri noi, dna Nadejda Sandolova şi 
dl Ovidiu Ispir, s-au alăturat Curţii. Un an mai târziu, la 1 ianuarie 2008, trei noi membri, dl Michel Cretin (Franţa), 
dl Henri Grethen (Luxemburg) şi dl Harald Noack (Germania), s-au alăturat Curţii, înlocuindu-i pe predecesorii lor 
al căror mandat expirase. În plus, mandatele a patru membri (Austria, Ţările de Jos, Regatul Unit şi Grecia) au fost 
reînnoite de către Consiliu pentru încă o perioadă de şase ani.
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 PREȘEDINTELE

Curtea de Conturi Europeană este condusă de un preşedinte, care este ales de către membri, din rândul acestora, 
pentru un mandat reînnoibil de trei ani. Rolul său este acela de primus inter pares – cel dintâi dintre egali. Preşedintele 
prezidează reuniunile Curţii, se asigură că deciziile Curţii sunt puse în aplicare şi că instituţia şi activităţile acesteia 
sunt bine gestionate.

Preşedintele reprezintă Curtea în relaţiile ei externe, în special în relaţiile cu autoritatea care acordă descărcarea 
de gestiune, cu celelalte instituţii ale Uniunii şi cu instituţiile supreme de audit din statele membre şi statele 
benefi ciare.

La data de 16 ianuarie 2008, dl Vítor Manuel da Silva Caldeira, membrul portughez, a fost ales preşedinte al Curţii, 
devenind, astfel, cel de al 11-lea preşedinte al acestei instituţii. 

 SECRETARUL GENERAL 

Secretarul general este membrul de personal cu cel mai mare grad în instituţie şi este numit de Curte pentru un 
mandat reînnoibil de şase ani. Secretarul general este responsabil de gestionarea personalului şi de administrarea 
Curţii, inclusiv de formarea profesională şi de serviciul de traduceri, care cuprinde câte o unitate pentru fi ecare 
limbă ofi cială, cu excepţia limbii irlandeze (22 de limbi). Secretarul general este, de asemenea, responsabil de 
secretariatul Curţii.

La 1 iulie 2007, mandatul actualului secretar general al Curţii, dl Michel Hervé, a fost reînnoit. 

 PERSONALUL CURŢII

Curtea de Conturi Europeană dispune de un personal de aproximativ 850 de persoane (836 la 31 decembrie 2007), 
format din auditori (484), traducători (162) şi personal administrativ. Formarea academică şi experienţa profesională 
a personalului de audit al Curţii, dobândite atât în sectorul public, cât şi în cel privat, sunt foarte variate: contabilitate, 
gestiune fi nanciară, audit intern şi extern, drept şi economie. La fel ca toate celelalte instituţii ale Uniunii, Curtea 
angajează resortisanţi ai tuturor statelor membre.
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PREȘEDINŢIE
GRUPUL DE AUDIT I

CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA 
RESURSELOR NATURALE

Hubert WEBER, decan
Gejza HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

GRUPUL DE AUDIT II
POLITICI STRUCTURALE, TRANSPORT, 

CERCETARE ȘI ENERGIE

David BOSTOCK, decan 
Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
Ă

GRUPUL DE AUDIT III
ACŢIUNI EXTERNE

Maarten B. ENGWIRDA, decan
Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

GRUPUL DE AUDIT IV
RESURSE PROPRII, ACTIVITĂŢI BANCARE, 

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE,
INSTITUŢII ȘI ORGANISME COMUNITARE ȘI

POLITICI INTERNE

Ioannis SARMAS, decan
Irena PETRUŠKEVIČIENĖ 
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

GRUPUL CEAD
COORDONARE, COMUNICARE, EVALUARE, 

ASIGURARE ȘI DEZVOLTARE

Josef BONNICI, membru responsabil 
de DAS, decan 

Vojko Anton ANTONČIČ, membru 
responsabil de ADAR

Lars HEIKENSTEN, membru 
responsabil de comunicare

Olavi ALA-NISSILÄ (GA I)

Jacek UCZKIEWICZ (GA III)

Kersti KALJULAID (GA II)

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ (GA IV)

SECRETARIATUL GENERAL

Michel HERVÉ, 
secretar general

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 
președinte

FEAGA – audit fi nanciar• 
PAC – sisteme centrale• 
FEAGA – pieţe• 
FEADER• 
IACS• 
FEP, mediu înconjurător și sănătate• 

Supervizarea realizării misiunii Curţii• 
Relaţiile cu instituţiile comunitare• 
Relaţii cu instituţiile supreme de audit • 
și cu organizaţiile internaţionale de 
audit
Probleme juridice• 
Audit intern• 

Politici structurale – Auditul fi nanciar• 
Politici structurale – Auditul • 
performanţei
Transport, cercetare și energie – • 
Auditul fi nanciar
Transport, cercetare și energie – • 
Auditul performanţei

Cooperare pentru dezvoltare • 
(bugetul general al UE)
Politici de preaderare și de vecinătate• 
Fondurile europene de dezvoltare • 
(ţările din Africa, Caraibe și Pacifi c)

Resurse proprii ale Uniunii Europene• 
Cheltuieli administrative ale • 
instituţiilor Uniunii Europene
Politici interne ale Uniunii Europene• 
Împrumuturi acordate, împrumuturi • 
contractate și activităţi bancare
Agenţii comunitare și alte organisme • 
descentralizate

Metodologia auditului și asistenţă• 
Controlul calităţii• 
Comunicare și rapoarte• 
Supravegherea auditului și asistenţă • 
pentru auditul fi nanciar și auditul de 
conformitate
Fiabilitatea conturilor și a declaraţiilor • 
conducerii

Resurse umane• 
Informatică și telecomunicaţii• 
Finanţe și administraţie• 
Traduceri• 
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PREZENTARE GENERALĂ 
A RAPOARTELOR DE AUDIT 
ŞI A AVIZELOR 3

3 Scopul acestei secţiuni este de a oferi mai degrabă o scurtă prezentare a rapoartelor şi a avizelor Curţii decât o sinteză a acestora. 
Pentru informaţii suplimentare, cititorilor li se recomandă să consulte textele complete, astfel cum au fost adoptate de Curte, care sunt 
disponibile pe site-ul internet al Curţii (www.eca.europa.eu). 

Rezultatele auditurilor fi nanciare şi de conformitate efectuate de Curte sunt publicate în principal în raportul 
anual privind bugetul general al UE şi în raportul anual privind fondurile europene de dezvoltare (FED), precum 
şi în rapoarte specifi ce privind agenţiile Uniunii Europene. Rezultatele auditurilor performanţei sunt publicate în 
rapoarte speciale pe tot parcursul anului. Curtea publică, de asemenea, avize privind proiecte de legislaţie care au 
un impact asupra gestiunii fi nanciare.

 RAPOARTELE ANUALE PRIVIND EXERCIŢIUL FINANCIAR 2006 

 RAPORTUL ANUAL PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI UE

După cum a specifi cat în mai multe rânduri Curtea în rapoartele sale anuale, cheia unei bune gestiuni a bugetului UE 
o reprezintă sistemele de control intern sufi ciente şi corespunzătoare, gestionate de Comisie şi statele membre. Pe 
parcursul ultimilor ani, Curtea a recunoscut eforturile Comisiei de a promova şi a aplica proceduri îmbunătăţite de 
control intern şi de gestiune, acoperind atât fi abilitatea conturilor UE, cât şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor 
înscrise în aceste conturi. Raportul anual privind exerciţiul 2006 a continuat această tradiţie, identifi când domeniile 
în care s-au înregistrat îmbunătăţiri, unele dintre acestea fi ind semnifi cative, precum şi prezentând domeniile 
importante de cheltuieli unde situaţia continuă să fi e nesatisfăcătoare.

Conform concluziei Curţii, „Conturile fi nale anuale ale Comunităţilor Europene”, care redau execuţia bugetului 
UE pentru exerciţiul 2006, prezintă în mod fi del, sub toate aspectele semnifi cative, situaţia fi nanciară şi rezultatele 
Comunităţilor, cu excepţia supraestimării datoriilor pe termen scurt şi a prefi nanţărilor înscrise în bilanţ. Prin 
urmare, s-a considerat că este nevoie în continuare de progrese pentru ca nou introdusa contabilitate pe bază 
de angajamente să fi e în totalitate satisfăcătoare şi să îşi atingă întregul potenţial ca sursă de informaţii fi abile de 
gestiune şi de supraveghere.
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În ceea ce priveşte domeniile bugetare care acoperă majoritatea plăţilor înscrise în „Conturile fi nale anuale ale 
Comunităţilor Europene” – agricultură (în principal, în acele domenii de cheltuieli care nu sunt acoperite de Sistemul 
integrat de administrare şi control IACS – Integrated Administration and Control System), politici structurale, politici 
interne şi o parte semnifi cativă din acţiunile externe – Curtea a exprimat o opinie contrară privind legalitatea 
şi regularitatea, concluzionând că plăţile din aceste domenii de cheltuieli sunt în continuare afectate în mod 
semnifi cativ de erori. În ceea ce priveşte plăţile din aceste domenii, sistemele de supraveghere şi de control au 
reuşit doar parţial să gestioneze riscurile apariţiei de erori la nivelul legalităţii şi regularităţii operaţiunilor. Curtea a 
subliniat că un impact considerabil asupra legalităţii şi a regularităţii operaţiunilor l-au avut criteriile de eligibilitate 
complicate sau neclare sau cerinţele juridice complexe. 

Cu toate acestea, Curtea a observat o reducere apreciabilă a nivelului estimat de eroare din cadrul operaţiunilor din 
domeniul agriculturii şi a concluzionat că, atunci când a fost aplicat corespunzător, IACS s-a dovedit a fi  un sistem 
efi cace în limitarea riscului de cheltuieli neconforme cu reglementările. Mai mult, Curtea a concluzionat că nu s-au 
identifi cat erori semnifi cative nici în ceea ce priveşte operaţiunile subiacente angajamentelor şi veniturilor, nici în 
cazul plăţilor legate de cheltuieli administrative, de strategia de preaderare, în cea mai mare parte a acesteia, sau 
de anumite părţi din acţiunile externe (a se vedea caseta 3).
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CASETA 3 – SINTEZA PRIVIND LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAŢIUNILOR SUBIACENTE 

PE DOMENIU DE CHELTUIELI 

Tabelul sintetizează evaluarea globală a sistemelor de supraveghere 

și de control, astfel cum a fost descrisă pe scurt în capitolele 

corespunzătoare din Raportul anual privind exerciţiul 2006, și 

prezintă în linii mari rezultatele testelor efectuate de Curte asupra 

unor eșantioane reprezentative de operaţiuni. Sistemele sunt 

clasificate ca „parţial satisfăcătoare” atunci când se consideră că 

anumite mecanisme de control funcţionează adecvat, în timp ce altele 

nu. Prin urmare, luate în ansamblu, acestea pot să nu reușească să 

reducă erorile din operaţiunile subiacente până la un nivel acceptabil. 

Raportul atrage atenţia asupra anumitor deficienţe detectate în 

„Funcţionarea sistemelor de supraveghere și de control” al cheltuielilor 

administrative.

Tabelul evidenţiază elementele-cheie, însă nu poate prezenta toate 

detaliile relevante. Cititorilor li se recomandă să consulte textul 

complet al Raportului anual privind exerciţiul 2006 pentru a putea 

dispune de o analiză completă.

Evaluări specifi ce din Raportul anual 
privind exerciţiul 2006 

Funcţionarea sistemelor 
de supraveghere și de control

Nivelul de eroare

Resurse proprii

Politica agricolă comună

IACS
PAC în 
ansamblu

IACS

în afara 
IACS

în afara 
IACS

 Operaţiuni structurale

Politici interne

Acţiuni externe

Sedii și delegaţii

Organisme responsabile 
de punerea în aplicare

Strategia de preaderare

Phare/ 
ISPA

SAPARD

Cheltuieli administrative

Funcţionarea sistemelor 
de supraveghere și de control

Satisfăcător Parţial satisfăcător Nesatisfăcător

Nivelul de eroare
Mai mic de 2 % (sub 
pragul de semnifi caţie)

Între 2 % și 5 % Mai mare de 5 %
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 RAPORTUL ANUAL PRIVIND FONDURILE EUROPENE DE DEZVOLTARE (FED)

În 2007, Curtea a publicat, de asemenea, un raport anual privind fondurile europene de dezvoltare (FED). În ceea ce 
priveşte fi abilitatea conturilor FED, s-a exprimat o opinie fără rezerve, însă opinia privind legalitatea şi regularitatea 
operaţiunilor subiacente a fost emisă cu rezerve în ceea ce priveşte plăţile ordonanţate în statele benefi ciare sub 
responsabilitatea delegaţiilor din statele respective, din cauza unui nivel de eroare semnifi cativ existent la nivelul 
acestor operaţiuni. 

 ALTE RAPOARTE ANUALE

În 2007 au fost adoptate şi 28 de rapoarte anuale specifi ce privind agenţiile şi alte organisme descentralizate 
ale Uniunii Europene, precum şi un Raport anual privind efi cienţa operaţională a administrării Băncii Centrale 
Europene.
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 RAPOARTE SPECIALE PUBLICATE ÎN 2007 

Curtea a publicat în total nouă rapoarte speciale în 2007. Rapoartele au examinat aspecte de gestiune fi nanciară 
în diverse domenii – de la cooperarea în domeniul TVA în statele membre ale UE (8/2007) până la dezvoltarea 
capacităţilor în ţări îndepărtate precum Angola şi Vietnam (6/2007). 

Activitatea Curţii identifi că numeroase tipuri diferite de probleme cu consecinţe diverse. Defi cienţele identifi cate de 
Curte în ceea ce priveşte cheltuielile imobiliare ale instituţiilor Uniunii Europene (2/2007) indică faptul că utilizarea 
anumitor fonduri comunitare în acest domeniu nu fusese necesară. Defi cienţele observate în Raportul privind 
sistemele de control, de inspecţie şi de sancţiuni în ceea ce priveşte normele de conservare a resurselor halieutice 
comunitare (7/2007) ar putea avea consecinţe grave atât asupra resurselor halieutice, cât şi asupra viitorului sectorului 
pescuitului. În pofi da diversităţii tipurilor de cheltuieli în diferitele domenii ale bugetului UE, în rapoartele Curţii pot 
fi  identifi cate mai multe teme comune, cum ar fi  cele prezentate în continuare.

Deşi • fondurile ar trebui cheltuite în mod atât rapid, cât şi efi cient, pot exista tensiuni în ceea ce 
priveşte îndeplinirea ambelor scopuri în acelaşi timp. Această temă este abordată în Raportul 
privind execuţia proceselor la mijlocul perioadei – fondurile structurale (1/2007), precum şi 
în Raportul privind gestionarea programului CARDS de către Comisie în Balcanii Occidentali 
(5/2007). 

Cu toate că planifi carea nu poate oferi nicio garanţie privind efi cacitatea, ea este totuşi de mare • 
importanţă. S-au abordat aspecte privind planifi carea strategică şi pe termen lung în Raportul 
privind cheltuielile imobiliare ale instituţiilor Uniunii Europene (2/2007) şi în Raportul privind 
evaluarea programelor-cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică (CDT) ale Uniunii Europene 
(9/2007), precum şi în două rapoarte privind ajutorul extern, cel privind programul CARDS şi cel 
privind efi cacitatea asistenţei tehnice în contextul dezvoltării capacităţilor (5/2007 şi 6/2007). 

Evaluările efectuate de Comisie reprezintă un element-cheie al sistemului său de gestionare a • 
performanţei, atât pentru a evalua performanţa, cât şi pentru a identifi ca aspectele care necesită 
îmbunătăţiri. Efectuarea acestor evaluări prea devreme în cadrul ciclului de planifi care înseamnă 
că nu vor exista progrese şi date relevante sufi ciente pentru a permite realizarea unei evaluări. 
Pe de altă parte, realizarea tardivă a evaluărilor poate reduce posibilităţile de a efectua în timp 
util ajustări pentru perioada curentă sau de a aduce îmbunătăţiri pentru perioada următoare. 
Aspectele legate de programarea evaluărilor au fost abordate atât în Raportul privind execuţia 
proceselor la mijlocul perioadei – fondurile structurale (1/2007), cât şi în Raportul privind 
evaluarea CDT (9/2007). 
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Atât evaluările, cât şi auditurile sunt mai difi cil de realizat în cazurile de lipsă de•  claritate a 
obiectivelor programelor de cheltuieli, un alt subiect abordat în cele două audituri menţionate. 
Lipsa de claritate a obiectivelor determină nu numai difi cultăţi în ceea ce priveşte evaluarea 
şi monitorizarea programelor, ci şi, mai important, riscuri pentru efi cacitatea programelor 
respective. 

Gestionarea şi controlul cheltuielilor comunitare se supun unor reglementări complexe, care • 
trebuie să fi e clare şi fără echivoc pentru a se asigura utilizarea fondurilor în conformitate cu 
destinaţia prevăzută. Pentru ca fondurile să fi e colectate sau utilizate astfel cum s-a prevăzut, 
sunt necesare defi niţii şi norme clare. Această problemă a fost abordată în Raportul privind 
gestionarea Fondului european pentru refugiaţi (3/2007) şi în Raportul privind controalele 
efectuate de statele membre la exporturile de produse agricole (4/2007). Lipsa unor defi niţii 
comune este unul dintre factorii care pot afecta exhaustivitatea, comparabilitatea şi fi abilitatea 
datelor schimbate între statele membre. Aceasta poate avea un impact atunci când datele sunt 
utilizate ca bază în procesul decizional, cum ar fi  cel privind alocarea fondurilor. 

Raportul privind Fondul pentru refugiaţi (3/2007), precum şi Raportul privind resursele halieutice • 
comunitare (7/2007) au acoperit aspecte legate de calitatea datelor. 
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Rapoarte speciale publicate în 2007 

1/2007  Execuţia proceselor la mijlocul perioadei – fondurile structurale 2000-2006 

2/2007  Cheltuielile imobiliare ale instituţiilor

3/2007  Gestionarea Fondului european pentru refugiaţi (2000-2004) 

4/2007  Controalele fi zice și de substituţie ale mărfurilor care fac obiectul unei cereri de restituire la export 

5/2007  Gestionarea programului CARDS de către Comisie 

6/2007  Efi cacitatea asistenţei tehnice în contextul dezvoltării capacităţilor 

7/2007  Sistemele de control, de inspecţie și de sancţiuni în ceea ce privește normele de conservare a resurselor 

halieutice comunitare 

8/2007  Cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată 

9/2007  Evaluarea programelor-cadru de cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT) ale Uniunii Europene – se pot 

aduce îmbunătăţiri abordării Comisiei?

 AVIZE PUBLICATE ÎN 2007 

Curtea contribuie la îmbunătăţirea gestiunii fi nanciare a fondurilor comunitare şi prin furnizarea de avize cu privire 
la propuneri sau la probleme de gestiune fi nanciară. Solicitarea acestor avize este obligatorie în cadrul procesului 
prin care se adoptă legislaţia fi nanciară 4 sau formularea lor se poate face la cererea uneia sau alteia dintre instituţiile 
Comunităţii 5. Curtea de Conturi poate emite avize şi din proprie iniţiativă. 

Avizele Curţii acoperă aspecte legate de anumite domenii de cheltuieli, de exemplu două avize din 2007 priveau 
noile regulamente aplicabile fondurilor europene de dezvoltare (2/2007 şi 9/2007). Ele pot acoperi, însă, şi aspecte cu 
o sferă mai extinsă privind gestiunea fi nanciară în UE, de exemplu Avizul Curţii (6/2007) privind situaţiile rezumative 
anuale, declaraţiile naţionale şi lucrările de audit ale instituţiilor naţionale de audit. 

În formularea avizelor, Curtea recurge la experienţa sa în domeniul gestiunii fi nanciare în cadrul UE, dobândită de-a 
lungul anilor în care a desfăşurat activităţi de audit: în unele cazuri, se face referire la anumite audituri. De exemplu, 
în Avizul privind asigurarea aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (3/2007), Curtea 
face referire la o recomandare dintr-un raport special anterior, conform căreia Comisia ar trebui să ia măsuri pentru 
a îmbunătăţi fi abilitatea surselor de informaţii cu privire la fraudă. O temă care apare recurent în avizele Curţii este 
necesitatea de simplifi care (a se vedea, de exemplu, Avizul 7/2007 privind regulamentul fi nanciar aplicabil bugetului 
general al Comunităţilor Europene). 

Într-un aviz din 2007 (6/2007), Curtea şi-a exprimat poziţia faţă de situaţiile rezumative anuale, precum şi faţă de 
iniţiativele voluntare ale anumitor state membre de a furniza aşa-numitele „declaraţii naţionale” privind fondurile 
comunitare. Acest aviz este prezentat în detaliu în secţiunea următoare, „Punctul de vedere al Curţii”. 

4 Articolul 279 din tratat.
5 Articolul 248 alineatul (4).
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Avize adoptate în 2007 6 

Avizul nr. 1/2007:  referitor la proiectul de regulament al Comisiei (CE, Euratom) de modifi care a Regulamentului (CE, 

Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 

al Consiliului privind Regulamentul fi nanciar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene 

Avizul nr. 2/2007:  referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modifi care a Regulamentului fi nanciar aplicabil celui 

de al nouălea Fond european de dezvoltare

Avizul nr. 3/2007:  referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modifi care a 

Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative 

ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare 

a legislaţiei din domeniile vamal și agricol

Avizul nr. 4/2007:  referitor la un proiect de Regulament (CE) al Comisiei de modifi care a Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 

de stabilire a regulamentului fi nanciar tip pentru agenţiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze 

anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare [SEC(2007) 492 fi nal]

Avizul nr. 5/2007:  referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Regulamentul fi nanciar aplicabil Agenţiei 

de aprovizionare a Euratom

Avizul nr. 6/2007:  referitor la situaţiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declaraţiile naţionale” ale statelor membre 

și la lucrările de audit ale instituţiilor naţionale de control fi nanciar cu privire la fondurile comunitare

Avizul nr. 7/2007:  referitor la un proiect de regulament al Consiliului de modifi care a Regulamentului (CE, Euratom) 

nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul fi nanciar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 

Europene 

Avizul nr. 8/2007:  referitor la o propunere de regulament (CE, Euratom) al Comisiei de modifi care a Regulamentului (CE, 

Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei privind regulamentul fi nanciar cadru pentru organismele menţionate 

la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul fi nanciar 

aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene

Avizul nr. 9/2007:  referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind regulamentul fi nanciar aplicabil celui de al 

zecelea Fond european de dezvoltare

6 Curtea hotărăşte dacă să îşi facă publice sau nu avizele de la caz la caz, în funcţie de considerente ce ţin de confi denţialitate şi de 
interesul general. Majoritatea avizelor Curţii au fost publicate în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene şi sunt disponibile pe site-ul 
internet al Curţii.
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URMĂRIRE ŞI IMPACT

Auditul fi nanţelor publice joacă un rol esenţial în facilitarea unei funcţionări efi ciente a democraţiilor moderne. 
Prin intermediul auditului, destinatarii fi nali ai rapoartelor, în acest caz cetăţenii Europei, sunt informaţi cu privire la 
modalitatea în care sunt cheltuiţi banii lor, şi anume în ce măsură aceştia se cheltuiesc într-un mod corect şi util. În 
acest sens, auditul reprezintă o componentă-cheie a obligaţiei instituţiilor publice de a răspunde de gestiune, precum 
şi o contribuţie utilă la dezbaterile publice. Din acest punct de vedere, impactul activităţii Curţii este important. 

Auditurile Curţii furnizează informaţii direct către factorii de decizie din instituţiile vizate – care, în contextul european, 
sunt în principal Comisia, Parlamentul, Consiliul şi statele membre. Acestea pot lua măsuri ca urmare a acestor 
informaţii, cu sau fără referire la concluziile auditului.

Principalul impact al auditului Curţii are loc prin intermediul rapoartelor sale publicate, însă acesta se face simţit şi 
pe parcursul procesului de audit. Mai exact, toate auditurile implică prezentarea de constatări detaliate, care sunt 
trimise entităţii auditate pentru a confi rma veridicitatea observaţiilor Curţii. Textul raportului fi nal face, de asemenea, 
obiectul unei „proceduri contradictorii”. Răspunsurile entităţii auditate – în principal Comisia – sunt publicate 
împreună cu rapoartele. În multe dintre aceste răspunsuri, entitatea auditată recunoaşte problemele identifi cate 
de Curte şi prezintă măsurile pe care intenţionează să le ia pentru a aborda problemele respective. 

Odată fi nalizate activităţile de audit şi publicat un raport, acesta este analizat şi utilizat de Parlament şi Consiliu, în 
cadrul exercitării atribuţiilor lor de supraveghere politică în ceea ce priveşte utilizarea bugetului. Rapoartele Curţii 
oferă o bază pentru recomandarea Consiliului, precum şi pentru decizia Parlamentului privind acordarea în fi ecare 
an a descărcării de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetului. 

În cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru execuţia bugetului din exerciţiul 2006, s-a acordat o atenţie 
deosebită concluziilor Curţii, în special în domeniul politicilor structurale. Rezoluţia Parlamentului privind descărcarea 
de gestiune pentru exerciţiul 2006 face referire la un plan de acţiune propus de Comisie ca urmare a concluziilor 
Raportului anual al Curţii. În rezoluţie se solicită, de asemenea, rapoarte trimestriale privind punerea în aplicare 
a planului de acţiune respectiv, precum şi o mai bună comunicare a măsurilor corective luate pentru a remedia 
erorile şi defi cienţele.

Rapoartele speciale sunt, de asemenea, luate în considerare în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Cu 
toate acestea, deoarece se publică pe tot parcursul anului, aceste rapoarte sunt prezentate şi dezbătute într-o etapă 
anterioară în cadrul sesiunilor Parlamentului şi al reuniunilor Consiliului. 

Un exemplu de situaţie care ar putea avea loc este oferit de recentul raport privind cheltuielile imobiliare ale 
instituţiilor (Raportul special nr. 2/2007). Cu privire la acest raport, răspunsul Parlamentului a fost acela că împărtăşeşte 
preocuparea Curţii în ceea ce priveşte cooperarea interinstituţională; de fapt, Parlamentul îşi însărcinase deja 
administraţia cu redactarea unui raport care să examineze posibilitatea înfi inţării unei autorităţi imobiliare europene 
care să fi e responsabilă de construirea şi întreţinerea clădirilor care găzduiesc instituţii şi organisme comunitare. 

Un alt exemplu este Raportul Curţii privind controalele efectuate de statele membre la exporturile de produse 
agricole (Raportul special nr. 4/2007). Consiliul şi Comisia au acţionat în mod prompt în urma recomandărilor 
formulate de Curte, modifi când legislaţia relevantă.

Impactul rapoartelor de audit poate fi  mărit dacă sunt mediatizate de mijloacele mass-media relevante, deoarece 
acestea suscită mai multă atenţie şi dezbateri mai ample. Mass-media reprezintă mijlocul prin care cetăţenii sunt 
informaţi în modul cel mai direct. De regulă, raportul anual al Curţii benefi ciază de o mediatizare semnifi cativă, dar 
şi unele dintre rapoartele sale speciale sunt urmărite cu interes de către presă. 
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Unul dintre rapoartele care a atras atenţia presei într-o foarte mare măsură a fost Raportul privind resursele halieutice 
(Raportul special nr. 7/2007). S-a organizat un Consiliu extraordinar pentru pescuit pentru a dezbate raportul Curţii, 
iar Comisia a iniţiat un proces care va conduce probabil la modifi cări legislative destinate să remedieze defi cienţele 
identifi cate. Acesta este un exemplu de raport care, datorită pertinenţei sale şi a momentului ales pentru publicare, 
a adus o contribuţie valoroasă la procesul decizional. 

Această secţiune a oferit câteva exemple privind impactul pe care l-au avut unele dintre rapoartele Curţii publicate 
în 2007. Informaţii cu privire la modul în care au fost abordate observaţiile formulate anterior de către Curte se 
prezintă în capitolele corespunzătoare din raportul anual al Curţii. Observaţia cel mai frecvent formulată de Curte 
în ultimul său raport anual este aceea că, deşi s-au luat unele măsuri, defi cienţele identifi cate anterior există în 
continuare, fi ind cel mult parţial remediate. 

La analiza impactului activităţii Curţii, ar trebui luate în considerare şi avizele pe care le emite aceasta. Curtea 
intenţionează să îşi extindă analiza impactului activităţii sale – atât al auditurilor, cât şi al avizelor – pentru a acoperi 
perioade mai lungi de timp. Un exemplu de astfel de impact este prezentat în caseta 4. 

CASETA 4 – AVIZUL CURŢII PRIVIND MODELUL DE „AUDIT UNIC”

Curtea a publicat mai multe avize de-a lungul anilor cu privire la modul 

în care se poate consolida sistemul global de control intern al bugetului 

UE. O contribuţie semnifi cativă în acest sens a avut loc în 2004 prin 

emiterea Avizului privind modelul de „audit unic” (Avizul 2/2004). În 

acest aviz, Curtea a sugerat că întregul control intern ar trebui să fi e 

defi nit și pus în aplicare într-un cadru unic integrat, respectându-se 

standarde comune și asigurându-se un echilibru corespunzător 

între costuri și benefi cii. Avizul privind modelul de „audit unic” a 

reprezentat un punct de referinţă atât pentru Comisie, cât și pentru 

Curte, de exemplu, în 2007, în contextul observaţiilor sale cu privire 

la modul în care este defi nit controlul intern efi cace și efi cient în 

regulamentul de actualizare a normelor de aplicare a Regulamentului 

fi nanciar (Avizul 1/2007). Abordarea privind controlul integrat se 

refl ectă în planul de acţiune al Comisiei din 2006 pentru un cadru 

de control intern integrat. Comisia a luat măsuri pentru a sublinia 

rolul și responsabilităţile statelor membre în ceea ce privește controlul 

intern, printre care se numără o nouă obligaţie de a prezenta situaţii 

rezumative anuale de opinii de audit, declaraţii și audituri efectuate 

în conformitate cu reglementările aplicabile diferitelor domenii de 

cheltuieli.
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PUNCTUL DE VEDERE AL CURŢII

 SITUAŢII REZUMATIVE ȘI DECLARAŢII NAŢIONALE

Comisia şi statele membre au luat iniţiativa de a spori participarea acestora din urmă la procesul de control democratic 
privind fondurile comunitare. Această iniţiativă răspunde parţial la problema nivelurilor ridicate de eroare în ceea 
ce priveşte legalitatea şi regularitatea în domenii bugetare majore, în special în acele domenii în care gestiunea 
este repartizată între Comisie şi statele membre.

Printre schimbările semnifi cative recente se numără obligaţia statelor membre de a prezenta situaţii rezumative 
anuale ale auditurilor şi ale declaraţiilor de asigurare disponibile, iniţiativele voluntare din partea anumitor state 
membre de a emite declaraţii naţionale şi deciziile anumitor instituţii naţionale de audit de a publica rapoarte de 
audit cu privire la gestionarea fondurilor comunitare. În Avizul nr. 6/2007, Curtea consideră că toate aceste elemente 
ar putea, atunci când sunt puse în aplicare corespunzător, să stimuleze îmbunătăţirea gestiunii şi a controlului 
fondurilor comunitare. Avizul prezintă condiţiile în care astfel de elemente ar putea oferi o valoare adăugată şi ar 
putea fi  utilizate de către Curte în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale de audit.

Având în vedere că situaţiile rezumative anuale fac parte integrantă din sistemul de control intern, Curtea va 
evalua, în cadrul procedurilor sale standard de audit, contribuţia lor la controlul intern global. Dacă pun în evidenţă 
punctele forte şi punctele slabe, situaţiile rezumative anuale pot favoriza un control global mai bun al fondurilor 
comunitare în domeniile cu gestiune repartizată. 

Declaraţiile naţionale reprezintă iniţiative voluntare ale anumitor state membre, acestea fi ind întocmite la cel 
mai înalt nivel şi adresate parlamentelor naţionale. Deşi nu constituie în sine probe de audit concludente, pot fi  
considerate ca reprezentând un nou element de control intern şi pot conţine informaţii utile cu privire la execuţia 
bugetului UE. 

Curtea recunoaşte benefi ciile pe care le pot avea declaraţiile naţionale şi activităţile de audit realizate la nivel naţional 
asupra sporirii gradului de sensibilizare a statelor membre în ceea ce priveşte importanţa pe care o are controlul 
intern al fondurilor comunitare.

Activităţile efectuate de instituţiile naţionale de audit (certifi catele de audit naţionale) în ceea ce priveşte 
legalitatea şi regularitatea cheltuielilor comunitare sau declaraţiile naţionale pot constitui probe de audit pentru 
Curte, dacă aceasta din urmă obţine o asigurare cu privire la caracterul adecvat şi calitativ al activităţilor de audit 
şi că acestea se desfăşoară în conformitate cu standardele internaţionale de audit. În acest caz, în planifi carea şi 
desfăşurarea activităţii sale, Curtea va ţine seama şi de aceste certifi cate provenite de la instituţiile naţionale de 
audit. 

Declaraţiile naţionale şi certifi catele de audit naţionale prezintă concluzii referitoare la sistemele de control. Declaraţiile 
naţionale pot, în egală măsură, să furnizeze anumite opinii cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor. Din 
experienţă reiese că riscul major pentru această din urmă situaţie este legat de fi abilitatea informaţiilor furnizate de 
benefi ciari atunci când se solicită fonduri comunitare, şi nu de modul în care sunt procesate informaţiile de statele 
membre sau de Comisie. O declaraţie conform căreia sistemele funcţionează conform cerinţelor prevăzute de 
reglementările comunitare poate să nu constituie în sine o sursă de asigurare cu privire la legalitatea şi regularitatea 
operaţiunilor în cauză. 

Recunoscând necesitatea de a acorda un rol mai important instituţiilor naţionale de audit în cadrul global al obligaţiei 
de a răspunde de modul în care se cheltuiesc fondurile comunitare, Comitetul de contact al instituţiilor supreme 
de audit din Uniunea Europeană a creat un grup de lucru pentru armonizarea standardelor şi a criteriilor de audit, 
adaptate la contextul comunitar. Existenţa unor standarde comune privind abordarea şi metodele utilizate poate 
spori gradul de încredere pe care Curtea îl poate acorda activităţilor instituţiilor naţionale de audit, cu condiţia să 
poată obţine probe directe privind calitatea activităţilor respective. 
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 REVIZUIREA BUGETULUI UE

În septembrie 2007, Comisia a publicat un document consultativ cu scopul de a încuraja o dezbatere publică cu 
privire la fi nanţele comunitare, în cadrul unui proces amplu de revizuire a bugetului. 

La începutul lunii aprilie 2008, Curtea şi-a prezentat contribuţia la această dezbatere, evidenţiind principiile esenţiale 
care ar trebui luate în considerare în procesul de concepere a viitoarelor programe astfel încât acestea să furnizeze o 
valoare adăugată la nivel european, şi anume claritatea obiectivelor, simplifi carea, realismul, transparenţa şi asumarea 
responsabilităţii. Curtea a recomandat, printre altele, să se acorde atenţie următoarelor aspecte:

reconceperea programelor de cheltuieli din punctul de vedere al rezultatelor mai curând decât • 
al resurselor mobilizate;

o mai bună utilizare a conceptului de risc tolerabil în conceperea programelor de cheltuieli şi • 
în procesul decizional cu privire la acestea;

gradul de autonomie acordat autorităţilor naţionale sau regionale în ceea ce priveşte gestionarea • 
programelor de cheltuieli şi obligaţia de a răspunde de aceasta;

în ce măsură resursele proprii provenite din TVA reprezintă în continuare o parte adecvată a • 
sistemului de resurse proprii; Curtea a recomandat revizuirea tuturor mecanismelor compensatorii 
bazate pe principiile directoare valabile pentru sistemul de resurse proprii, şi anume echitatea, 
transparenţa, raportul costuri-benefi cii, simplitatea şi capacitatea de contribuţie a statelor 
membre.
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ACTIVITATEA CURŢII ÎN 2007 
ŞI ÎN PERIOADA URMĂTOARE

 ACTIVITĂŢILE DE AUDIT DESFĂȘURATE ÎN 2007

În fi ecare an, Curtea îşi trasează activităţile viitoare de audit în cadrul unui program de activitate care este prezentat 
în faţa Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European şi care este disponibil publicului larg pe site-ul 
internet al Curţii. Programul de activitate informează părţile interesate cu privire la auditurile noi şi la cele afl ate 
în derulare, precum şi cu privire la rapoartele viitoare. Curtea monitorizează punerea în aplicare a programului de 
activitate pentru a dispune de o bază pe care să se sprijine acţiunile de îmbunătăţire din anii următori. 

Exerciţiul 2007 a fost caracterizat de o creştere semnifi cativă a numărului de rapoarte anuale specifi ce adoptate, 
care privesc agenţiile şi alte organisme descentralizate ale Uniunii Europene. Numărul de rapoarte speciale şi de 
avize a fost asemănător cu cel din anii anteriori. Rapoartele anuale privind bugetul general şi Fondul european de 
dezvoltare au fost publicate conform planifi cării.

În ceea ce priveşte auditul fi nanciar şi auditul de conformitate, 2007 a fost primul an în care a fost pus în aplicare 
noul model de asigurare de audit al Curţii, având ca scop obţinerea în modul cel mai efi cient a unor rezultate 
sufi cient de solide. 

Curtea a ales, de asemenea, să furnizeze un volum mai mare de informaţii referitoare la rezultatele DAS, în special cu 
privire la rezultatele testelor efectuate asupra operaţiunilor. Curtea consideră că acest lucru – alături de informaţiile 
schematice privind rezultatele evaluărilor de sisteme – oferă informaţii utile în scopul monitorizării, astfel încât să 
permită evaluarea progresului înregistrat în ceea ce priveşte gestiunea fi nanciară. 

Realizări 2004 2005 2006 2007

Număr de rapoarte speciale 10 6 11 9

Rapoarte anuale (inclusiv FED) 1 1 1 1

Rapoarte anuale specifi ce 23 20 23 29

Avize 2 11 8 9
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 PLANUL DE ACŢIUNE ȘI EVALUAREA INTER PARES

Curtea se angajează să aducă în mod continuu îmbunătăţiri tuturor aspectelor activităţii sale. În 2005 Curtea a decis 
să facă obiectul unei evaluări inter pares. Aceasta implică evaluarea organizării şi/sau a realizărilor unei instituţii 
omoloage de către înalţi funcţionari de la un număr restrâns de instituţii supreme de audit, pe baza unor standarde 
şi din perspectiva experienţei lor profesionale. Având în vedere că instituţiile supreme de audit desfăşoară activităţi 
comparabile, evaluările inter pares pot oferi o contribuţie unică la îmbunătăţirea instituţiilor de audit.

În cadrul pregătirii în vederea evaluării inter pares, Curtea a efectuat în 2006 un exerciţiu de autoevaluare, care a 
oferit organizaţiei ocazia de a-şi identifi ca punctele forte şi punctele slabe. 

În 2007, Curtea a aprobat un plan de acţiune pentru a aborda defi cienţele identifi cate. Acesta acoperea în total 
23 de măsuri, dintre care următoarele şase au făcut obiectul unor grupuri operative formate din membri ai Curţii 
şi din angajaţi provenind din diferite departamente şi niveluri ierarhice ale organizaţiei: 

1. Viziune, misiune, obiective strategice, planifi care

2. Guvernare (conducere), structură şi organizare

3. Indicatori de performanţă interni 

4. Personal şi comunicare internă

5. Părţi interesate externe şi abordări în comunicare, politica de comunicare externă

6. Îmbunătăţirea calităţii rapoartelor

Printre realizările din 2007 ale acestor grupuri se numără noi declaraţii privind misiunea, viziunea şi valorile, precum 
şi noi obiective strategice pentru Curte, o nouă strategie şi orientări pentru comunicarea internă şi un raport privind 
modalităţile de îmbunătăţire a calităţii rapoartelor. Evaluarea inter pares a demarat la sfârşitul exerciţiul 2007. 
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 AMELIORAREA VOLUMULUI ȘI A CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DE AUDIT

Mai multe dintre obiectivele strategice adoptate vizează realizările instituţiei. Curtea urmăreşte să sporească impactul 
auditurilor sale, selecţionând subiecte pertinente şi îmbunătăţind claritatea şi inteligibilitatea rapoartelor sale, precum 
şi publicarea acestora la timp. De asemenea, unul dintre obiectivele sale este de a spori numărul de audituri ale 
performanţei şi de a îmbunătăţi calitatea acestora.

2007 a fost anul în care s-au depus eforturi semnifi cative pentru a dezvolta în continuare baza metodologică a 
activităţilor Curţii, un element important în asigurarea unui audit de calitate. Curtea a depus eforturi considerabile 
pentru a elabora un nou manual de audit pentru auditurile fi nanciare şi cele de conformitate. Manualul urmează 
să fi e fi nalizat în 2008. 

Noul manual al Curţii privind auditul performanţei a fost adoptat la sfârşitul anului 2006, 2007 fi ind primul an în care 
aceste îndrumări au fost puse la dispoziţia auditorilor. În scopul ameliorării calităţii auditului performanţei desfăşurat 
de Curte, s-au elaborat orientări suplimentare şi s-au organizat mai multe seminarii şi sesiuni de formare. 

Curtea şi-a intensifi cat ambiţiile în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţiei. În cadrul noii strategii informatice 
adoptate în 2007, Curtea a specifi cat că are ca obiectiv dezvoltarea capacităţii sale de a efectua audituri informatice 
şi de a face din utilizarea tehnicilor de audit asistate de calculator (Computer Assisted Audit Techniques – CAAT) o 
practică curentă în cadrul auditurilor fi nanciare şi de performanţă.

Este important ca realizările Curţii să poată fi  evaluate într-un mod corespunzător din punctul de vedere al cantităţii 
şi al calităţii lor. Curtea este în curs de elaborare a unor indicatori de performanţă care ar trebui să îi permită să 
prezinte diverse informaţii referitoare la performanţa ei în rapoartele de activitate anuale viitoare. În viitor, Curtea 
intenţionează să elaboreze o metodologie de evaluare a efi cacităţii costurilor instituţiei.
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A 30-a aniversare a Curţii

În 2007, Curtea de Conturi Europeană și-a sărbătorit cea 

de a 30-a aniversare ca instituţie de audit extern a Uniunii 

Europene. 

Celebrarea acestei aniversări a debutat prin sublinierea 

prezenţei Curţii (seminarii, standuri de informare etc.) 

în majoritatea capitalelor statelor membre ale Uniunii 

Europene în cadrul activităţilor legate de Ziua Europei din 

2007. 

Mai mult, la data de 17 octombrie 2007 a fost inaugurată o 

expoziţie dedicată primilor 30 de ani de existenţă ai Curţii. 

Expoziţia era compusă dintr-o serie de panouri tematice, o 

diaporamă constituită din peste 150 de fotografi i și extrase 

video și o prezentare de diverse documente. 

Banca Centrală a Luxemburgului a marcat această ocazie 

prin emisiunea unei monede de argint comemorative. 

La 18 octombrie 2007, Curtea de Conturi Europeană a 

susţinut un seminar pe tema „Viitorul auditului fi nanţelor 

publice în UE”, care s-a bucurat de participarea unui număr 

de experţi cu poziţii înalte la nivel comunitar și a unor 

personalităţi marcante din cadrul instituţiei. Una dintre 

sesiuni a fost dedicată dezbaterii pe tema „Provocările 

auditului fondurilor comunitare”, în timp ce o altă sesiune 

a avut ca subiect „Viitorul auditului fi nanţelor publice și al 

obligaţiei de a răspunde de gestiunea lor”. 

kg806738inside.indd   33 7/07/08   13:17:06



34

 ÎMBUNĂTĂŢIREA ALTOR ASPECTE ALE CURŢII DECÂT CELE DE AUDIT 

Multe dintre sarcinile din planul de acţiune vizează comunicarea. 2007 a fost un an în care s-au depus mai multe 
eforturi în vederea dezvoltării acestui domeniu. Printre altele, a fost lansată o nouă pagină de internet, s-au publicat 
materiale informative privind raportul anual într-un format mai accesibil, iar Curtea a convenit cu privire la o nouă 
procedură de prezentare a rapoartelor sale speciale în faţa Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului 
European. 

Printre alte evoluţii, majoritatea legate în mod direct sau doar parţial de planul de acţiune, se numără şi modernizarea 
sistemului contabil al Curţii şi noile documente de strategie privind resursele umane şi tehnologia informaţiei. 
Curtea a demarat, de asemenea, un proces de modernizare a sistemelor sale informatice în domeniile auditului, 
traducerii, cunoaşterii şi comunicării, informaţiilor de gestiune şi resurselor umane. 

În 2007, Curtea a înregistrat în continuare progrese în ceea ce priveşte pregătirile sale în vederea unei a doua extensii 
a clădirii sale principale, care este necesară având în vedere creşterea recentă şi cea preconizată a numărului de 
angajaţi. 

 ACTIVITĂŢILE DE AUDIT CE URMEAZĂ SĂ FIE EFECTUATE ÎN 2008 7

Ca şi în anii anteriori, în 2008 Curtea va furniza, pe lângă raportul anual privind execuţia bugetului general al UE 
pentru exerciţiul 2007, un raport anual privind fondurile europene de dezvoltare, precum şi rapoarte specifi ce 
privind agenţiile şi alte organisme descentralizate ale Uniunii Europene. 

Cheltuielile bugetului general al UE sunt planifi cate în cicluri de şapte ani, aşa-numitele cadre fi nanciare. 2007 a 
fost primul an din noul cadru fi nanciar, care se concentrează, în principal, pe punerea în aplicare a politicilor. Curtea 
profi tă de această ocazie pentru a refl ecta mai bine o schimbare survenită anterior: trecerea Comisiei la întocmirea 
bugetului pe activităţi şi la gestiunea pe activităţi, precum şi structurarea bugetului pe 31 de domenii de politici, 
acoperind în jur de 220 de activităţi. Raportul anual privind exerciţiul 2007 va fi  prezentat pe grupuri de domenii 
de politici, care sunt bazate într-o foarte mare măsură, dar nu în totalitate, pe noile titluri din cadrul fi nanciar. 

În caseta 5 sunt prezentate, pe grup de audit, sarcinile de audit selectate, care au fost fi nalizate sau care sunt în curs 
de a fi  fi nalizate şi pentru care este posibil să se publice rapoarte speciale în 2008 sau la începutul anului 2009. 

7 Pentru o prezentare mai completă şi detaliată a activităţii viitoare a Curţii, vă rugăm să consultaţi programul de activitate al Curţii 
pentru 2008 disponibil pe site-ul nostru internet (www.eca.europa.eu).
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CASETA 5 

Conservarea și gestionarea resurselor naturale

Punerea în aplicare a cotelor de lapte în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la data de 1 mai 2004

Gestionarea sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru operaţiunile de depozitare publică de cereale

Procedurile de verifi care și închidere a conturilor în cadrul PAC 

Politici structurale, transport, cercetare și energie

Procesul de examinare și gestionare prealabilă și de evaluare ulterioară a proiectelor majore de investiţii din perioadele de 

programare 1994-1999 și 2000-2006 

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: cât de rapid, efi cient și fl exibil este acesta?

Energie inteligentă 2003-2006

Eficacitatea cheltuielilor cu proiectele de epurare a apelor reziduale din cadrul măsurilor structurale pentru perioadele de 

programare 1994-1999 și 2000-2006 

Instrumentul pentru politici structurale de preaderare (ISPA) 2000-2006

Agenţiile executive sunt un instrument valid de execuţie a bugetului UE?

Acţiuni externe

Ajutorul pentru reabilitare acordat de Comisia Europeană în urma tsunamiului și a uraganului Mitch

Efi cacitatea asistenţei acordate de Uniunea Europeană pentru Belarus, Moldova și Ucraina în domeniul libertăţii, securităţii și 

justiţiei

Resurse proprii, activităţi bancare, cheltuieli administrative, instituţii și organisme comunitare și politici 

interne

Informaţii tarifare obligatorii (Binding Tariff  Information – BTI)

Agenţiile Uniunii Europene – obţinerea de rezultate

Măsuri bancare în zona mediteraneeană 

Gestiunea trezoreriei Comisiei

În procesul de selecţionare a noilor sarcini de audit, Curtea a identifi cat mai multe domenii prioritare care necesită 
o atenţie deosebită în 2008, cum ar fi : 

inovarea şi piaţa internă;• 
resursele umane; • 
energia durabilă; • 
strategia Comisiei de simplifi care a cadrului de reglementare pentru întreprinderile şi cetăţenii • 
din Uniunea Europeană. 
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COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 COOPERAREA CU INSTITUŢIILE NAŢIONALE DE AUDIT DIN UE 

Conform Tratatului CE, Curtea de Conturi Europeană îşi desfăşoară auditul „în colaborare cu” instituţiile supreme de 
audit din statele membre, în timp ce în Tratatul de la Amsterdam s-a adăugat mai târziu prevederea conform căreia 
„Curtea de Conturi şi instituţiile naţionale de control ale statelor membre practică o cooperare bazată pe încredere 
şi pe respectarea independenţei acestora”. Acest aspect a fost dezvoltat în Tratatul de la Nisa, în care declaraţia 18 
din Actul fi nal a invitat în mod explicit Curtea de Conturi Europeană să creeze un comitet de contact cu instituţiile 
supreme de audit din statele membre în cadrul căruia toţi preşedinţii acestor instituţii şi preşedintele Curţii să se 
întrunească în fi ecare an pentru a discuta probleme de interes comun. Relaţiile cotidiene sunt menţinute prin 
intermediul ofi ţerilor de legătură desemnaţi de fi ecare instituţie. Au fost create grupuri de lucru care să faciliteze 
elaborarea de poziţii şi de practici comune.

La întrunirea Comitetului de contact anual din 2007 care îi reuneşte pe preşedinţii instituţiilor supreme de audit din 
Uniunea Europeană, întrunire care a fost găzduită de Biroul Naţional de Audit al Finlandei în perioada 3-4 decembrie 
la Helsinki, a participat şi o delegaţie a Curţii. Principalul subiect al întrunirii a fost „Gestionarea riscului, nivelul de risc 
tolerabil şi sistemul de control intern integrat în cadrul gestiunii fondurilor comunitare”, având ca scop dezbaterea 
rolului pe care îl îndeplinesc instituţiile supreme de audit în acest domeniu.

Curtea este cea care va găzdui următoarea întrunire a Comitetului de contact în perioada 1-2 decembrie 2008.

În 2007, au avut loc două reuniuni ale ofi ţerilor de legătură cu scopul de a pregăti întrunirea Comitetului de contact. 
Prima reuniune a avut loc în perioada 23-24 aprilie la Haga, iar cea de a doua în perioada 11-12 octombrie la 
Luxemburg, fi ind prezidată de CCE. În cadrul ambelor reuniuni s-au discutat evoluţiile recente legate de gestiunea 
fondurilor UE şi a fost examinată activitatea Grupului operativ pentru cooperare, care analizează Comitetul de contact 
însuşi, funcţionarea acestuia şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestuia prin înaintarea de propuneri în vederea 
asigurării unei funcţionări efi ciente. În cadrul reuniunii s-au analizat, de asemenea, activităţile diverselor grupuri de 
lucru şi de experţi înfi inţate de către Comitetul de contact pentru a examina anumite subiecte de interes comun.

Curtea a participat la reuniunile reţelei de instituţii supreme de audit din ţările candidate şi potenţialele ţări candidate 
(Turcia, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania şi Bosnia şi Herţegovina). Preşedinţii instituţiilor 
supreme de audit din ţările candidate şi din potenţialele ţări candidate şi preşedintele Curţii de Conturi Europene 
s-au reunit în perioada 11-12 iunie la Skopje (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei). 

Un aspect important de avut în vedere atunci când se intenţionează îmbunătăţirea cooperării practice în auditul 
fondurilor comunitare îl reprezintă standardele de audit utilizate. În acest context, Comitetul de contact a decis 
în 2006 să creeze un grup de lucru, prezidat de unul dintre membrii Curţii, dl Josef Bonnici, pentru „a elabora 
standarde de audit comune şi criterii de audit comparabile, pe baza unor standarde de audit recunoscute pe plan 
internaţional şi adaptate la contextul comunitar”. În 2007, primele întruniri au avut loc la Curtea de Conturi Europeană, 
la Luxemburg. Grupul de lucru a prezentat Comitetului de contact un raport privind progresele înregistrate, acesta 
din urmă adoptând o hotărâre la Helsinki în decembrie 2007.
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 ALTE ACŢIUNI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

Curtea a continuat să se implice în mod activ şi să contribuie la îmbunătăţirea standardelor şi a practicilor de audit 
internaţionale prin apartenenţa sa la organizaţia europeană şi la cea internaţională care regrupează instituţiile de 
audit al fi nanţelor publice, şi anume Eurosai, respectiv Intosai.

În cadrul Eurosai, Curtea este reprezentată în Grupul de lucru pentru auditul de mediu, precum şi în Grupul de lucru 
pentru tehnologia informaţiei şi participă la Comitetul pentru formare profesională. Curtea a găzduit un seminar 
intitulat „Analiza celor mai frecvente probleme legate de tehnologia informaţiei în cadrul instituţiilor supreme 
de audit”, care a avut loc la Luxemburg în perioada 17-18 aprilie 2007, precum şi un seminar cu tema „Auditul 
performanţei – Unde ne situăm?”, în perioada 4-6 decembrie 2007. 

Din 2004, când a devenit membru cu drepturi depline al Intosai, Curtea a participat intens la lucrările Subcomisiei 
pentru audit fi nanciar (Financial Audit Subcommittee), ale Subcomisiei pentru audit de conformitate (Compliance 

Audit Subcommittee) şi ale Subcomisiei pentru auditul performanţei (Performance Audit Subcommittee). Curtea a 
participat la toate întrunirile Subcomisiei pentru audit fi nanciar care au avut loc în 2007, jucând un rol activ prin 
aportul său la orientările formulate şi dezbătute. Această subcomisie l-a desemnat pe reprezentantul CCE (dl Jesús 
Lázaro Cuenca) să facă parte dintre reprezentanţii acesteia în cadrul proiectului privind calitatea auditului desfăşurat 
de Comitetul de coordonare al Comisiei pentru standarde profesionale. Curtea a participat, de asemenea, la întrunirea 
Subcomisiei pentru audit de conformitate din luna ianuarie 2007 de la New Delhi. Mai mult, Direcţia de traduceri 
a Curţii a pus la dispoziţie resurse pentru efectuarea corecturii în limba spaniolă şi în limba germană.

Curtea a participat, de asemenea, la cel de al XIX-lea Congres Intosai (Incosai) în perioada 5-10 noiembrie 2007 la 
Mexico, în cadrul căruia au fost dezbătute două teme principale: „Gestiunea, responsabilitatea şi auditul datoriei 
publice” şi „Sisteme de evaluare a performanţei pe baza unor indicatori-cheie universal acceptaţi”.

În 2008, Curtea va continua să se implice activ în grupurile de lucru, seminariile şi întrunirile din cadrul Eurosai şi 
Intosai. 

Comitetul de contact de la Helsinki, decembrie 2007
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RESURSE UMANE

 POLITICA DE RESURSE UMANE 

Bunul cel mai de valoare al Curţii este personalul său. Pregătirea universitară şi profesională a acestuia sunt diverse, 
calitatea activităţii sale şi angajamentul său refl ectându-se în realizările instituţiei. Curtea şi-a revizuit recent politica 
de resurse umane, axându-se pe recrutare, formare profesională, dezvoltarea carierei şi îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă. 

12/2001 12/2007 
SEX FEMININ 

SEX MASCULIN 

46 % 50 %54 % 50 %

Procentajele de personal de sex feminin și de sex masculin în cadrul Curţii

 PROCENTAJELE DE PERSONAL DE SEX FEMININ ȘI DE SEX MASCULIN

La 31 decembrie 2007, personalul, în număr de 836 de agenţi activi în cadrul Curţii (funcţionari permanenţi şi agenţi 
temporari şi contractuali, excluzând membrii, experţii naţionali detaşaţi şi stagiarii), era format din bărbaţi şi femei 
în procentaje aproximativ egale. Procentajul de personal de sex feminin angajat de instituţie a crescut din 2001, 
astfel cum se indică în grafi cul următor, ca urmare a eforturilor Curţii de a obţine un echilibru între sexe.
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12/2006 
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Grafi cul prezentat în continuare analizează procentajele de personal de sex feminin şi de sex masculin pe nivel 
de responsabilitate la 31 decembrie 2007. Ca şi celelalte instituţii comunitare, Curtea aplică o politică de egalitate 
de şanse în procesul de gestionare şi de recrutare a resurselor umane şi recunoaşte necesitatea unei implicări mai 
active în promovarea unui număr mai mare de angajaţi de sex feminin la nivelurile mai înalte de conducere din 
cadrul Curţii. 13 din cei 56 de directori şi şefi  de unitate (23 %) sunt de sex feminin, ceea ce înseamnă o creştere 
de 3 % comparativ cu anul 2006. Majoritatea sunt angajate în cadrul Direcţiei de traduceri şi în departamentele 
administrative. 

 RECRUTARE

Politica de recrutare a Curţii aplică principiile generale şi condiţiile de angajare ale instituţiilor Uniunii Europene, 
personalul său fi ind format atât din funcţionari permanenţi, cât şi din agenţi temporari. Concursurile generale pentru 
ocuparea posturilor de la Curtea de Conturi sunt organizate de Ofi ciul Comunităţilor Europene pentru Selecţia 
Personalului (European Personnel Selection Offi  ce – EPSO). Curtea oferă, de asemenea, stagii unui număr limitat de 
absolvenţi universitari pe perioade care variază de la trei până la cinci luni.

În 2007, Curtea a recrutat 179 de angajaţi: 117 funcţionari permanenţi, 35 de agenţi temporari şi 27 de agenţi 
contractuali. Acest număr ridicat refl ectă progresele înregistrate în ocuparea posturilor vacante în 2007. Recrutarea 
depinde de disponibilitatea şi de numărul sufi cient al candidaţilor admişi pe listele de rezervă obţinute în urma 
concursurilor EPSO. Aceasta poate fi  îndelungată şi poate conduce la niveluri neobişnuite de posturi vacante. Curtea 
urmăreşte constant să reducă durata procesului de recrutare.

SEX FEMININ 

SEX MASCULIN 

12/2006

SM 32 %

12/2006 12/2006 12/2007 12/2007 12/2007

Asistenţi – 

secretari 

(grad AST)

Auditori – 

administratori 

(grad AD)

Director 

și șef de 

unitate 

Asistenţi – 

secretari 

(grad AST)

Auditori – 

administratori 

(grad AD)

Director 

și șef de 

unitate 

SF 68 %

SM 67 %

SF 33 %

SM 80 %

SF 20 %

SM 32 %

SF 68 %

SM 64 %

SF 36 %

SM 77 %

SF 23 %

Procentajele de personal de sex feminin și de sex masculin pe grupe de funcţii
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 PROFILUL DE VÂRSTĂ – PERSPECTIVE DE CARIERĂ

Conform grafi cului de mai jos, Curtea reiese ca fi ind o instituţie „tânără” (63 % din personal se situează sub vârsta 
de 44 de ani). Printre cei 102 angajaţi ai Curţii cu vârste egale cu sau de peste 55 de ani se numără 27 din cei 56 de 
directori şi şefi  de unitate, ceea ce indică o reînnoire de amploare a conducerii de la nivel înalt în următorii 5-10 
ani.

 VIZITELE DE AUDIT

În cadrul activităţilor de audit ale Curţii, auditorii trebuie să efectueze vizite (cunoscute şi sub denumirea de „misiuni”) 
în statele membre şi în alte ţări benefi ciare de fonduri comunitare, pentru a obţine probe de audit adecvate. Aceste 
vizite se efectuează, de regulă, la administraţiile centrale şi locale implicate în procesarea, gestiunea şi plata fondurilor 
comunitare, precum şi la benefi ciarii fi nali care primesc aceste fonduri. Echipele de audit sunt formate, în general, 
din doi sau trei auditori, iar durata unei misiuni de audit poate fi  de până la două săptămâni, în funcţie de tipul 
de audit şi de distanţa care trebuie parcursă. În cadrul UE, vizitele de audit se efectuează adesea în colaborare cu 
instituţiile supreme de audit din statele membre vizitate, care pun la dispoziţie sprijin logistic şi practic.

În 2007, misiunile de audit au antrenat cheltuieli de deplasare în valoare de 0,49 milioane de euro (0,43 milioane de 
euro în 2006). Aceasta reprezintă o investiţie esenţială pentru a se asigura că auditul acoperă într-un grad sufi cient 
toate nivelurile şi locurile în care sunt gestionate fonduri comunitare.
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Grafi cele prezentate în continuare oferă o sinteză a numărului de misiuni de audit efectuate în 2007 de către Curte 
în statele membre ale UE şi în afara Uniunii. 

Misiuni în 2007 – State membre

Misiuni în 2007 – Ţări candidate și ţări terţe
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 FORMAREA PROFESIONALĂ

Profesia de auditor necesită o formare continuă. Mai mult, având în vedere caracteristicile mediului de audit din 
cadrul Curţii, este nevoie de auditori cu bune aptitudini lingvistice. 

În 2007, personalul Curţii a benefi ciat în medie de 12 zile de formare profesională. Activităţile de formare profesională 
tehnică s-au intensifi cat semnifi cativ în comparaţie cu 2006. Principalele noutăţi în ceea ce priveşte cursurile au 
constat în introducerea de cursuri având ca subiecte manualul şi orientările Curţii privind auditul performanţei, 
normele contabile ale Comisiei, utilizarea contabilităţii pe bază de angajamente (Accruals Based Accounting – ABAC), 
sistemele fi nanciare SAP şi alte aplicaţii informatice şi de audit informatic. Cursurile de limbă au reprezentat, în 2007, 
52 % din numărul total de zile dedicate formării profesionale.

Curtea a adoptat un Plan de formare profesională pentru perioada 2008-2011, care are ca scop dezvoltarea 
programului de formare profesională pe parcursul următorilor câţiva ani, fi ind axat pe cursuri de pregătire ce 
vizează punerea în aplicare de planuri de dezvoltare personală pentru fi ecare membru al personalului. Mai mult, 
Curtea examinează posibilitatea de a crea o diplomă europeană de auditor în sectorul public (Public Sector Auditor 

Diploma – PSAD). 

Caseta 6 prezintă personalul uneia dintre unităţile sau diviziile din cadrul Curţii, cu scopul de a oferi o imagine 
asupra genului de activităţi efectuate, precum şi asupra persoanelor implicate şi a pregătirii şi a experienţei lor 
profesionale. 
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CASETA 6 – RAPORTUL PRIVIND RESURSELE HALIEUTICE – REZULTATUL UNEI MUNCI EFICACE ÎN ECHIPĂ

Raportul Curţii din 2007 privind sistemele de control, de inspecţie și 

de sancţiuni în ceea ce privește normele de conservare a resurselor 

halieutice comunitare (Raportul special nr. 7/2007) a atras o atenţie 

deosebită atât din partea factorilor de decizie, cât și din partea 

mass-mediei. Publicarea unor articole în mai multe ziare, precum și 

reacţiile prompte din partea Comisiei și a Consiliului demonstrează 

caracterul pertinent și oportun al raportului. La baza acestui succes 

a stat o echipă formată din doisprezece auditori ai Curţii, în strânsă 

colaborare cu membrul raportor, dl Kikis Kazamias, și cabinetul său. 

Dl Emmanuel Rauch, auditor francez care lucrează pentru Curte de mai 

mulţi ani, și colegul său, dl Alejandro Ballester, din Spania, au fost șefi i 

de echipă ai acestui audit în cursul fazelor pregătitoare din toamna 

anului 2005. Auditul a inclus misiuni în șase state membre, printre 

care Danemarca și Italia, atât la nivelul administraţiei centrale, pentru 

a înţelege sistemele de control, cât și în porturile principale, pentru 

a evalua modul în care se desfășoară efectiv activitatea. Personalul 

de traducere al Curţii a furnizat asistenţă atunci când aptitudinile 

lingvistice ale echipei nu erau sufi ciente. 

Echipa de audit și-a exprimat mulţumirea de a fi contribuit la 

sensibilizarea treptată a factorilor de decizie cu privire la consecinţele 

grave ale modului în care sunt puse în aplicare politicile comunitare 

din domeniul pescuitului. Și alte instituţii de audit și-au exprimat 

interesul faţă de acest audit, care poate, de exemplu, constitui o sursă 

de inspiraţie și contribui cu informaţii cu privire la un audit viitor cu 

un subiect similar în ţările din jurul Mării Baltice. 

De la stânga la dreapta, de jos în sus

Primul rând

Alejandro BALLESTER GALLARDO, administrator (ES – 5 ani în cadrul Curţii); Kikis KAZAMIAS, membru al Curţii (CY – 3 ani în cadrul Curţii); 

Riemer HAAGSMA, administrator (NL – 30 de ani în cadrul Curţii); Emmanuel RAUCH, auditor (FR – 14  ani în cadrul Curţii).

Al doilea rând

Jean-Marc DANIELE, ataşat de cabinet (FR – 5 ani în cadrul Curţii); François OSETE, auditor (FR/ES – 23 de ani în cadrul Curţii); Robert MARKUS, 

auditor (NL – 13 ani în cadrul Curţii); Bertrand TANGUY, administrator (FR – 3 ani în cadrul Curţii); Pietro PURICELLA, auditor (IT – 11 ani în cadrul 

Curţii).

Al treilea rând

Anne POULSEN, traducător (DK – 16 ani în cadrul Curţii); Maria del CARMEN JIMENEZ, auditor asistent (ES – 15 ani în cadrul Curţii); Cecile 

RAMIREZ, secretară (FR – 5 ani în cadrul Curţii); Neophytos NEOPHYTOU, ataşat de cabinet (CY – 3 ani în cadrul Curţii); Krzysztof ZALEGA, 

administrator (PL – 4 ani în cadrul Curţii).

Alţi membri ai echipei (care nu fi gurează în fotografi e)

Valéria ROTA, administrator (IT – 8  ani în cadrul Curţii); Adeline DOMINGUES, secretară (FR – 8 ani în cadrul Curţii); Juha VANHATALO, 

administrator (FI – 3 ani în cadrul Curţii); Paul STAFFORD, administrator (UK – 18 ani în cadrul Curţii). 
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INFORMAŢII FINANCIARE

 BUGETUL

Bugetul Curţii reprezintă aproximativ 0,1 % din bugetul total al UE sau în jur de 1,8 % din bugetul administrativ şi 
instituţional al UE. Bugetul Curţii a crescut cu 17 % în ultimii trei ani. Această creştere este legată în primul rând de 
consecinţele extinderilor UE din 2004 şi 2007.

O altă creştere notabilă se referă la creditele pentru clădirile Curţii (mijloacele fi xe aproape că s-au dublat între 2006 
şi 2008), care răspund nevoii de a dispune în viitor de spaţii pentru birouri pentru personalul nou angajat, în cea 
de a doua extensie a Curţii, denumită „K3”, care urmează să fi e fi nalizată până în 2013. 

Tabelul prezentat în continuare indică modul de distribuţie a creditelor între diferite linii bugetare. Creditele pentru 
personal se ridică la aproximativ 72 % din totalul pentru exerciţiul 2007. 

BUGET 2006 2007 2008

Destinaţia creditelor
Credite defi nitive
(în 1 000 de euro)

Membrii instituţiei 11 350 11 270 12 061

Funcţionari permanenţi 
și agenţi temporari

77 907 82 583 88 712

Alţi agenţi și prestaţii externe 4 223 4 014 4 248

Misiuni – deplasări 3 100 3 000 3 212

Alte cheltuieli legate de persoane 
care lucrează pentru instituţie

1 923 2 056 2 286

Subtotal titlul 1 98 503 102 923 110 519

Bunuri imobile 6 287 8 126 12 110

Tehnologia informaţiei 
și telecomunicaţii

4 575 5 518 5 879

Bunuri mobile și costuri aferente 1 320 1 396 1 147

Cheltuieli administrative curente 807 435 425

Reuniuni, conferinţe 352 872 876

Informare și publicare 1 353 1 810 1 813

Subtotal titlul 2 14 694 18 157 22 250

Total Curtea de Conturi 113 197 121 080 132 769
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 SERVICIUL DE AUDIT INTERN

Scopul Serviciului de audit intern al Curţii este de a o sprijini în procesul de îndeplinire a obiectivelor printr-o evaluare 
sistematică şi metodologică a gestionării riscului, a controlului intern şi a procedurilor de gestiune. Serviciul de audit 
intern formulează, de asemenea, propuneri de îmbunătăţire a efi cienţei Curţii, ceea ce necesită o evaluare constantă 
a sistemelor de control intern din cadrul Curţii cu scopul de a le evalua efi cacitatea. În linii mai generale, trebuie 
să se evalueze performanţa diferitelor servicii în procesul lor de punere în aplicare a politicilor, a programelor şi a 
acţiunilor, cu scopul de a aduce în mod constant îmbunătăţiri.

În 2007, activitatea Serviciului de audit intern al Curţii s-a axat pe audit fi nanciar (inclusiv pe sprijinul acordat 
auditorului extern al Curţii), examinarea verifi cării ex ante, punerea în aplicare a standardelor de control intern, 
extensia recentă a clădirii Curţii (clădirea denumită „K2”) şi procedurile de recrutare ale Curţii.

Comitetul de audit al Curţii – format din trei membri ai Curţii şi o persoană de un rang corespunzător din afara 
Curţii – monitorizează activitatea auditorului intern şi se asigură de independenţa acestuia. De asemenea, dezbate 
şi ia notă de programul de activitate şi rapoartele auditorului intern şi îl însărcinează (în cazul în care este necesar) 
cu realizarea unor audituri speciale. Comitetul s-a întrunit de opt ori în 2007.

 AUDITUL EXTERN AL CURŢII

În opinia sa de audit pentru exerciţiul 2006 (furnizată la 28 septembrie 2007), auditorul extern al Curţii specifi ca: 

„În opinia noastră, situaţiile fi nanciare oferă o imagine fi delă a situaţiei fi nanciare a Curţii de Conturi Europene la 
31 decembrie 2006, precum şi a rezultatului operaţiunilor sale pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate 
cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu normele de aplicare ale acestuia, 
cu principiile contabile general acceptate, precum şi cu normele interne ale Curţii de Conturi Europene.” 8

Mai mult, auditul extern nu a descoperit niciun indiciu care să pună sub semnul întrebării caracterul adecvat al 
procedurilor administrative şi contabile şi al controlului intern sau conformitatea gestiunii fi nanciare cu reglementările 
aplicabile.

8 JO C 292, 5.12.2007.
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