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CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

MISIUNE

Curtea de Conturi Europeană este instituţia Uniunii Europene instituită prin tratat cu 

scopul de a efectua auditul finanţelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, 

Curtea contribuie la îmbunătăţirea gestiunii  f inanciare a UE, promovează asumarea 

responsabil ităţi i  și transparenţa și joacă rolul de gardian independent al intereselor 

financiare ale cetăţenilor Uniunii.

VIZIUNE

O Curte de Conturi independentă și dinamică, recunoscută pentru integritatea și imparţialitatea 

sa, respectată pentru profesionalismul său și pentru calitatea și impactul activităţii sale, 

în măsură să ofere părţilor interesate un sprijin esenţial pentru îmbunătăţirea gestiunii 

finanţelor UE.

VALORI

INDEPENDENŢĂ, 
INTEGRITATE 
ȘI IMPARŢIALITATE

Independenţă, 
integritate și 
imparţialitate atât la 
nivelul instituţiei, cât 
și la nivelul membrilor 
și al personalului 
acesteia

Desfășurarea de audituri 
în mod imparţial, ţinând 
seama de punctele 
de vedere ale părţilor 
interesate, fără însă 
a solicita instrucţiuni 
și fără a ceda vreunei 
presiuni provenite 
din surse externe

PROFESIONALISM

Menţinerea unui 
standard exemplar de 
profesionalism în toate 
aspectele activităţii 
desfășurate de instituţie

Implicarea în 
dezvoltarea auditului 
finanţelor publice, 
atât la nivelul UE, 
cât și la nivel mondial

VALOARE ADĂUGATĂ

Elaborarea unor rapoarte 
relevante, prezentate la 
timp și de înaltă calitate, 
bazate pe constatări și 
probe solide, care să 
vină în întâmpinarea 
preocupărilor părţilor 
interesate și să transmită 
mesaje puternice 
și cu autoritate

Contribuţia la 
îmbunătăţirea 
efectivă a gestiunii 
UE și la creșterea 
responsabilizării în ceea 
ce privește gestiunea 
fondurilor UE

EXCELENŢĂ 
ȘI EFICIENŢĂ

Aprecierea angajaţilor, 
dezvoltarea talentelor 
și recompensarea 
performanţei

Utilizarea unei 
comunicări eficace, 
pentru a promova 
spiritul de echipă

Maximizarea eficienţei 
în toate aspectele 
activităţii
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Îmi face o deosebită plăcere să vă pot prezenta 

Raportul anual de activitate al Curţii de Conturi 

Europene pentru anul 2011.

În 2011, guvernanţa UE a cunoscut o serie de 

evoluţii importante, ca răspuns la criza econo-

mică și financiară. Aceste evoluţii au consecinţe 

semnificative pentru modul în care fondurile 

publice vor fi utilizate în viitor. În acest context, 

Curtea a publicat în luna mai un document de 

poziţie în care sunt evidenţiate implicaţiile pe 

care măsurile luate ca reacţie la criza economică 

și financiară le au în materie de răspundere, de 

transparenţă și de audit al finanţelor publice. 

Ulterior în cursul anului 2011, Comitetul de 

contact al președinţilor instituţiilor supreme de 

audit din statele membre și al Curţii de Con-

turi Europene a cerut factorilor de decizie din 

cadrul UE să asigure respectarea corespunză-

toare a principiilor privind răspunderea pentru 

actul de gestiune, transparenţa și auditul finan-

ţelor publice atunci când se află în joc fonduri 

publice. În special, instituţiile supreme de audit 

din zona euro au solicitat adoptarea unor pre-

vederi referitoare la realizarea unui audit public 

extern adecvat al Mecanismului european de 

stabil itate.  Aceasta a condus la decizia de 

a forma o comisie de audit pentru mecanismul 

respectiv, comisie care va include și un membru 

propus de Curtea de Conturi Europeană.

CUVÂNTULÎNAINTE 
AL PREȘEDINTELUI

În 2011,  rezultatele indicatorilor-cheie de 

performanţă  a i  Curţ i i  au continuat să f ie 

încurajatoare, în special în ceea ce privește 

examinarea s ituaţ iei  acţ iuni lor  întreprinse 

în urma recomandărilor noastre care au fost 

acceptate de entităţile auditate, precum și în 

ceea ce privește evaluarea activităţii noastre 

de audit de către părţile interesate și de către 

experţi  externi .  În 2011, Curtea a reușit  să 

adopte și să publice un număr mai mare de 

rapoarte de audit și de avize, deși obiectivele 

ambiţioase pe care ni le propuseserăm cu privire 

la prezentarea în timp util a rapoartelor nu au 

fost îndeplinite în totalitate. Rapoartele anuale 

publicate de Curte au fost elaborate cu un 

conţinut mai bogat de informaţii; s-a introdus 

un capitol nou referitor la aspectele legate de 

auditul performanţei; Curtea a publicat 42 de 

rapoarte anuale specifice, 16 rapoarte speciale, 

precum și șapte avize și un document de poziţie.

Sfera competenţelor de audit ale instituţiei 

noastre în ceea ce privește veniturile și chel-

tuiel i le Uniunii ,  în special  resursele propri i 

provenite din TVA în statele membre, au fost 

confirmate de Curtea de Justiţie a Uniunii Euro-

pene în noiembrie 2011.
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Începând cu 2012, Curtea va fi în măsură să 

raporteze cu privire la măsura în care reco-

mandările sale sunt puse în practică. Curtea va 

demara, de asemenea, realizarea unei evaluări 

colegiale (peer review) cu privire la procedurile 

pe care le utilizează pentru auditul performanţei, 

scopul fiind acela de a îmbunătăţi în continuare 

modul în care este gestionat procesul de ela-

borare a rapoartelor noastre speciale. În 2011, 

Curtea a publicat o serie de linii directoare în 

materie de etică cu scopul de a consolida cadrul 

pe care îl utilizează pentru gestionarea auditu-

rilor. De asemenea, au fost revizuite Politicile 

și standardele de audit ale Curţii în vederea 

eficientizării proceselor de audit și a celor de 

raportare. În 2012, va fi lansat un nou sondaj pe 

tema satisfacţiei personalului Curţii.

Privind spre viitor, 2012 va marca finalizarea 

procesului  de pregătire a strategiei  Curţ i i 

pentru perioada 2013-2017 . Unele provocări 

importante sunt deja evidente. Guvernanţa 

UE este în continuă transformare, iar Curtea 

trebuie să promoveze în continuare obligaţia 

de a se acorda respectul cuvenit principiilor 

privind răspunderea pentru actul de gestiune, 

transparenţa ș i  auditul  f inanţelor  publ ice. 

Necesitatea furnizării unei asigurări de audit 

în timp util și la un nivel calitativ ridicat cu 

privire la utilizarea fondurilor UE este din ce în 

ce mai importantă și, prin urmare, auditurile și 

V í tor  Manuel  da  S ILVA CALDEIRA

P r e ș e d i n t e

rapoartele Curţii trebuie elaborate ţinând seama 

de acest aspect. Pe măsură ce UE continuă 

să se dezvolte,  Curtea va depune în egală 

măsură eforturi pentru a valorifica la maximum 

experienţa sa de audit, cu scopul de a sprijini 

în acest mod factorii de decizie în demersul de 

îmbunătăţire a procesului de gestiune financiară 

a UE. Consolidarea răspunderii financiare a UE 

este un obiectiv comun al Curţii și al altor factori 

interesaţi, Curtea intenţionând să își multiplice 

eforturile în acest sens prin dezvoltarea unor 

parteneriate strategice. Nu în cele din urmă, 

asemenea altor organisme publice ale UE, 

Curtea trebuie să fie pregătită să ajungă la un 

nivel și mai înalt în ceea ce privește rezultatele 

sale, dar cu utilizarea unor resurse mai restrânse, 

și să eficientizeze și mai mult organizarea sa.

Reușita în faţa acestor provocări depinde în 

mod esenţial de eforturile întregului perso-

nal al  Curţii .  Curtea își asumă în continuare 

angajamentul în ceea ce privește dezvoltarea 

excelenţei personalului său ,  aceasta repre-

zentând o valoare fundamentală a instituţiei 

noastre. Ţinând cont de profesionalismul și de 

angajamentul de care personalul Curţii a dat 

dovadă până în prezent, precum și de rezulta-

tele obţinute de acesta de-a lungul timpului, 

Curtea de Conturi Europeană este încrezătoare 

că va putea să își atingă obiectivele stabilite 

pentru viitor.





7
2011 PE SCURT

AC TIVITĂŢILE CURŢII

 o Rapoarte anuale cu privire la bugetul UE și la fondurile europene de dezvoltare 

pentru exerciţiul financiar 2010, cu un conţinut mai bogat de informaţii

 o 42 de rapoarte anuale specifice publicate,  pr iv ind agenţi i le ,  organismele 

descentralizate și alte instituţii ale UE pentru exerciţiul financiar 2010

 o 16 rapoarte speciale adoptate în legătură cu domenii bugetare specifice sau având 

diverse teme privind gestiunea

 o 7 avize ce contribuie la reforma bugetară, în legătură cu aspecte precum modernizarea 

politicii în domeniul achiziţiilor publice sau propunerea legislativă a Comisiei privind 

normele de reglementare a cheltuielilor în domeniul coeziunii după 2013

 o Document de poziţie privind consecinţele pentru răspunderea publică și pentru 

auditul finanţelor publice în UE și rolul Curţii de Conturi Europene în contextul 

actualei crize financiare și economice

GESTIUNEA CURŢI I

 o Rezultate în continuare încurajatoare ale indicatorilor-cheie de performanţă ai 

Curţii, în special în ceea ce privește calitatea și impactul activităţii sale

 o Adoptarea de linii directoare în materie de etică cu scopul de a consolida cadrul 

utilizat pentru gestionarea auditurilor

 o Revizuirea Politicilor și standardelor de audit ale Curţii în vederea eficientizării 

proceselor de audit și a celor de raportare

 o Reafectarea unor membri ai personalului administrativ al Curţii către activităţile de 

bază ale Curţii, și anume cele de audit, contribuindu-se astfel la creșterea numărului 

de personal din departamentele de audit cu peste 12 % în raport cu 2008

 o Lucrările majore de construcţie din cadrul proiectului de construcţie privind cea 

de a doua extensie a sediului Curţii aproape finalizate, iar lucrările de amenajare 

în derulare
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ACTIVITĂŢILE CURŢII

R APOARTE DE AUDIT ȘI  AVIZE

 o avize cu privire la proiectele legislative care 
au un impact asupra gestiunii financiare, 
precum și documente de poziţie cu privire 
la alte chestiuni, care sunt elaborate din 
propria iniţiativă a Curţii.

Activitatea Curţii de Conturi Europene vizează 

în principal elaborarea următoarelor trei tipuri 

de documente:

 o rapoartele anuale, în care sunt prezentate 

în principal rezultatele auditurilor financiare 

și  de conformitate realizate de Curte cu 

privire la bugetul Uniunii Europene și cu 

privire la fondurile europene de dezvoltare 

(FED).  Au fost publicate în mod separat 

rapoarte anuale specifice privind agenţiile, 

organismele descentralizate și alte instituţii 

ale UE;

 o rapoartele speciale, care se publică pe tot 

parcursul anului și care prezintă rezultatele 

auditurilor tematice ale Curţii în legătură 

cu domenii bugetare specifice sau având 

diverse teme privind gestiunea. Acestea 

sunt rezultatul în principal al unor audituri 

ale performanţei; și

Toate rapoartele de audit și  avizele sunt disponibile,  în versiune integrală,  pe site-ul Curţi i 

(www.eca.europa.eu) în 22 de limbi oficiale ale UE.

2007

2

29

9

9

2008

2

29

12

5

2009

2

37

18

1

2010

2

40

14

6

2011

2

42

16

8

Numărul de rapoarte 
și de avize

Rapoarte anuale 
(bugetul UE și FED)

Rapoarte anuale specifice 
cu privire la agenţiile și la 
organismele descentralizate ale UE

Rapoarte speciale

Avize și alte tipuri de documente

http://www.eca.europa.eu
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Mesajele-cheie transmise prin intermediul 

Raportului anual 2010

 o Conturile  aferente exerciţiului 2010 au 

prezentat în mod fidel situaţia financiară 

a Uniunii Europene, precum și rezultatele 

operaţiunilor acesteia și fluxurile sale de 

numerar pentru exerciţiul 2010. În schimb, 

plăţile subiacente acestor conturi au fost 

afectate de un nivel semnificativ de eroare, 

indicele de eroare estimat pentru ansamblul 

bugetului UE fiind de 3,7 %. Per ansamblu, 

sistemele de control erau parţial eficace în 

asigurarea regularităţii plăţilor.

 o În ceea ce privește cheltuielile aferente 

grupului de politici  Coeziune, energie 

și transporturi  (domeniul de cheltuieli 

al  Uniunii  Europene care este cel mai 

susceptibil să conţină erori), indicele de 

eroare estimat de Curte pentru 2010 a fost 

mai ridicat decât cel estimat pentru 2009, 

cifrându-se la 7,7 %.

 o În cadrul celorlalte domenii de cheltuieli ale 

UE, indicele de eroare estimat a rămas relativ 

constant. Indicele de eroare estimat pentru 

grupul de politici Agricultură și resurse 

naturale a fost de 2,3 %, situându-se, astfel, 

peste pragul de semnificaţie. Plăţile directe 

efectuate către fermieri nu au fost însă 

afectate de un nivel semnificativ de eroare.

 o Ponderea deţinută în cadrul bugetului 

UE de plăţile în avans – prefinanţările – 

a crescut în mod semnificativ, însă normele 

contabile și supravegherea contabilă nu au 

fost adaptate în consecinţă.

 o Atunci  când planif ică programele de 

cheltuieli ale UE, Comisia și statele membre 

ar trebui să acorde o mai mare atenţie 

stabilirii  unor obiective de tip SMART – 

specific, measurable, achievable, relevant and 

timed – definite în mod exact, măsurabile, 

pertinente, realizabile și cu termene de 

îndeplinire precise, precum și identificării și 

combaterii riscurilor care pot afecta punerea 

în aplicare a acţiunilor.

RAPOARTELE ANUALE PRIVIND 
EXERCIŢIUL FINANCIAR 2010

R A P O R T U L  A N UA L  R E FE R I T O R 
L A  E X E C U Ţ I A  B U G E T U LU I 
UE P R I V I N D  E X E R C I Ţ I U L 
FI N A N C I A R  2010

În 2011, Curtea a dedicat cea mai mare parte 

a activităţii sale de audit financiar și de con-

formitate auditului privind execuţia bugetului 

UE pentru exerciţiul 2010. Această activitate 

a dus la publicarea Raportului anual 2010 , 

care include cea de a 17-a declaraţie de asigu-

rare (DAS), la 10 noiembrie 2011. În Raportul 

anual 2010 s-au introdus o serie de modificări 

menite să îmbunătăţească atât claritatea, cât 

și informaţiile furnizate. Printre aceste modi-

ficări s-au numărat următoarele: modificarea 

modului de prezentare și a componenţei gru-

purilor de politici în care Curtea subîmparte 

cheltuieli le Uniunii  (și  a capitolelor care le 

corespund); publicarea pentru fiecare dome-

niu de politici a unor indici de eroare estimaţi 

(a se vedea în continuare); o atenţie sporită 

acordată recomandărilor vizând îmbunătăţi-

rea gestiunii financiare; și introducerea unui 

capitol nou, referitor la aspectele legate de 

auditul performanţei.

Pentru prima dată, Curtea a publicat indici de 

eroare estimaţi atât pentru ansamblul bugetului 

UE, cât și  pentru fiecare grup de politici în 

parte. Acești indici de eroare se calculează prin 

extrapolarea erorilor cuantificabile identificate 

în eșantioanele de operaţiuni auditate. Curtea 

compară indicele de eroare estimat cu un 

prag de semnificaţie care este fixat la 2 %, cu 

scopul de a stabili – pe fondul și altor probe 

de audit – dacă există un nivel semnificativ 

de eroare.  Indici i  de eroare nu reprezintă 

un indicator al fraudei, ci reflectă estimarea 

Curţii cu privire la gradul de neconformitate 

a cheltuieli lor în raport cu normele care le 

reglementează. Neconformitatea poate consta 

în  încă lcarea normelor  pr iv ind achiz i ţ i i le 

publice, ineligibilitatea sau calculul incorect 

a l  che l tu ie l i lo r  dec la rate  în  cadru l  unor 

proiecte cofinanţate de UE sau poate consta 

în supradeclararea suprafeţelor de teren de 

către fermieri.
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RAPOARTELE ANUALE SPECIFICE 
PRIVIND AGENŢIILE, ORGANISMELE 
DESCENTR ALIZ ATE ȘI  ALTE INSTITUŢII 
ALE UE PENTRU EXERCIŢIUL 2010

Curtea a publicat în decembrie 2011 rapoarte 

anuale  speci f ice  cu  pr iv i re  la  exerc i ţ iu l 

financiar 2010 pentru fiecare dintre cele 42 de 

agenţi i ,  organisme descentral izate (cum ar 

f i  întreprinderi le comune) ,  precum și  a lte 

instituţii ale UE (în special, referitor la eficienţa 

administrării Băncii Centrale Europene). Curtea 

a formulat opinii de audit fără rezerve pentru 

toate entităţile auditate, cu excepţia Agenţiei 

GNSS European (Sistemul global de navigaţie 

prin satelit) ,  din cauza unor imobilizări care 

au fost înregistrate în contabil itate în mod 

incorect, precum și cu excepţia întreprinderii 

comune ENIAC, din cauza neincluderii în conturi 

a contului rezultatului bugetar.

Agenţiile și organismele descentralizate ale UE 

au fost constituite de legislatorul Uniunii cu 

scopul de a îndeplini sarcini specifice. Fiecare 

agenţie are o misiune proprie,  un consi l iu 

director ,  un director ,  un personal ,  precum 

și un buget propriu. Agenţiile își desfășoară 

activitatea în numeroase domenii,  cum ar fi 

siguranţa, securitatea, sănătatea, cercetarea, 

finanţele, migraţia și deplasarea persoanelor.

R A P O R T U L  A N UA L  R E FE R I T O R 
L A  F O N D U R I L E  E U R O P E N E 
D E  D E Z VO LTA R E  P E N T R U 
E X E R C I Ţ I U L  2010

În  Raportul  anual  refer i tor  la  fondur i le 

europene de dezvoltare (FED) privind exerciţiul 

financiar 2010 (publicat la 10 noiembrie 2011), 

Curtea a concluzionat că, pentru exerciţiul 2010, 

conturile au prezentat în mod fidel, sub toate 

aspectele semnif icative,  s ituaţia f inanciară 

a FED și că operaţiunile și fluxurile de numerar 

a le  fondur i lor  au fost  în  conformitate cu 

regulamentele financiare aferente. Veniturile 

FED nu au fost afectate de un nivel semnificativ 

de eroare.  Angajamentele FED au fost  de 

asemenea conforme cu legile și reglementările 

în vigoare, în pofida unor erori necuantificabile 

identificate în cadrul achiziţii lor. Plăţile FED 

pentru proiecte au fost însă afectate de un 

nivel semnificativ de eroare, înregistrându-se 

un indice de eroare estimat la 3,4 %. Erorile 

identificate priveau nerespectarea condiţiilor 

de el igibi l itate.  Curtea a evaluat sistemele 

de control ale FED ca fiind parţial eficace în 

asigurarea regularităţii plăţilor.

Prezentarea Raportului anual 2010 de către președintele 

Caldeira în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European
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 o existenţa unor schimbări preconizate referitor 

la cadrele de reglementare;

 o interesul existent în mediul politic și în rândul 

publicului larg.

În 2011, Curtea a adoptat 16 rapoarte speciale 

pe diverse teme, ceea ce reprezintă o creștere 

a numărului acestora în comparaţie cu 14 rapoarte 

speciale adoptate în 2010. Aceste rapoarte 

speciale sunt prezentate succint în continuare, 

grupate conform rubricilor cadrului financiar 

multianual, care reprezintă bugetul multianual 

al Uniunii Europene.

Rapoartele speciale în versiune integrală sunt 

disponibile pe site-ul Curţii (www.eca.europa.eu) 

sau prin intermediul site-ului EU Bookshop 

în 22 de limbi oficiale ale UE.

PR I N CI PALE LE E TAPE ALE U N U I  AU D IT D E PE R FO R M AN ŢĂ 

SAU DE CO N FO R M ITATE DESFĂ ȘUR AT PE O TEM Ă SE LEC TATĂ

RAPOARTELE SPECIALE 
PUBLICATE ÎN 2011

Pe lângă rapoartele sale anuale, Curtea publică 

rapoarte speciale pe tot parcursul anului, rapoarte 

care acoperă audituri ale performanţei și audituri 

de conformitate, în legătură cu domenii bugetare 

specifice sau în legătură cu diverse teme privind 

gestiunea, care sunt selectate de Curte. Curtea 

selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel 

încât impactul lor să fie maxim, utilizându-și astfel 

în mod optim resursele.

La selectarea temelor de audit, Curtea ia în 

considerare următoarele aspecte:

 o riscurile existente la adresa performanţei 

sau a conformităţii în domeniul respectiv de 

venituri sau cheltuieli;

 o nivelul veniturilor sau al cheltuielilor aferente 

aspectului vizat;

 o perioada scursă de la efectuarea altor audituri;

Studiu 

preliminar

Se determină utilitatea și fezabilitatea auditului propus.

Planificarea 

auditului

Se stabilesc obiectivele și sfera auditului, abordarea și metodele de audit care urmează să fie 

utilizate, precum și calendarul activităţilor de audit.

Auditul 

efectiv

Echipe multidisciplinare ale Curţii colectează probe de audit la faţa locului, la sediul Comisiei 

și în state membre sau state beneficiare.

Analiza 

constatărilor

Confirmarea faptelor prin dialogul cu entitatea auditată și utilizarea de probe de audit pentru 

a concluziona cu privire la obiectivele auditului.

Redactarea 

raportului

Prezentarea principalelor constatări și a concluziilor într-un mod clar și structurat. 

Elaborarea recomandărilor.

Validare

Validarea raportului împreună cu entitatea auditată.

Adoptare

Adoptarea raportului.

Publicare

Publicarea raportului special în 22 de limbi oficiale, împreună cu răspunsurile entităţii auditate.

http://www.eca.europa.eu


13

C R E Ș T E R E A  D U R A B I L Ă

Creșterea durabilă vizează creșterea econo-

mică și ocuparea forţei de muncă și acoperă 

două aspecte:

Politica de competitivitate include finanţarea 

pentru cercetare și pentru dezvoltare tehnolo-

gică, conectarea Europei prin reţele la nivelul UE, 

educaţia și formarea, promovarea competitivităţii 

pe o piaţă unică complet integrată, precum și 

agenda politicii sociale și dezafectarea nucle-

ară. Bugetul UE alocat în intervalul 2007-2013 

în vederea promovării competitivităţii pentru 

creșterea economică și ocuparea forţei de muncă 

se ridică la 89,4 miliarde de euro, respectiv 9,2 % 

din bugetul total aferent perioadei, aproximativ 

două treimi din această sumă revenind dome-

niului de cercetare și dezvoltare;

Coeziunea pentru creștere și ocuparea forţei de 

muncă vizează în principal politica de coeziune, 

care este implementată printr-o serie de fonduri 

cu sfere definite de activitate, printre care Fondul 

social european, Fondul european de dezvoltare 

regională și Fondul de coeziune. Cheltuielile afe-

rente sunt efectuate de către Comisie și de către 

statele membre ale UE în cadrul unei gestiuni 

partajate. Bugetul UE alocat coeziunii pentru 

perioada 2007-2013 este de 348,4 miliarde de 

euro (35,7 % din bugetul total al UE).

În anul 2011, Curtea a adoptat următoarele 

rapoarte speciale pe teme legate de „Creșterea 

durabilă”:

 o eficacitatea Fondului de garantare pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

(4/2011), din punctul de vedere al conceperii 

și planificării acestuia, al gestiunii operaţiuni-

lor acestuia și al îndeplinirii obiectivelor sale. 

Fondul de garantare pentru IMM-uri este un 

instrument financiar gestionat de Fondul 

European de Investiţii în numele Comisiei 

Europene, instrument prin care se furnizează 

garanţii sau contragaranţii intermediarilor 

financiari pentru împrumuturile acordate de 

instituţii financiare IMM-urilor cu scopul de 

a crește oferta de finanţare prin împrumut;

 o ef icac i tatea proiectelor  din domeniul 

turismului cofinanţate de Fondul european 

de dezvoltare regională (FEDER) (6/2011), 

din punctul de vedere al rezultatelor scontate, 

al durabilităţii  rezultatelor proiectelor, al 

valorii adăugate europene și al modului în 

care sunt concepute proiectele. Raportul are 

la bază un sondaj amplu efectuat la nivelul 

unor proiecte derulate în 26 de regiuni 

din cadrul a nouă state membre. Pentru 

perioada 2000-2006, 4,6 miliarde de euro 

s-au alocat din FEDER pentru investiţii fizice 

în turism, în cadrul unor proiecte selectate 

și gestionate de autorităţi de management 

din statele membre;
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 o eficacitatea proiectelor de e-guvernare spri-

jinite prin Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDER) (9/2011), accentul fiind 

pus pe perioada de programare 2000-2006 și 

pe patru state membre: Franţa, Italia, Polonia 

și Spania. Auditul a urmărit să verifice dacă 

proiectele cofinanţate fuseseră selectate 

în funcţie de necesităţile existente, dacă 

fuseseră executate conform planif icăr i i 

și dacă erau utile și durabile. Alocarea de 

sprijin financiar în valoare de 6,7 miliarde 

de euro din partea UE, prin FEDER, pentru 

societatea informaţională a avut ca obiectiv 

dezvoltarea unor tehnologii noi mai sigure, 

a capacităţilor infrastructurale și a conecti-

vităţii în bandă largă între regiuni;

 o eficacitatea procedurilor Comisiei de ges-

tionare a controlului ajutoarelor de stat 

(15/2011). Auditul a examinat dacă procedu-

rile și sistemele utilizate de Comisie asigură 

tratarea de către aceasta a tuturor cazurilor 

relevante legate de ajutoarele de stat, dacă 

asigură tratarea eficace a cazurilor privind 

ajutoarele de stat cu respectarea termenelor 

aplicabile și dacă permit Comisiei să moni-

torizeze impactul pe care îl au activităţile 

sale de control al ajutoarelor de stat. Comisia 

este responsabilă pentru garantarea faptu-

lui că ajutoarele de stat acordate de statele 

membre sunt compatibile cu piaţa internă 

a Uniunii Europene. Statele membre trebuie 

mai întâi să notifice Comisiei măsurile de aju-

tor de stat pe care intenţionează să le pună 

în aplicare și să obţină aprobarea Comisiei 

anterior implementării acestor măsuri.

 o auditul privind implementarea asistenţei 

financiare acordate de Uniunea Europeană 

pentru dezafectarea unor centrale nucleare 

din Bulgaria, Lituania și Slovacia (16/2011) 

a examinat dacă acţiunile programelor au fost 

concepute luând în considerare necesităţile 

identificate, dacă au fost executate conform 

planificării și dacă mecanismele instituite 

pentru răspunderea de gestiune și pentru 

guvernanţă au fost adecvate, astfel încât să 

asigure o utilizare eficace a fondurilor UE. În 

contextul negocierilor de aderare la Uniunea 

Europeană, Bulgaria, Lituania și Slovacia s-au 

angajat să procedeze la închiderea anticipată 

și la dezafectarea ulterioară a opt reactoare 

nucleare pentru care nu mai este posibilă 

modernizarea. Având în vedere că acest anga-

jament reprezenta o obligaţie împovărătoare 

excepţională pentru cele trei ţări, Uniunea 

Europeană a decis să le acorde o contribuţie 

financiară în valoare de 2,9 miliarde de euro 

pentru perioada 1999-2013.
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CO N S E R VA R E A  Ș I  G E S T I O N A R E A 
R E S U R S E L O R  N AT U R A L E

În anul 2011, Curtea a adoptat următoarele 

rapoarte speciale pe teme legate de „Conser-

varea și gestionarea resurselor naturale”:

 o Schema de plată unică a politicii agricole 

comune (5/2011) – a se vedea caseta: „În 

detaliu: un audit al performanţei”;

 o s-a examinat dacă politica privind sprijinul 

pentru agromediu este bine concepută și 

bine gestionată (7/2011). Auditul a evaluat 

dacă politica este concepută și monitorizată 

astfel încât să genereze beneficii tangibile 

pentru mediu, dacă fermierii sunt sprijiniţi 

corespunzător, printr-o îndrumare adecvată 

și prin ajutoare de valoare justă, și dacă în 

cadrul gestiunii politicii, se acordă atenţie 

faptului că necesităţi le legate de mediu 

diferă de la o situaţie la alta. Sprijinul pentru 

agromediu implică cheltuieli UE în valoare 

de 2,5 miliarde de euro pe an și urmărește 

să răspundă cererii crescânde a societăţii în 

materie de servicii de mediu, prin încurajarea 

fermieri lor să introducă sau să continue 

să aplice metode de producţie agricolă 

compatibi le cu protecţia ș i  ameliorarea 

mediului. Gestionarea acestei politici este 

partajată între Comisie și statele membre;

 o recuperarea plăţilor efectuate în mod 

necuvenit în cadrul politici i  agricole 

comune  (8/2011),  raport în care Curtea 

a evaluat ef icacitatea s istemelor create 

și operate de statele membre în vederea 

recuperării creanţelor identificate. Auditul 

a examinat dacă statele membre prelucrează 

și înregistrează în mod corect creanţele, 

dacă acestea reușesc să recupereze plăţile 

identificate ca fiind necuvenite, dacă anu-

larea de către statele membre a creanţelor 

pe motiv că sunt nerecuperabile se face în 

mod corespunzător și dacă supravegherea 

și monitorizarea de către Comisie a recu-

perărilor sunt eficace. Fondurile cheltuite 

de Uniunea Europeană pentru agricultură 

și dezvoltare rurală se ridică la aproximativ 

55 de miliarde de euro pe an, o parte din 

aceste fonduri fiind plătite în mod incorect 

din cauza unor cereri de plată neconforme 

cu reglementările ori incorecte și trebuind, 

prin urmare, să fie recuperate.

Uniunea Europeană deţine responsabil ităţi 

extinse în materie de politici, în ceea ce privește 

domeniul agriculturii , al dezvoltării rurale, al 

pescuitului și al mediului. Bugetul planificat 

pentru perioada 2007-2013 este de 413,1 mili-

arde de euro (42,3 % din total).

Trei sferturi din această sumă se cheltuiesc 

pentru plăţile directe către fermieri și pentru 

măsuri de sprijin vizând pieţele agricole prin 

intermediul Fondului european de garantare 

agricolă  (FEGA) – „pilonul unu” al  polit ici i 

agricole comune (PAC). O cincime din cheltuieli 

se efectuează în contul sprijinului UE pentru 

dezvoltarea rurală ,  domeniu f inanţat prin 

intermediul Fondului european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) ,  care reprezintă 

„pilonul doi” al PAC. Agricultura și dezvoltarea 

rurală fac obiectul gestiunii  partajate între 

Comisie și statele membre.
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 o eficacitatea programelor „Lapte în școli” și 

„Fructe în școli” (10/2011), raport în care s-a 

evaluat dacă subvenţiile din partea UE au un 

impact direct asupra consumului de produse 

de către beneficiari și dacă programele pot 

să îș i  îndeplinească rolul  educativ ș i  să 

influenţeze obiceiurile alimentare viitoare. 

Aceste programe ale UE au drept obiectiv 

să determine copii i  să adopte obiceiuri 

alimentare sănătoase, consumând produse 

lactate și fructe și legume, și să contribuie 

la  îmbunătăţ i rea  p ieţe i  pentru  aceste 

produse. UE alocă în prezent un buget anual 

de 180 de milioane de euro pentru aceste 

două programe;

 o s-a examinat dacă modul în care sistemul 

indicaţiilor geografice este conceput și 

gestionat este favorabil pentru eficacita-

tea acestuia (11/2011). Auditul a examinat 

robusteţea sistemului, atractivitatea acestuia 

pentru producători și nivelul de cunoaștere 

a sistemului de către consumatori. Sistemul 

indicaţiilor geografice are ca scop protejarea 

denumirilor de produse ale căror caracteris-

tici sunt asociate cu aria geografică în care 

produsele respective sunt obţinute. Acest 

sistem poate oferi fermierilor și producăto-

rilor de produse alimentare o oportunitate 

economică ș i  urmărește să producă un 

impact pozitiv asupra comunităţilor rurale;

 o eficacitatea măsurilor adoptate de UE 

pentru a contribui la adaptarea capacităţii 

flotelor de pescuit ale UE la posibilităţile 

de pescuit disponibile (12/2011). În cadrul 

acestui audit, Curtea a căutat să răspundă 

la  următoarele întrebăr i :  cadrul  pentru 

reducerea capacităţii  f lotelor este clar și 

măsuri le specif ice sunt bine definite ș i 

apl icate corect .  Auditul  a fost  efectuat 

la  serv ic i i le  Comis ie i  ș i  în  Danemarca , 

Spania, Franţa, Italia, Polonia, Portugalia și 

Regatul Unit. Obiectivul politicii comune în 

domeniul pescuitului a Uniunii Europene 

este promovarea unui pescuit sustenabil, 

prin obţinerea unui echilibru între resursele 

piscicole și flota de pescuit, astfel încât să 

se evite supraexploatarea stocuri lor  de 

pește. Supracapacitatea flotei de pescuit 

este o problemă apărută de mai  mulţ i 

ani și ea periclitează atât sustenabilitatea 

stocurilor de pește, cât și viabilitatea pe 

termen lung a sectorului pescuitului. Fondul 

european pentru pescuit pune la dispoziţie 

4,3 miliarde de euro pentru perioada de 

programare 2007-2013.
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ÎN DETALIU:  UN AUDIT AL PERFORMANŢEI

RAPORTUL SPECIAL NR.  5/2011 SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ SPU: 
ASPECTE CARE TREBUIE ABORDATE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII  BUNEI 

GESTIUNI  FINANCIARE A ACESTUI  MECANISM

Acest audit al performanţei a acoperit 

a s p e c t u l  p r i v i n d  b u n a  g e s t i u n e 

financiară a plăţilor efectuate în cadrul 

SPU, schemă care este aplicată în prezent 

în 17 din cele 27 de state membre ale 

Uniunii Europene. Cheltuielile efectuate 

pentru SPU se ridicau la aproximativ 

28,8 miliarde de euro în 2009.

Introducerea schemei de plată unică 

a reprezentat  un element-cheie a l 

reformei din 2003 a politicii agricole 

comune a UE. Obiectivele SPU constau 

în furnizarea de sprijin pentru veniturile 

fermierilor și în încurajarea unei mai 

bune adaptări a activităţii fermierilor 

la cererea pieţei .  Reforma din 2003 

a el iminat legătura dintre spri j in ș i 

producţie („decuplare”) .  În schimb, 

fermierii trebuie să aibă la dispoziţie 

un teren agricol eligibil  și  să deţină 

„drepturi la plată”.

Încă din 2006, Curtea a întreprins un număr de audituri vizând procedurile utilizate de Comisie și de 

statele membre pentru a asigura exactitatea drepturilor la plată și corectitudinea plăţilor efectuate către 

fermieri. Aceste audituri au acoperit toate cele 17 state membre care aplică această schemă, rezultatele 

lor fiind prezentate în Raportul anual 2006 și în Raportul anual 2007 referitoare la bugetul UE.

Curtea a decis să dezvolte aceste rezultate prin intermediul unui audit al performanţei, care s-a axat 

pe următoarele aspecte:

 o beneficiarii schemei, accesul la sprijin și modul în care au fost definite terenurile eligibile;

 o contribuţia acestei scheme la îndeplinirea obiectivelor de sprijinire a veniturilor fermierilor și de 

menţinere a terenurilor în bune condiţii agricole și de mediu;

 o efectele generate de diferitele modele de implementare a schemei.

S-au efectuat vizite de audit la Comisia Europeană și în Franţa, în Regatul Unit și în Italia în 2009 și în 2010.

Raportul special nr. 5/2011, care a rezultat în urma acestui audit, a concluzionat că schema de plată 

unică a avut o contribuţie pozitivă în ceea ce privește îndeplinirea a două din obiectivele principale ale 

politicii agricole comune, și anume: încurajarea unei mai bune adaptări a fermierilor la cererea pieţei și 

sprijinirea globală a veniturilor din sectorul agricol. Concluzia de ansamblu a raportului este însă aceea 

că modul de implementare a schemei a generat o serie de elemente discutabile, legate de: definiţia dată 

beneficiarilor schemei, precum și parcelelor și activităţilor eligibile, impactul schemei asupra mediului, 

repartiţia sprijinului financiar între statele membre și în interiorul acestora și efectele specifice produse 

de modelul istoric și de cel regional.
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Raportul recomandă ca plăţile să vizeze într-o măsură mai mare fermierii activi, excluzându-se parcelele 

cu caracter neagricol și activităţile care nu contribuie la creșterea productivităţii agriculturii și nici la 

întreţinerea activă a terenurilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu. Curtea recomandă, 

de asemenea, ca sprijinul să reflecte costul externalităţilor de mediu și al celorlalte externalităţi 

generate de fermieri, precum și ca repartiţia ajutoarelor SPU între fermieri să se realizeze într-un 

mod mai echilibrat. Calculul sprijinului ar trebui să aibă la bază situaţia curentă a activităţii agricole.

Auditul a fost efectuat de către o echipă multidisciplinară formată din opt auditori de la Camera I. 

Activitatea de audit a permis cunoașterea mai în detaliu atât a conceptului de sprijin „decuplat” pentru 

fermieri, cât și a efectelor generate de trecerea de la fostul sprijin „cuplat”. Potrivit dlui Sven Kölling, 

șef de echipă: „realizarea unui audit al multitudinii de modele și variante de implementare a SPU, alături 

de diversele politici naţionale și regionale de gestionare a acestei scheme, care au influenţat eficacitatea 

și eficienţa ajutorului, a reprezentat o provocare deosebită pentru echipa noastră”. Vizitele de audit la 

beneficiarii finali și controalele la faţa locului la exploataţiile agricole s-au dovedit a fi indispensabile 

pentru colectarea probelor de audit în sprijinul constatărilor de audit și al concluziilor auditului.

O serie de recomandări ale Curţii sunt reflectate în propunerile Comisiei privind reforma politicii 

agricole comune, planificată să fie implementată după anul 2013 (propuneri aflate încă în dezbatere 

la momentul redactării prezentului raport), inclusiv în ceea ce privește definirea „fermierului activ” 

și a activităţilor minime care trebuie efectuate pe anumite tipuri de terenuri, distribuţia ajutorului 

între beneficiari, reducerea diversităţii modelelor de SPU, precum și în ceea ce privește necesitatea 

ca sprijinul să reflecte într-o măsură mai mare externalităţile de mediu.

Echipa de audit (de la stânga la dreapta): (rândul din faţă) Heike Walz, Michel Cretin, membru al Curţii de Conturi 

Europene, Aurelia Petliza, (rândul din spate) Pietro Puricella, Dirk Pauwels, Sven Kölling, Sylvain Lehnhard



19

UE C A  A C T O R  M O N D I A L

Activităţile UE din domeniul relaţiilor externe 

abordează următoarele obiective: extinderea 

UE;  as igurarea stabil ităţi i ,  a  securităţi i  ș i 

a prosperităţii  în regiunile vecine  Uniunii ; 

sprijinirea în mod activ a dezvoltării durabile 

la  nivel  internaţ ional ;  ș i  promovarea unei 

guvernanţe pol it ice la  nivel  mondial ,  în 

tandem cu asigurarea securităţii strategice și 

a securităţii populaţiei civile.

UE a alocat 55,9 miliarde de euro pentru peri-

oada 2007-2013, respectiv 5,7 % din totalul 

cheltuieli lor planif icate pentru îndeplinirea 

acestor obiective. Majoritatea cheltuielilor sunt 

gestionate în mod direct de către Comisie, fie 

de la nivelul serviciilor centrale, fie prin interme-

diul delegaţiilor. O anumită parte din finanţarea 

acordată face obiectul gestiunii în comun, în 

cooperare cu organizaţii internaţionale.

În anul 2011, Curtea a adoptat următoarele 

rapoarte speciale pe teme legate de „UE ca 

actor mondial”:

 o Deconcentrarea gestionării de către Comi-

sie a asistenţei externe de la serviciile sale 

centrale către delegaţii a condus la îmbu-

nătăţirea furnizării ajutorului? (1/2011). 

Auditul a examinat mecanismele de gestiune 

și impactul acestora atât în ceea ce privește 

îmbunătăţirea vitezei de furnizare a ajutorului 

și a calităţii ajutorului, cât și în ceea ce privește 

instituirea de proceduri financiare adecvate. 

Uniunea Europeană este cel mai mare dona-

tor de ajutor umanitar din lume, iar Comisia 

Europeană gestionează o mare parte din acest 

ajutor – 8,4 miliarde de euro în 2009 – prin 

intermediul sistemului său de gestionare, cu 

delegarea de responsabilităţi către birou-

rile sale locale din ţările partenere începând 

cu 2002.

 o Eficienţa și eficacitatea contribuţiilor UE cana-

lizate prin organizaţii ONU în ţări afectate 

de conflicte (3/2011). Acest audit s-a axat pe 

proiecte care au fost derulate în Afganistan, 

Irak și Sudan în perioada 2006-2008. Volumul 

fondurilor acordate de EuropeAid și canalizate 

prin organizaţii ONU se ridica la aproximativ 

4 miliarde de euro pentru perioada 2005-2009. 

Uniunea Europeană poate acorda contribuţii 

pentru proiecte specifice, fie în calitate de unic 

donator, fie în comun cu alţi donatori, contribu-

ţii către fonduri fiduciare cu donatori multipli, 

fără să aloce resursele financiare unor activităţi 

sau unor obiective specifice, sau contribuţii la 

bugetul general al unei organizaţii ONU.

 o Eficacitatea asistenţei din partea UE pentru 

a ameliora capacitatea Croaţiei de a gesti-

ona finanţarea postaderare (14/2011). S-a 

examinat modul în care Comisia a planificat 

asistenţa și s-a urmărit să se determine dacă 

proiectele finanţate de UE au obţinut rezulta-

tele scontate. Scopul asistenţei de preaderare 

acordate de UE este de a ajuta ţările candidate 

să își consolideze capacitatea administrativă 

astfel încât să fie pregătite să gestioneze 

sumele mai importante la care vor avea acces 

sub formă de fonduri UE odată ce vor deveni 

state membre. Asistenţa primită de Croaţia 

este de 150 de milioane de euro pe an înce-

pând din 2007.
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În anul 2011, Curtea a adoptat următorul raport 

pe teme legate de „Venituri”:

 o Modul în care este controlat  regimul 

vamal 42 este de natură să prevină și să 

detecteze evaziunea în materie de TVA 

(13/2011)?  S-a urmărit să se răspundă la 

întrebarea dacă există un cadru de reglemen-

tare corespunzător în combaterea evaziunii 

în materie de TVA în ceea ce privește regi-

mul vamal 42. Curtea a efectuat audituri în 

Belgia, Danemarca, Spania, Franţa, Austria, 

Slovenia și Suedia. Regimul vamal 42 este 

mecanismul utilizat de un importator din 

cadrul UE cu scopul de a obţine o scutire 

de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA). 

Acest regim vamal se aplică atunci când 

mărfurile importate din afara UE într-un stat 

membru urmează să fie transportate către 

un al doilea stat membru. În astfel de cazuri, 

TVA-ul este exigibil în acest din urmă stat, și 

anume statul membru de destinaţie.

În anul 2011, Curtea a adoptat următorul raport 

pe teme din domeniul „Administraţiei”:

 o Mecanismele de gestionare din cadrul 

Oficiului European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) (2/2011). S-au evaluat măsurile care au 

fost întreprinse ca răspuns la recomandările 

formulate de Curte într-un raport special 

anterior cu privire la acest subiect (Raportul 

special nr. 1/2005). Auditul a examinat dacă 

activităţi le OLAF au fost refocalizate pe 

funcţia de investigaţie a acestuia, dacă OLAF 

a îmbunătăţit eficienţa investigaţiilor sale, 

dacă OLAF este în măsură să demonstreze 

ef icacitatea invest igaţ i i lor  sa le  ș i  dacă 

rolul Comitetului de supraveghere a fost 

clarificat. Sarcina OLAF este de a combate 

frauda și alte activităţi ilegale desfășurate în 

detrimentul bugetului UE. Oficiul aparţine 

Comisiei, însă dispune de autonomie în ceea 

ce privește investigaţiile și numără în jur de 

500 de angajaţi,  iar bugetul său anual se 

ridică la aproximativ 50 de milioane de euro.

A D M I N I S T R AŢ I E

Cheltuielile administrative ale instituţiilor, 

ale agenţiilor și ale organismelor descentralizate 

ale UE acoperă cheltuielile de personal, precum 

salariile și pensiile, și cheltuielile referitoare la 

clădiri ,  echipamente, energie, comunicaţii și 

tehnologia informaţiei. Cheltuielile totale pentru 

perioada 2007-2013 se ridică la 55,9 miliarde de 

euro, respectiv 5,7 % din bugetul total al UE.

VE N I T U R I

Bugetul Uniunii Europene este finanţat în cea 

mai mare parte din resurse proprii,  la care 

se adaugă și  alte surse .  Resursele propri i 

tradiţionale – în principal taxe vamale – repre-

zintă aproximativ 12 % din venitul total al UE, 

iar resursa bazată pe TVA contribuie la buget 

tot în proporţie de 12 %. Majoritatea resurselor 

proprii ale Uniunii Europene (70 %) corespund 

resursei bazate pe venitul naţional brut, prin 

care se asigură un echilibru bugetar constant.
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AVIZE ȘI DOCUMENTE 
DE POZIŢIE PUBLICATE ÎN 2011

Curtea a contribuit la îmbunătăţirea gestiunii 

financiare a UE și prin intermediul avizelor sale 

care privesc propunerile legislative noi sau cele 

de modificare a legislaţiei existente, propuneri 

având un impact financiar. Aceste avize sunt 

solicitate de celelalte instituţii ale UE și sunt 

utilizate de autorităţile legislative – Parlamentul 

European și Consiliul – în cadrul activităţii lor. 

De asemenea, Curtea poate publica, din proprie 

iniţiativă, documente de poziţie cu privire la 

orice alte chestiuni.

În anul 2011, Curtea a adoptat șapte avize:

 o Avizul nr. 1/2011 : referitor la propunerea 

de regulament al Consiliului de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 215/2008 privind 

regulamentul financiar aplicabil celui de 

Al zecelea fond european de dezvoltare, 

în ceea ce privește Serviciul European de 

Acţiune Externă

 o Avizul nr. 2/2011 :  referitor la normele 

financiare ale întreprinderii comune Clean Sky

 o Avizul nr. 3/2011 : referitor la propunerea 

de modificare a regulamentului financiar al 

Școlilor Europene

 o Avizul nr. 4/2011: referitor la Cartea verde 

a Comisiei privind modernizarea politicii în 

domeniul achiziţiilor publice

 o Avizul nr. 5/2011: referitor la propunerea de 

regulament al Consiliului (Euratom) de stabilire 

a normelor de participare a întreprinderilor, 

a centrelor de cercetare și a universităţilor la 

acţiunile indirecte în temeiul Programului-cadru 

al Comunităţii Europene a Energiei Atomice și 

de diseminare a rezultatelor cercetării

 o Avizul nr. 6/2011 : referitor la propunerea 

modificată de regulament al Parlamentului 

European și  al  Consil iului de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind 

investigaţiile efectuate de Oficiul European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare 

a Regulamentului (EURATOM) nr. 1074/1999.

Avizul nr. 7/2011  s-a referit la propunerea 

de Regulament al  Parlamentului  European 

și al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii 

comune pr iv ind cheltuiel i le  în domeniul 

coeziuni i ,  care ar  putea reprezenta până 

la 45 % din totalul  cheltuiel i lor UE pentru 

perioada 2014-2020. Contribuţia bugetului 

UE la  îndepl in i rea  obiect ive lor  St rategie i 

Europa 2020 depinde într-o mare măsură de 

utilizarea acestor fonduri într-un mod care să 

respecte principiile economicităţii , eficienţei 

și eficacităţii . Aceasta va avea, de asemenea, 

un impact asupra credibilităţii și a legitimităţii 

acţiunii UE. Provocarea cu care continuă să se 

confrunte Uniunea este obţinerea de rezultate 

calitative bune dintr-un sistem în care fondurile 

sunt repartizate în avans statelor membre, 

iar absorbţia constituie un obiectiv implicit. 

Supravegherea  e f icace  de  căt re  Comis ie 

a utilizării fondurilor și obligaţia acesteia de 

a răspunde pentru actul de gestiune în acest 

domeniu vor  permite statelor  membre să 

utilizeze cu succes aceste fonduri.

Avizele în versiune integrală sunt disponibile 

pe site-ul Curţii (www.eca.europa.eu) în toate 

limbile oficiale ale UE.

http://www.eca.europa.eu
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DOCUMENTUL DE POZIŢIE  AL CURŢII  DE CONTURI  EUROPENE: 
CONSECINŢELE PENTRU RĂSPUNDEREA PUBLICĂ ȘI  PENTRU AUDITUL 
FINANŢELOR PUBLICE ÎN UE ȘI  ROLUL CURŢII  DE CONTURI  EUROPENE 

ÎN CONTEXTUL ACTUALEI  CRIZE FINANCIARE ȘI  ECONOMICE

Actuala criză financiară și economică mondială are consecinţe majore pentru Uniunea Europeană. Ca 

reacţie la această criză, UE a luat măsuri pentru a veni în sprijinul sustenabilităţii sectorului financiar, 

pentru a încuraja redresarea și creșterea economică, pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre 

și pentru a consolida coordonarea politicilor fiscale și economice ale statelor membre. Aceste măsuri 

au implicaţii importante pentru modul în care sunt utilizate în Uniunea Europeană fondurile publice 

– cu alte cuvinte, impozitele pe care le plătesc cetăţenii UE. Schimbările survenite în cadrul politicii 

economice a Uniunii creează noi provocări în materie de răspundere, de transparenţă și de audit al 

finanţelor publice.

Curtea consideră că aceste noi măsuri ar trebui să respecte principiul conform căruia, atunci când 

sunt în joc finanţe publice, ar trebui să existe mecanisme adecvate pentru a asigura transparenţa, 

răspunderea publică și auditul finanţelor publice. Prin urmare, la 19 mai 2011, Curtea a publicat 

Documentul de poziţie privind consecinţele pentru răspunderea publică și pentru auditul finanţelor 

publice în UE și rolul Curţii de Conturi Europene în contextul actualei crize financiare și economice.

În documentul său, Curtea concluzionează că va efectua audituri cu privire la noile autorităţi de 

supraveghere, la mecanismele de asistenţă cu garanţii de la bugetul UE și – în măsura posibilului – la 

activităţile Comisiei desfășurate în cadrul semestrului european. Curtea a identificat cazuri în care 

dispoziţiile cu privire la auditul finanţelor publice nu sunt adecvate. De exemplu, Curtea este de părere 

că Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate ar trebui să includă dispoziţii privind 

un audit extern al finanţelor publice. În ultimul rând, Curtea atrage atenţia asupra unui număr de cazuri 

pentru care este necesară o reflecţie din partea instituţiilor competente din cadrul Uniunii (în special 

Parlamentul European și Consiliul) cu privire la subiectul răspunderii și la cel al transparenţei. Aceste 

cazuri includ standardele de contabilitate/de audit, activităţile băncilor centrale și monitorizarea 

politicilor fiscale în cadrul noului ansamblu normativ în curs de elaborare.
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Curtea colaborează cu alte instituţii supreme de audit, în principal prin intermediul următoarelor mecanisme:

 o Comitetul de contact al instituţiilor supreme de audit din statele membre ale UE;

 o Reţeaua instituţiilor supreme de audit din statele candidate și potenţial candidate la aderarea 

la Uniunea Europeană;

 o Organizaţii internaţionale ale instituţiilor publice de audit, în special Organizaţia Internaţională 

a Instituţiilor Supreme de Audit (International Organisation of Supreme Audit Institutions - INTOSAI), 

precum și grupul regional european al INTOSAI (EUROSAI).

COMITETUL DE CONTACT

Conform tratatului, Curtea de Conturi Europeană 

și instituţiile supreme de audit din statele membre 

trebuie să practice o cooperare bazată pe încredere 

și pe respectarea independenţei fiecărei instituţii. 

Curtea colaborează în mod activ cu instituţiile 

supreme de audit din statele membre ale UE prin 

intermediul Comitetului de contact. Comitetul de 

contact este un grup în cadrul căruia se reunesc 

anual președinţii instituţiilor supreme de audit din 

statele membre ale UE și președintele Curţii de Con-

turi Europene. Acest comitet furnizează un cadru 

pentru cooperare și pentru schimbul de cunoștinţe 

profesionale și de experienţă pe tema auditului 

fondurilor UE și pe alte teme legate de Uniunea 

Europeană. Contactul curent dintre instituţiile parti-

cipante este menţinut prin intermediul ofiţerilor de 

legătură desemnaţi de fiecare instituţie. În cadrul 

Comitetului de contact, au fost create grupuri de 

lucru și reţele, având rolul de a contribui la stabilirea 

unor poziţii și a unor practici comune.

În 2011, Curtea a deţinut președinţia în exerciţiu 

a Comitetului de contact, continuând să îi furni-

zeze acestuia sprijin administrativ și participând 

activ în cadrul diferitelor grupuri de lucru și reţele 

ale comitetului.

COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII  SUPREME DE AUDIT

Reuniunea anuală din 2011  a  Comitetului 

de contact a avut loc la sediul Curţii în peri-

oada 13-14 octombrie 2011. Tema principală 

a reuniunii a fost impactul asupra instituţiilor 

supreme de audit din UE, inclusiv Curtea de Con-

turi Europeană, al semestrului european și al altor 

evoluţii recente din cadrul guvernanţei economice 

a UE, printre care se pot enumera reglementarea și 

supravegherea sistemelor și a instituţiilor financi-

are, ajutoarele de stat acordate sectorului financiar 

și auditul mecanismelor de gestionare a crizei euro.

Comitetul de contact a adoptat Declaraţia adre-

sată Parlamentului European, Consiliului European, 

Comisiei Europene, precum și parlamentelor și 

guvernelor statelor membre ale UE (a se vedea 

caseta prezentată în continuare). Comitetul a adop-

tat, de asemenea, o rezoluţie prin care se ia act de 

solicitarea instituţiilor supreme de audit din statele 

membre ale zonei euro cu privire la adoptarea de 

prevederi referitoare la realizarea unui audit public 

extern adecvat al Mecanismului european de sta-

bilitate. Atât declaraţia, cât și rezoluţia respectivă 

sunt disponibile pe site-ul Comitetului de contact, 

www.contactcommittee.eu.

Principalele persoane care au luat cuvântul la reuniunea din 2011 a Comitetului de contact: comisarul Olli Rehn, 

ministrul finanţelor din Luxemburg, Luc Frieden, și vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Vítor Constâncio, 

împreună cu președintele Curţii de Conturi Europene, Vítor Caldeira (al treilea de la stânga)

http://www.contactcommittee.eu
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DECLARAŢIE PRIVIND IMPACTUL SEMESTRULUI EUROPEAN ȘI AL ALTOR EVOLUŢII  RECENTE 

DIN CADRUL GUVERNANŢEI ECONOMICE A UE ASUPRA INSTITUŢIILOR SUPREME DE AUDIT 

DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ȘI ASUPRA CURŢII  DE CONTURI EUROPENE, 

ADOPTATĂ DE COMITETUL DE CONTACT LA 14 OCTOMBRIE 2011, ÎN CARE SE SUBLINIAZĂ 

PRINCIPIILE CARE TREBUIE RESPECTATE ATUNCI CÂND SE AFLĂ ÎN JOC FONDURI PUBLICE ȘI 

ÎN CARE SE TRASEAZĂ PRINCIPALELE LINII  DIRECTOARE ÎN VEDEREA COOPERĂRII  VIITOARE

Un audit adecvat al finanţelor publice

Comitetul de contact consideră că, atunci când se află în joc fonduri publice, ar trebui respectate 

următoarele principii:

 o „un grad suficient de transparenţă, materializată prin furnizarea la timp de informaţii fiabile (inclusiv 

statistici naţionale) privind utilizarea efectivă sau planificată a fondurilor publice, precum și privind riscurile 

la care sunt expuse acestea;

 o asumarea în mod corespunzător a răspunderii pentru actul de gestiune, care să presupună examinarea 

publică a acţiunilor și tragerea la răspundere a factorilor de decizie și a celor responsabili de gestionarea 

proceselor; și

 o efectuarea în mod adecvat a auditului finanţelor publice, pentru a se furniza informaţii și o asigurare privind 

modul în care s-au utilizat fondurile publice și privind riscurile la care sunt expuse acestea, contribuind în 

acest fel la transparenţă și furnizând baza pe care să se sprijine procesul de răspundere de gestiune.”

Pentru a asigura o reacţie eficace, în domeniul auditului finanţelor publice, la criza financiară și economică 

și la repercusiunile acesteia, instituţiile supreme de audit din statele membre ale UE și Curtea de Conturi 

Europeană „vor analiza – în măsura posibilului și în limitele mandatelor care le-au fost conferite – modalităţile 

în care își vor adapta activitatea de audit la noul context. Acest proces a fost deja demarat, în unele cazuri, 

prin introducerea unor sarcini de audit noi sau prin actualizarea sarcinilor de audit existente.”
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Dezvoltarea în continuare a cooperării dintre instituţiile supreme de audit 
din UE și Curtea de Conturi Europeană

Interdependenţa din ce în ce mai mare a economiilor din cadrul UE întărește valoarea unei perspective 

comune care poate fi obţinută ca urmare a unei cooperări strânse prin intermediul cadrului asigurat 

de Comitetul de contact. Această cooperare poate include:

 o „schimbul de învăţăminte desprinse pe baza rezultatelor auditurilor recente și de informaţii privind 

impactul acestor audituri, ca modalitate de acumulare și de punere în comun a cunoștinţelor;

 o identificarea și  diseminarea celor mai bune practici  existente în prezent în materie de audit al 

mecanismelor noi (și al celor deja existente);

 o identificarea lacunelor în ceea ce privește auditul finanţelor publice și a unor eventuale sarcini de 
audit noi și a unor parteneriate noi, precum și analizarea modalităţilor prin care s-ar putea da cea 

mai bună rezolvare acestor chestiuni; și

 o analizarea posibilităţii de a elabora metode și tehnici de audit specifice care să fie utilizate de SAI, 

precum și a unor instrumente și instrucţiuni pentru punerea lor în aplicare.”

Pentru a derula aceste acţiuni, Comitetul de contact va utiliza reţelele sale deja create care acoperă 

auditul strategiei Europa 2020 și al politicii fiscale, precum și audituri paralele sau coordonate și alte 

tipuri de activităţi de cooperare concepute în scopul menţionat.

Reuniunea din 13-14 octombrie 2011 de la Luxemburg a Comitetului de contact
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REŢEAUA INSTITUŢIILOR SUPREME 
DE AUDIT DIN STATELE CANDIDATE 
ȘI POTENŢIAL CANDIDATE

Curtea a participat în mod activ la activităţile 

Reţelei instituţiilor supreme de audit din statele 

candidate și potenţial candidate la aderarea la 

Uniunea Europeană1. Structura organizatorică 

a reţelei este asemănătoare cu cea a Comitetului 

de contact și implică reuniuni periodice ale 

președinţilor instituţiilor supreme de audit și 

ale ofiţerilor de legătură, precum și grupuri de 

lucru, seminare, ateliere și audituri paralele. 

Principalul scop al reţelei este să promoveze 

implementarea unor metode și tehnici de audit, 

în conformitate cu standardele internaţionale 

și cu bunele practici din UE.

În perioada 8-9 martie 2011,  a avut loc la 

Istanbul o reuniune a președinţilor în cadrul 

reţe le i .  Reuniunea a  fost  coprez idată  de 

către Curtea de Conturi a Turciei și Curtea de 

Conturi Europeană și s-a încheiat cu adoptarea 

Acordului de la Istanbul, inclusiv a unui proiect 

de plan de lucru privind activităţile viitoare, 

care urmează să fie pus în aplicare cu sprijinul 

activ al Curţii de Conturi Europene, al SIGMA 

și al reprezentanţilor instituţiilor supreme de 

audit din statele membre ale UE.

1 În februarie 2012, reţeaua număra cinci ţări candidate 
(Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Islanda, Muntenegru și Turcia) și trei ţări potenţial 
candidate (Albania, Bosnia și Herţegovina și Serbia).

ALTE ACTIVITĂŢI DE COOPERARE

În 2011, Curtea a derulat, în cooperare cu instituţiile 

supreme de audit din Austria și din Finlanda, 

o evaluare colegială (peer review) a Biroului 

Auditorului General din Norvegia. Raportul 

rezultat în urma acestei evaluări a fost publicat 

în iunie 2011.

Curtea a continuat să joace un rol activ și să 

contribuie la activităţile INTOSAI și ale EUROSAI. 

Din 2004, an în care a devenit membră cu 

drepturi depline a INTOSAI, Curtea a participat 

în mod activ la activităţile subcomisiilor pentru 

standardele profesionale în domeniul auditului. 

În cursul anului 2011, în urma aprobării ,  în 

noiembrie 2010, de către Congresul al XX-lea 

al  INTOSAI (XX INCOSAI)  a unui  ansamblu 

cuprinzător de standarde internaţionale (ISSAIs – 

Standardele internaţionale ale inst ituţ i i lor 

supreme de audit), aceste subcomisii au început 

să implementeze noi planuri de lucru, axate 

pe armonizarea cadrului de standarde ISSAI și 

pe diseminarea standardelor și a orientărilor 

în materie de audit. În plus, Curtea a sprijinit 

activitatea subcomisiei  pentru promovarea 

bunelor practici  ș i  asigurarea cal ităţ i i  pr in 

evaluări  colegiale (peer reviews)  voluntare, 

activitatea subcomisiei  pentru promovarea 

intens i f i că r i i  ac t iv i tă ţ i lo r  de  conso l idare 

a capacităţilor în rândul membrilor INTOSAI, 

precum și  activitatea Grupului  de lucru al 

INTOSAI pentru auditul de mediu.

De asemenea, începând din 2008, Curtea deţine 

președinţia grupului de lucru al INTOSAI care 

analizează răspunderea de gestiune și activităţile 

de audit în cazul ajutoarelor acordate în urma 

dezastrelor. Unul dintre obiectivele principale 

ale acestui grup de lucru este elaborarea de 

orientări și identificarea și diseminarea de bune 

practici în ceea ce privește răspunderea pentru 

actul de gestiune a ajutoarelor acordate în caz 

de dezastru. Accentul este pus pe activităţile 

c a r e  v i z e a z ă  p ă r ţ i l e  i n t e r e s a t e  ( e n t i t ă ţ i 

multilaterale, organizaţii de ajutorare, guverne, 

auditori privaţi).
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În ceea ce privește EUROSAI, Curtea a făcut un 

important pas înainte, devenind membru al 

Comitetului director pentru următorii șase ani. 

Curtea a participat în mod activ la Congresul 

al VII I-lea al EUROSAI (30 mai-2 iunie 2011), 

care s-a axat pe provocări le ,  sol ic ităr i le ș i 

responsabil ităţ i le manageri lor din sectorul 

public, pe rolul instituţiilor supreme de audit, 

precum și pe auditul pe care instituţiile supreme 

de audit îl desfășoară cu privire la autorităţile 

de reglementare independente. S-a adoptat 

o declaraţie vizând consolidarea independenţei 

instituţiilor supreme de audit.

În decembrie 2011, în urma eforturilor depuse 

atât de comunitatea INTOSAI, cât și de grupurile 

de lucru regionale,  în vederea consolidări i 

independenţei instituţiilor supreme de audit 

și în vederea obţinerii recunoașterii Declaraţiei 

de la Lima și  a Declaraţiei de la Ciudad de 

Mexico, Adunarea generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie privind 

„Promovarea eficienţei, a răspunderii pentru 

actul de gestiune, a eficacităţii și a transparenţei 

admin is t ra ţ ie i  publ ice  pr in  conso l idarea 

instituţiilor supreme de audit”.
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La 15 noiembrie 2011,  Curtea de Justiţ ie 

a Uniunii Europene a pronunţat hotărârea în 

cauza C-539/09 Comisia/Republica Federală 

Germania,  pr iv ind competenţele Curţ i i  de 

Conturi Europene în ceea ce privește auditul în 

domeniul resurselor proprii provenite din taxa 

pe valoarea adăugată (TVA).

Cauza îș i  are or iginea în refuzul  exprimat 

în 2006 de Ministerul Federal al Finanţelor 

din Germania de a permite Curţii de Conturi 

Europene să efectueze audituri în Germania cu 

privire la cooperarea administrativă între statele 

membre în domeniul taxei pe valoarea adăugată, 

conform Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al 

Consiliului. Pentru elaborarea Raportului special 

nr. 8/2007, Curtea a ales să efectueze audituri 

în opt state membre, printre care Germania. 

Autorităţile germane au formulat obiecţii în 

legătură cu dreptul Curţii de Conturi Europene 

de a desfășura auditul menţionat.

Guvernul german susţinea că cooperarea între 

statele membre reglementată de Regulamentul 

nr.  1798/2003 nu are o legătură directă cu 

veniturile Uniunii Europene, întrucât TVA este 

considerată o taxă naţională și trebuie să se 

facă distincţie între aceasta și resursele proprii 

provenite din TVA. Acestea din urmă se stabilesc 

în urma mai multor calcule și corespund unei 

părţi relativ mici din sumele pe care statele 

membre le colectează cu titlu de TVA.

Curtea de Justiţie a respins ferm raţionamentul 

guvernului german, care se baza pe o distincţie 

strictă între veniturile provenite din TVA ale 

statelor membre și resursele proprii provenind 

din TVA ale Uniunii .  Pe baza argumentelor 

prezentate de Comisie, de Parlamentul European 

și  de Curtea de Conturi  Europeană, Curtea 

de Justiţie a subliniat dependenţa resurselor 

proprii provenite din TVA de veniturile proprii 

provenite din TVA ale statelor membre.

ALTE AC TIVITĂŢI

Curtea de Justiţie a reamintit că obiectivul 

R e g u l a m e n t u l u i  n r .  1 7 9 8 / 2 0 0 3  p r i v i n d 

cooperarea administrativă în domeniul taxei pe 

valoarea adăugată este de a stabili mecanisme 

de cooperare între statele membre care să le 

permită acestora să combată frauda legată 

de TVA și să asigure o colectare mai eficace 

a TVA-ului. Aceasta are un impact și în ceea 

ce privește punerea la dispoziţia bugetului 

UE a resurselor proprii provenite din TVA. În 

cazul în care cooperarea între administraţiile 

naţionale se realizează în mod eficient și în 

conformitate cu dispoziţi i le regulamentului 

menţionat, aceasta este de natură să contribuie 

la reducerea fraudelor și la colectarea efectivă 

a veniturilor din TVA în statele membre, precum 

și la menţinerea resurselor proprii provenite din 

TVA la nivelul impus de diversele acte legislative 

ale UE și, prin urmare, la menţinerea echilibrului 

general al resurselor proprii.

Potrivit concluziilor Curţii de Justiţie, Curtea de 

Conturi Europeană era competentă să efectueze 

auditul pe care îl programase, având ca obiect 

cooperarea administrativă în domeniul taxei pe 

valoarea adăugată, întrucât acesta se referea la 

veniturile UE privite din perspectiva legalităţii și 

a bunei lor gestiuni financiare și prezenta astfel 

o legătură directă cu atribuţiile conferite Curţii 

de Conturi Europene prin tratat.

Cauza C-539/09 este prima cauză în care Curtea 

de Justiţie a trebuit să se pronunţe în mod 

explicit cu privire la întinderea competenţelor 

de audit  a le  Curţ i i  de Contur i  Europene. 

Hotărârea Curţii de Justiţie este valoroasă și 

încurajatoare întrucât clar i f ică ș i  confirmă 

competenţele de audit ale instituţiei în raport 

cu statele membre.

COMPETENŢELE CURŢII DE CONTURI EUROPENE ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE AUDITUL RESURSELOR PROPRII PROVENITE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ
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PREMIUL LÁZARO PENTRU 
CERCETARE ÎN DOMENIUL 
AUDITULUI DIN SECTORUL PUBLIC

În 2010,  Curtea a decernat primul premiu 

pentru cercetare în domeniul auditului din 

sectorul public,  cu scopul de a-și  dezvolta 

relaţiile cu mediul academic în acest domeniu 

și de a sprijini dezvoltarea auditului finanţelor 

publice în Europa. Prima ediţie a acestor premii 

a adus un omagiu memoriei lui Jesús Lázaro 

Cuenca, care a îndeplinit funcţia de director 

în cadrul Curţii și care a contribuit de-a lungul 

mai multor ani la dezvoltarea metodelor și 

a abordărilor de audit ale instituţiei.

Premiul Lázaro le-a fost înmânat câștigătorilor, 

doamna Sara Belleil și domnul José Antonio 

Fernández Ajenjo, de către președintele Curţii, 

Vítor Caldeira, și de către Comitetul de selecţie în 

cadrul unei ceremonii publice, care a avut loc la 

5 iulie 2011 la sediul Curţii din Luxemburg. Ambii 

câștigători ai premiului și-au prezentat lucrările 

în cadrul unei sesiuni de comunicări știinţifice:

Dna Sara Belleil : Contribution to sociology of 

management practices in European policy audits 

of humanitarian NGOs: between importation 

and appropriation („Contribuţie la o sociologie 

a practicilor de gestiune din cadrul auditurilor 

de politici europene cu privire la ONG-urile din 

domeniul umanitar: între import și apropriere”)

Dl José Antonio Fernández Ajenjo: The control 

of public administration and the fight against 

corruption: Special reference to the Court of Audit 

and General audit of the state administration 

( „Controlul  administraţ iei  publ ice ș i  lupta 

împotriva corupţiei: referire specială la Curtea 

de Conturi și la auditul general al administraţiei 

de stat”)

Președintele Caldeira alături de câștigătorii premiului Lázaro, Sara Belleil și José Antonio Fernández Ajenjo

Curtea de Conturi Europeană dorește să își 

exprime regretul cu privire la dispariţia prematură 

a doamnei Sara Belleil, la 30 noiembrie 2011, 

și să aducă un omagiu calităţii și importanţei 

activităţii pe care aceasta a desfășurat-o.
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GESTIUNEA CURŢII

De câţiva ani ,  Curtea derulează un proces 

de reformă internă .  Acest proces a inclus 

elaborarea, pentru prima dată, a unei strategii 

p e n t r u  p e r i o a d a  2 0 0 9 - 2 0 1 2 2,  s t a b i l i n d 

următoarele obiective globale:

 o maximizarea impactului  de ansamblu al 
auditurilor și

 o creșterea eficienţei prin exploatarea optimă 
a resurselor.

Multe din acţiunile prioritare prevăzute în strategie 

au fost duse la bun sfârșit. Restul acţiunilor vor fi 

implementate în cursul anului 2012. Principalele 

realizări obţinute în 2011 au fost următoarele:

 o creșterea numărului de rapoarte speciale 
publicate, media fiind de 16 pe an între 2009 
și 2011, depășindu-se astfel obiectivul anual 
stabilit pentru un număr cuprins între 12 
și 15 rapoarte;

2 Strategia de audit 2009-2012 este disponibilă pe site-ul 
Curţii, www.eca.europa.eu.

 o contr ibuţ i i  cu impact  semnif icat iv  în 
domeniul reformei bugetului UE;

 o lansarea iniţ iat ivei  de elaborare a unor 
rapoarte periodice în care se examinează 
s i tuaţ ia  acţ iuni lor  înt repr inse  în  urma 
recomandărilor anterioare ale Curţii, inclusiv 
a unui raport general cu privire la acest 
aspect care urmează să fie întocmit pentru 
prima dată în 2012;

 o revizuirea procedurilor și standardelor de 
audit;

 o punerea unui accent mai mare pe activităţile 
de bază ,  și anume pe cele de audit, prin 
reafectarea către departamentele de audit 
a unor posturi  din cadrul  servici i lor  de 
sprijin; și

 o publicarea Documentului de poziţie privind 
consecinţele pentru răspunderea publică și 
pentru auditul finanţelor publice în UE și 
rolul Curţii de Conturi Europene în contextul 
actualei crize financiare și economice.

LINIILE DIRECTOARE ÎN MATERIE DE ETICĂ ALE CURŢII DE CONTURI EUROPENE

IMPLEMENTAREA STR ATEGIEI  PENTRU 

PERIOADA 20 09 2012

Dând curs recomandării formulate în urma evaluării colegiale derulate în 2008 cu privire la Curtea de Conturi 

Europeană de către o serie de instituţii supreme de audit din mai multe ţări (International Peer Review), Curtea 

și-a consolidat cadrul pe care îl utilizează pentru gestionarea auditurilor prin adoptarea unui set de linii 

directoare în materie de etică bazate pe Codul etic elaborat de INTOSAI și pe Standardul internaţional privind 

controlul calităţii pentru instituţiile supreme de audit3. În acest context, Curtea a stabilit o procedură pentru 

a furniza, în fiecare an, o asigurare rezonabilă că personalul său de audit respectă cerinţele de etică aplicabile.

Prin respectarea valorilor stabilite în Liniile directoare în materie de etică, precum imparţialitatea, obiec-

tivitatea, loialitatea și confidenţialitatea profesională, se garantează faptul că angajaţii Curţii acţionează 

în interesul public, fără să fie influenţaţi de nicio presiune din afara Curţii și fără să fie ghidaţi de interese 

personale sau financiare. Cadrul stabilit de Curte pentru conduita profesională consolidează credibilitatea 

informaţiilor pe care aceasta le furnizează părţilor interesate.

3 ISSAI 30 și ISSAI 40.
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CĂTRE O NOUĂ STR ATEGIE A CURŢII  PENTRU 

PERIOADA 20132017

Sprijinindu-se pe realizările obţinute în cadrul strategiei actuale care se încheie în 2012, Curtea 

a început în 2011 elaborarea noii strategii. Curtea intenţionează să profite de această oportunitate 

pentru a se adapta la evoluţiile din UE și din domeniul profesiei de audit, precum și pentru a răspunde 

necesităţilor și așteptărilor părţilor interesate.

Membrii Curţii de Conturi Europene
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Începând din 2008, Curtea derulează un proces 

de elaborare treptată a unui set de indica-

tori-cheie de performanţă, care au rolul de:

 o a permite informarea conducerii cu privire 

la progresele realizate în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 

perioada 2009-2012;

 o a sprijini procesul decizional; și

 o a permite informarea părţilor interesate cu 

privire la performanţa instituţiei.

MĂSUR AREA PERFORMANŢEI  CURŢII 

DIN ANUL 2011

Indicatorii vizează măsurarea elementelor-cheie 

legate de calitatea și impactul activităţii Curţii, 

cu un accent deosebit pe opinia beneficiari-

lor-cheie ai acestei activităţi, și de eficienţa și 

eficacitatea în utilizarea de către Curte a resur-

selor aflate la dispoziţia sa.

2011 este al doilea an în care este disponibil 

un set complet de indicatori de performanţă. 

Rezultatele indicatorilor-cheie de performanţă 

ai Curţii au continuat să fie încurajatoare ,  în 

special în ceea ce privește calitatea și impactul 

activităţi i  sale de audit .  Dincolo de aceste 

rezultate, importanţa indicatorilor stă în aceea 

că furnizează o bază solidă pentru identificarea 

domeniilor în care trebuie realizate progrese 

și a problemelor care trebuie abordate pentru 

a îmbunătăţi performanţa viitoare a instituţiei.

O P I N I A  PĂ R Ţ I L O R  I N T E R E S AT E

Prin intermediul unui sondaj, Curtea a invitat principalii utilizatori ai rapoartelor sale (Comisia pentru 

control bugetar din Parlamentul European și Comitetul bugetar din cadrul Consiliului) și principalele 

entităţi care fac obiectul auditurilor sale (în cea mai mare parte personalul din cadrul Comisiei 

Europene), să acorde note pentru calitatea și impactul rapoartelor anuale 2010 (cel privind bugetul 

general și cel privind fondurile europene de dezvoltare) și a rapoartelor speciale publicate de Curte 

în 2011. Pentru a răspunde la întrebări, respondenţii au utilizat o scară cu cinci trepte (1 – nivel foarte 

slab; 2 – nivel slab; 3 – nivel satisfăcător; 4 – nivel bun; 5 – nivel foarte bun).

CALITATEA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂŢII CURŢII

Curtea evaluează calitatea și impactul rapoartelor sale pe baza următoarelor elemente: opinia părţilor 

interesate, analiza efectuată de experţi și acţiunile întreprinse în urma recomandărilor sale.

Ţinta stabilită 
pentru 20112011

4,0 ≥ 4,2

3,7 ≥ 3,7

2010

4,2

3,7

Evaluarea calităţii și a impactului rapoartelor Curţii de către principalii 

utilizatori ai acestora

Evaluarea calităţii și a impactului auditurilor Curţii de către entităţile auditate

Acest rezultat arată că, per ansamblu, principalii utilizatori ai rapoartelor Curţii consideră că aceste documente 

au un „nivel bun”. A rezultat în special că respondenţii apreciază claritatea și utilitatea rapoartelor, precum și 

profesionalismul personalului de audit al Curţii.
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A N A L I Z E L E  E F E C T U AT E  D E  E X P E R Ţ I

Doi consultanţi externi au procedat la analiza conţinutului și a modului de prezentare a unui eșantion 

de rapoarte ale Curţii publicate în 2011. Consultanţii au evaluat patru rapoarte speciale, precum și 

Raportul anual privind bugetul general și Raportul anual referitor la FED, pentru 2010. Aceștia au 

acordat note pentru calitatea a diferite aspecte ale rapoartelor, pe o scară de la 1 la 4 (1 – „deficienţe 

semnificative”, 4 – „nivel înalt de calitate”).

AC Ţ I U N I L E  Î N T R E P R I N S E  Î N  U R M A  R E C O M A N D Ă R I L O R

Curtea contribuie la îmbunătăţirea gestiunii financiare prin formularea de recomandări. Pentru 

a putea genera schimbări, recomandările Curţii trebuie mai întâi să fie acceptate de entitatea auditată 

și, ulterior, să fie implementate. Acest indicator are la bază recomandările formulate în rapoartele 

anuale și speciale publicate de Curte în 2011.

Ţinta stabilită 
pentru 20112011

Evaluarea experţilor externi cu privire la conţinutul și la modul 

de prezentare a rapoartelor Curţii
2,8 ≥ 3,0

Acest rezultat arată că evaluatorii externi consideră calitatea rapoartelor Curţii drept „satisfăcătoare”. 

Aceste analize externe au furnizat informaţii valoroase, iar recomandările evaluatorilor vor fi utilizate 

în vederea creșterii calităţii rapoartelor viitoare.

2010

3,0

Ţinta stabilită 
pentru 20112011

Recomandări de audit acceptate de entitatea auditată, ca procentaj 

din totalul recomandărilor de audit formulate
93 % ≥ 90 %

În 2011, Curtea a început să monitorizeze în mod sistematic implementarea de către entităţile auditate 

a recomandărilor de audit formulate. Începând cu 2012, Curtea va fi în măsură să raporteze cu privire la măsura în 

care recomandările sale sunt puse în practică și generează îmbunătăţiri.

2010

90 %
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PR E Z E N TA R E A  Î N  T I M P  U T I L  A  R A P O A R T E L O R

Obiectivul Curţii este ca toate rapoartele sale de audit să fie adoptate în termenele stabilite. În ceea 

ce privește publicarea rapoartelor anuale și a rapoartelor anuale specifice, termenele sunt stabilite prin 

reglementări. În cazul rapoartelor speciale, nu există termene de publicare specificate în reglementări, 

iar data prevăzută pentru adoptare este utilizată pentru a se evalua prezentarea în timp util.

4 Ţintele corespunzătoare acestor indicatori au fost revizuite de la 100 % (2008-2010) la 90 % pentru a lua în calcul efectul 
unor eventuale evenimente neprevăzute.

UTILIZAREA EFICIENTĂ ȘI EFICACE A RESURSELOR

Curtea aplică următoarele trei criterii pentru a-și evalua eficienţa și eficacitatea în utilizarea resurselor: 

capacitatea de a-și finaliza la timp rapoartele și constatările; capacitatea de a-și îndeplini obligaţiile 

în materie de gestiune financiară; capacitatea de a le oferi angajaţilor săi condiţii adecvate de lucru 

și de a asigura, în rândul acestora, nivelul dorit de competenţă profesională.

PR E Z E N TA R E A  Î N  T I M P  U T I L  A  C O N S TATĂ R I L O R

Rapoartele de constatări preliminare prezintă în detaliu constatările de audit specifice  și sunt 

întocmite în urma vizitelor de audit efectuate în statele membre sau la serviciile Comisiei. Aceste 

rapoarte sunt utilizate de Curte în vederea confirmării, în cadrul unui dialog cu entităţile auditate, 

a exactităţii faptice a constatărilor de audit, reprezentând, așadar, un element-cheie al procesului de 

audit. În anii anteriori, Curtea a constatat că se mai puteau aduce îmbunătăţiri semnificative în ceea 

ce privește prezentarea în timp util a rapoartelor de constatări preliminare, ţinta stabilită de Curte 

referitor la aceste documente fiind ca, până la sfârșitul anului 2012, 80 % din rapoarte să fie transmise 

în termen de două luni de la efectuarea vizitei de audit aferente. 

Numărul de rapoarte adoptate, în raport cu obiectivele stabilite

Ţinta stabilită 
pentru 201142011

83 % 90 %

Numărul de rapoarte adoptate la timp 75 % 90 %

Per ansamblu, Curtea nu a reușit să își atingă în totalitate ţintele stabilite în 2011. Chiar dacă obiectivul ambiţios 

privind numărul de rapoarte care să fie publicate nu a fost atins, obiectivul global de 12-15 rapoarte speciale 

pe an a fost depășit, numărul de documente publicate fiind mai mare în comparaţie cu 2010. Cu excepţia unui 

raport anual specific, toate rapoartele anuale și toate rapoartele anuale specifice au fost adoptate conform 

planificării și publicate în termenele prevăzute.

2010

90 %

80 %

Ţinta stabilită 
pentru 20112011

Procentajul de rapoarte de constatări preliminare transmise la timp 58 %
80 % până la 

sfârșitul anului 
2012

În 2011, Curtea a îmbunătăţit acest aspect privind prezentarea în timp util a rapoartelor de constatări preliminare, 

deși ţinta nu a fost încă atinsă. În ultimii trei ani, s-au înregistrat progrese semnificative în raport cu ţinta stabilită 

(comparativ cu un procentaj de doar 27 % în 2008), iar Curtea își va continua eforturile pentru a-și îmbunătăţi și 

mai mult performanţele.

2010

54 %
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EVA L U A R E A  E X T E R N Ă  A  G E S T I U N I I  F I N A N C I A R E

Obiectivul Curţii este acela de a obţine, din partea auditorului extern desemnat să o examineze, 

o opinie de audit fără rezerve referitor la situaţiile sale financiare și la utilizarea resurselor sale, 

precum și de a obţine descărcarea de gestiune din partea Parlamentului European, pe baza unei 

recomandări pozitive din partea Consiliului.

FO R M A R E A  P R O F E S I O N A L Ă

În conformitate cu orientările publicate de Federaţia Internaţională a Contabililor, Curtea încearcă să 

ofere în medie, pe an, 40 de ore (cinci zile) de formare profesională pentru fiecare auditor, excluzând 

cursurile de limbă.

G R A D U L  D E  S AT I S FA C Ţ I E  A  P E R S O N A L U L U I

Potrivit rezultatelor unui sondaj intern efectuat în 2009 pe tema satisfacţiei personalului, 86 % din 

angajaţii Curţii sunt, per ansamblu, mulţumiţi de locul lor de muncă. Nivelul mediu global de satisfacţie 

a fost de 2,8 pe o scară (compozită) de la 1 la 4. În cadrul acestor parametri de evaluare, orice rezultat 

de peste 2,5 indică satisfacţie, per ansamblu. În 2012, va fi realizat un nou sondaj de acest tip, iar 

obiectivul Curţii este acela de a menţine acest rezultat sau de a obţine un rezultat și mai bun.

Ţintă2011

Emiterea unei opinii fără rezerve de către auditorul extern și acordarea 

descărcării de gestiune
Da Da

Auditorul extern emite o asigurare și în ceea ce privește utilizarea resurselor și procedurile de control.

2010

Da

Ţintă2011

Numărul mediu de zile de formare profesională pentru fiecare auditor, 

excluzând cursurile de limbă
6,1 zile ≥ 5 zile

Curtea a depășit din nou ţinta stabilită pentru formarea profesională a personalului de audit, ceea ce reflectă 

importanţa pe care o acordă dezvoltării profesionale a personalului său. Dacă se iau în calcul și cursurile de limbă, 

personalul beneficiază în medie de 9,3 zile de formare pe an.

2010

5,7 zile
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SERVICIILE DE SPRIJIN PENTRU ACTIVITATEA DE AUDIT

RESURSELE UMANE

A F E C TA R E A  P E R S O N A L U L U I 
Î N  C A D R U L  I N S T I T U Ţ I E I

Bunul cel mai de valoare al Curţii este personalul 

său. La data de 31 decembrie 2011, schema de 

personal autorizată pentru Curte cuprindea 

887 de posturi de funcţionari permanenţi și agenţi 

temporari (această cifră nu include membrii 

colegiului Curţii, agenţii contractuali, experţii 

naţionali detașaţi sau stagiarii). Dintre aceste 

posturi, 564 revin camerelor de audit (123 dintre 

ele fiind alocate cabinetelor membrilor), 148 revin 

serviciului de traduceri, 148 revin serviciilor de 

sprijin administrativ, iar 27, Președinţiei.

Reușita activităţilor de audit ale Curţii depinde, în mare măsură, de calitatea serviciilor specializate de 

sprijin din cadrul instituţiei. Aceste servicii pun la dispoziţia Curţii competenţele logistice și tehnice 

necesare pentru ca instituţia să se poată achita de următoarele sarcini:

 o să recruteze, să păstreze și să motiveze personalul ,  asigurând în același timp dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale acestuia;

 o să comunice rezultatele de audit în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene;

 o să utilizeze în mod cât mai eficace tehnologia informaţiei;

 o să își gestioneze bugetul și să asigure întreţinerea spaţiilor și a dotărilor de lucru;

 o să realizeze vizite de audit, pentru a obţine probe de audit la faţa locului, în toate ţările în care 

se efectuează cheltuieli din fonduri UE și în care se colectează fonduri UE.

Total

2011

525 557

2009 2010

163 151

171 157

564Audit

Serviciul de traduceri

Administraţie

880 889

148

148

887

Repartizarea posturilor 
din cadrul Curţii, 
la 31 decembrie

21 24Președinţie 27

501

2008

163

173

857

20

În vederea îndeplinirii obiectivului de utilizare 

optimă a resurselor, în 2011 toate serviciile Curţii au 

continuat să se ghideze după principiul eficienţei 

și să introducă măsuri în acest sens, bazate pe sim-

plificarea procedurilor. Acolo unde a fost posibil, 

posturile din afara activităţii de audit care au deve-

nit disponibile în urma progreselor în materie de 

eficienţă au fost reafectate către departamentele 

de audit, ceea ce a contribuit cu peste jumătate din 

creșterea de 12,6 % a numărului de posturi alocate 

pentru sarcini de audit începând cu 2008.
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E C H I L I B R U L  D E  G E N

Ca și celelalte instituţii ale UE, Curtea aplică 

o politică de egalitate de șanse în procesul de 

gestionare și de recrutare a resurselor umane. 

Personalul Curţii este format, în prezent, din 

proporţii  egale de femei și bărbaţi ,  în urma 

unei creșteri  progresive a procentajului de 

angajaţi-femei, de-a lungul mai multor ani.

RECRUTAREA

Personalul Curţii este foarte divers din punctul 

de vedere al studiilor și al experienţei profesio-

nale, iar calitatea muncii sale și devotamentul 

său se reflectă în rezultatele instituţiei. Politica de 

recrutare a Curţii respectă principiile generale ale 

instituţiilor Uniunii Europene și condiţiile aplicabile 

acestora în ceea ce privește personalul. În cadrul 

Curţii își desfășoară activitatea atât funcţionari 

permanenţi, cât și agenţi care au contracte tem-

porare. Concursurile generale pentru ocuparea 

posturilor de la Curtea de Conturi sunt organizate 

de Oficiul European pentru Selecţia Personalului 

(EPSO). Curtea oferă, de asemenea, un anumit 

număr de stagii pentru absolvenţi universitari, pe 

perioade de trei-cinci luni.

În 2011, Curtea a recrutat un număr de 75 de 

angajaţi: 23 de funcţionari permanenţi, 24 de 

agenţi temporari și 28 de agenţi contractuali. 

Curtea a obţinut rezultate deosebit de bune în 

ceea ce privește recrutarea de noi angajaţi pentru 

posturile de audit. La data de 31 decembrie 2011, 

numărul posturilor vacante era de 25, ceea ce 

corespunde unei scăderi semnificative faţă de 

numărul posturilor vacante din 2010, 44. Acest 

lucru a permis scăderea proporţiei de posturi 

vacante sub nivelul de 3 % din total, ceea ce 

constituie o premieră.

Tabelele prezentate în continuare indică procentajul personalului de sex masculin și de sex feminin 

pe niveluri de responsabilitate, la 31 decembrie 2011. Din cei 65 de directori și șefi de unitate din 

cadrul Curţii, 18 (28 %) sunt femei, ceea ce corespunde nivelului din anii anteriori. Majoritatea își 

desfășoară activitatea în cadrul Direcţiei de traduceri și în departamentele administrative.

Proporţia personalului feminin la nivelul AD este 

în creștere. În urma celor mai recente campanii 

de recrutare, reprezentarea femeilor se situează 

la nivelul de 45 % în rândului personalului de 

grad AD5-AD8.

2001

FemeiBărbaţi

54 % 46 %

2011 50 % 50 %

2010

FemeiBărbaţi

31 % 69 %

2011 33 % 67 %

2010

FemeiBărbaţi

62 % 38 %

2011 61 % 39 %

2010

FemeiBărbaţi

70 % 30 %

2011 72 % 28 %

Asistenţi (nivelul AST) Auditori – administratori (nivel AD)

Directori și șefi de unitate
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PR O F I L U L  D E  VÂ R S TĂ

Conform profilului de vârstă al personalului aflat în activitate la data de 31 decembrie, 60 % din 

angajaţii Curţii au sub 44 de ani.

Din cei 65 de directori și șefi de unitate, 23 au vârsta de cel puţin 55 de ani. Acest lucru înseamnă că, 

în următorii 5-10 ani, va avea loc o reînnoire amplă a personalului cu funcţii de conducere.

FORMAREA PROFESIONALĂ

Profesia de auditor necesită o formare continuă, 

pentru ca personalul să se poată păstra la 

curent cu evoluţiile din domeniu și să poată 

dobândi noi competenţe. Mai mult, având în 

vedere caracteristici le mediului de audit al 

Curţii, auditorii care își desfășoară activitatea 

în cadrul acesteia trebuie să dispună de bune 

competenţe lingvistice.

În 2011, angajaţii Curţii au beneficiat în medie de 

câte 9,3 zile de formare profesională. Cursurile 

de limbă au reprezentat 54 % din acest număr 

total, faţă de 57 % în 2010. Pe lângă cursurile 

de limbă, auditorii au beneficiat de câte 6,1 zile 

de formare profesională în 2011, atingându-se 

astfel o ţintă esenţială pentru instituţie.

În 2011, s-a procedat la ameliorarea conţinutului 

cursurilor și la elaborarea de cursuri noi, astfel 

încât să se respecte priorităţi le stabil ite în 

domeniul auditului. În plus, Curtea a eficientizat 

sistemul de gestionare a activităţilor de formare.

SERVICIUL DE TRADUCERI

Efectuarea traducerilor reprezintă o activitate 

de sprijin pentru audit ,  care permite Curţii 

să își îndeplinească misiunea și să își realizeze 

obiectivele în materie de comunicare. În 2011, 

volumul total al traducerilor a fost similar cu cel 

din 2010. Procentajul serviciilor de traducere 

efectuate la timp a fost de peste 99 %.

În anul 2011, s-a continuat reafectarea de posturi 

și de angajaţi ai Direcţiei de traduceri către 

departamentele de audit.

Prin serviciile sale lingvistice, Direcţia de tradu-

ceri a Curţii a furnizat, de asemenea, un sprijin 

pentru auditori în cadrul vizitelor de audit, ca și 

în diferitele etape ale redactării rapoartelor de 

audit. Serviciul de traduceri a furnizat, în plus, 

sprij in pentru Comitetul de contact, pentru 

grupurile de lucru ale INTOSAI, precum și refe-

ritor la alte aspecte care ţin de activităţile de 

audit ale Curţii. Personalul Direcţiei de traduceri 

a Curţii s-a implicat, de asemenea, în acţiuni 

interinstituţionale și internaţionale de coope-

rare profesională.

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Vârstă

20-24

3,8 %

16,3 %

20,7 %

19,2 %

17,5 %

11,5 %

7,6 %

3,4 %

0,0 %
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TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Tehnologia  informaţ ie i  ( IT )  reprez intă  un 

instrument de facilitare a îndeplinirii obiectivelor 

de ansamblu stabilite în strategia Curţii pentru 

perioada 2009-2012. În 2011, Curtea:

 o și-a consolidat investiţ ia în gestionarea 

cunoștinţelor prin dezvoltarea unei versiuni 

noi a instrumentului său de sprijin pentru 

audit (proiect denumit Assyst2), pe baza 

platformei sale de colaborare create recent;

 o ș i - a  c o n t i n u a t  e f o r t u r i l e  î n  v e d e r e a 

optimizări i  proceselor interne  care se 

bazează pe fluxuri de lucru informatizate, 

în domenii precum gestionarea misiunilor 

și  a acţiunilor de formare, precum și pe 

arhivarea electronică a dosarelor personale 

ale fiecărui angajat, pentru a ameliora în mod 

constant gradul de eficienţă și eficacitate;

 o a continuat să sprijine mobilitatea  prin 

distribuirea de dispozitive mobile, respectiv 

telefoane inteligente și computere portabile, 

precum și prin lansarea unui proiect privind 

crearea unei reţele extranet, care va juca 

un rol  esenţial  în faci l i tarea schimbului 

electronic de informaţii cu diferiţii parteneri 

ai  Curţi i  (de exemplu,  entităţ i  auditate, 

autoritatea bugetară, personal nou recrutat, 

furnizori).

Toate aceste acţiuni au avut loc în paralel cu 

continuarea măsuri lor  de consol idare atât 

a securităţii operaţiunilor informatice, cât și 

a dispoziţiilor privind continuitatea activităţii, 

pentru a se putea garanta gradul necesar de 

disponibi l i tate ș i  de cal i tate pentru toate 

serviciile IT din cadrul Curţii.

ADMINISTRAŢIA ȘI SPAŢIILE 
ȘI DOTĂRILE DE LUCRU

Misiunea  Direcţ iei  de f inanţe ș i  as istenţă 

este aceea de a le furniza auditorilor Curţii 

servici i  corespunzătoare de sprij in, în mod 

prompt, eficient și eficace, și de a se asigura de 

disponibilitatea și de buna funcţionare a finanţării 

și a mecanismelor contabile și de control intern 

care sunt necesare pentru ansamblul activităţilor 

Curţii. În 2011, direcţia a depus eforturi în vederea 

unei noi creșteri a eficienţei și a eficacităţii, 

pentru a permite realocarea de resurse către 

departamentele de audit.

Spre sfârșitul anului 2008, a fost obţinut acordul 

autorităţii bugetare (Consiliul și Parlamentul) 

cu privire la finanţarea imobilului K3 al Curţii. 

Astfel, în 2011, o activitate foarte importantă 

a fost construcţia celei  de a doua extensi i 

a sediului Curţii, clădirea K3. Lucrările de geniu 

civi l  au fost f inal izate în 2011, iar lucrări le 

de izolaţie a clădirii s-au încheiat la sfârșitul 

anului 2011. S-au realizat progrese semnificative 

în  ceea ce  pr ivește  amenajarea  spaţ i i lor 

interioare ale clădirii. Lucrările de construcţie 

pentru imobi lul  K3 se derulează conform 

calendarului stabil it  ș i  în l imitele bugetare 

fixate. Se estimează că recepţia clădirii va avea 

loc până la sfârșitul anului 2012, procesul de 

mutare urmând să aibă loc în primul trimestru 

al anului 2013.

În urma evaluărilor desfășurate în 2009 și în 2010, 

Curtea a ajuns la concluzia că obiectivele sale 

în materie de securitate pot fi îndeplinite cel 

mai bine, iar riscurile pot fi gestionate în cel 

mai eficient mod și în condiţii de eficacitate 

maximă din punctul de vedere al costurilor 

implicate pr in internal izarea servici i lor  de 

recepţie (primire) și de securitate. Acest lucru 

s-a realizat în aprilie 2011, când contractantul 

extern,  furnizorul de servici i  de securitate, 

a fost înlocuit cu o echipă mică de angajaţi 

contractuali. Acest sistem nou funcţionează în 

mod adecvat. În comparaţie cu 2009 și cu 2012, 

costurile anuale vor fi  reduse cu o sumă de 

peste 0,5 milioane de euro.
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VIZITELE DE AUDIT

Activitatea auditorilor Curţii implică efectuarea 

de vizite de audit la autorităţi le din statele 

membre ale UE și la alţi beneficiari de fonduri 

UE ,  precum ș i  la  sedi i le  unor  organizaţ i i 

internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor 

Unite. Scopul acestor vizite este de a obţine 

probe de audit directe.

Vizitele de audit se efectuează, de regulă, la 

administraţiile centrale și locale implicate în 

procesarea, gestiunea și plata fondurilor UE, 

precum și la beneficiarii finali care primesc aceste 

fonduri. Vizitele de audit în statele membre ale UE 

se efectuează adesea în colaborare cu instituţiile 

supreme de audit din statele respective. Echipele 

de audit sunt formate, în general, din doi sau 

trei auditori, iar durata unei vizite de audit poate 

varia de la câteva zile până la două săptămâni, 

în funcţie de tipul de audit și de distanţa care 

trebuie parcursă.

În 2011, Curtea a efectuat, în total, 379 de vizite 

de audit5 – 343 în statele membre și 36 în afara 

UE – cu scopul de a îndeplini sarcini de audit în 

vederea rapoartelor anuale, a rapoartelor anuale 

specifice, precum și sarcini de audit selectate 

(tematice). Un număr asemănător de vizite de 

audit s-au efectuat la instituţiile și organismele 

UE din Bruxelles și din Luxemburg.

5 Această cifră reflectă numărul de state membre 
și de state beneficiare care au fost vizitate în cadrul 
fiecărei sarcini de audit. În 2010, această cifră 
era de 376 de misiuni (vizite) de audit.

VIZITELE DE AUDIT EFECTUATE ÎN 2011

Vizite de audit efectuate în UE
Total 343

Vizite de audit efectuate în afara UE
Total 36
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Curtea de Conturi Europeană este  finanţată 

de la bugetul general al  Uniunii  Europene. 

Bugetul Curţii reprezintă aproximativ 0,1 % din 

totalul cheltuielilor UE și sub 2 % din cheltuielile 

administrative totale.

INFORMAŢII  FINANCIARE

EXECUŢIA BUGETULUI PENTRU EXERCIŢIUL 2011 

Credite 
definitiveEXERCIŢIUL FINANCIAR 2011 Angajamente Plăţi

% utilizare 
(angajamente/

credite)

10 – Membrii instituţiei

12 – Funcţionari și agenţi temporari

14 – Alţi angajaţi și servicii externe

162 – Misiuni

161 + 163 + 165 – Alte cheltuieli privind personalul 
instituţiei

Subtotal titlul 1

20 – Bunuri imobile

210 – Tehnologia informaţiei și telecomunicaţii

212 + 214 + 216 – Bunuri mobile și cheltuieli conexe

23 – Cheltuieli administrative curente

25 – Reuniuni, conferinţe

27 – Informare, publicare

Subtotal titlul 2

Total Curtea de Conturi

13 411

95 416

4 205

3 652

2 485

12 952

87 624

3 864

3 417

2 115

12 817

87 382

3 820

2 827

1 530

97 %

92 %

92 %

94 %

85 %

119 169 109 972 108 37692 %

25 162 24 365 12 87497 %

144 331 134 337 121 25093 %

14 171

6 500

816

542

893

13 915

6 500

746

482

753

5 913

4 702

691

265

570

98 %

100 %

91 %

89 %

84 %

2 240 1 969 73388 %

Titlul 1: Personalul instituţiei

Titlul 2: Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcţionare diverse

(în mii de euro)
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În 2011, rata globală de execuţie a bugetului 

a fost de 93 %. Pentru titlul 1, rata globală de 

execuţie a fost de 92 %, cea mai redusă rată 

de execuţie (85 %) din cadrul acestui t it lu 

fiind înregistrată la capitolul 16 (Alte cheltuieli 

privind personalul instituţiei). Pentru titlul 2, 

rata medie de execuţie a fost de 97 %.

Suma plăţilor aferente capitolului 20 (Bunuri 

imobile – de exemplu, clădiri) este afectată de 

construcţia clădirii K3. Cea de a treia tranșă de 

finanţare pentru acest proiect, în valoare de 

7 milioane de euro, a fost inclusă în bugetul 

pentru 2011; această sumă a fost angajată și 

o parte din ea a fost plătită în 2011. Soldul 

creditelor aferente clădiri i  K3 este reportat 

în 2012 pentru a acoperi contractele semnate 

de managerul de proiect, în numele Curţii, cu 

întreprinderi de construcţii .  Creditele vor fi 

utilizate conform datelor prezentate de Curte 

Parlamentului European și Consiliului în 2008.

Costul total  al  construcţiei  clădir i i  K3 este 

estimat la 79 de milioane de euro, fiind finanţat 

în cinci exerciţii consecutive: 55 de milioane 

de euro în 2009, 11 milioane de euro în 2010, 

7 milioane de euro în 2011 și câte 3 milioane 

de euro în 2012 și 2013.
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BUGE TUL PENTRU 2012

Bugetul pentru 2012 este cu 1,28 % mai mic 

faţă de cel pentru 2011, în principal datorită 

creditelor mai scăzute pentru noua clădire 

a Curţii (K3).

2012BUGET 2011

10 – Membrii instituţiei

(în mii de euro)

12 – Funcţionari și agenţi temporari

14 – Alţi angajaţi și servicii externe

162 – Misiuni

161 + 163 + 165 – Alte cheltuieli privind personalul instituţiei

Subtotal titlul 1

20 – Bunuri imobile

210 – Tehnologia informaţiei și telecomunicaţii

212 + 214 + 216 – Bunuri mobile și cheltuieli conexe

23 – Cheltuieli administrative curente

25 – Reuniuni, conferinţe

27 – Informare, publicare

Subtotal titlul 2

Total Curtea de Conturi

14 592

96 487

4 173

3 802

2 682

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

121 736 118 849

20 741 25 482

142 477 144 331

9 941

6 501

837

525

793

14 611

6 500

816

422

893

2 144 2 240

Titlul 1: Personalul instituţiei

Titlul 2: Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcţionare diverse
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AUDITUL ȘI DAREA DE SEAMĂ PENTRU ACTUL DE GESTIUNE

AUDITUL INTERN

Misiunea Serviciului de audit intern al Curţii 

este de a furniza servicii  de asigurare și de 

consultanţă independente și obiective, menite 

să aducă o valoare adăugată și să îmbunătă-

ţească performanţa Curţii .  Serviciul de audit 

intern al Curţii sprijină îndeplinirea obiective-

lor instituţiei, printr-o abordare sistematică și 

metodică de evaluare și de formulare a propu-

nerilor de îmbunătăţire a eficacităţii proceselor 

de gestionare a riscurilor,  de control intern 

și de guvernanţă.

În vederea realizării misiunii sale, Serviciul de 

audit intern al Curţii acţionează în conformitate 

cu Regulamentul financiar al UE, cu normele 

aplicabile funcţionari lor Uniunii  Europene, 

precum și  în conformitate cu standardele 

internaţionale pentru practica profesională 

a auditului intern. Începând din 2009, Serviciul 

de audit intern al Curţii este certificat ca fiind 

în conformitate cu standardele Institutului 

Auditorilor Interni, care sunt recunoscute pe 

plan internaţional.

În 2011 ,  Serviciul  de audit  intern al  Curţi i 

a raportat cu privire la: stadiul de implementare 

a strategiei Curţii pentru perioada 2009-2012; 

i m p l e m e n t a r e a  i n d i c a t o r i l o r - c h e i e  d e 

performanţă; construcţia noii clădiri K3 a Curţii; 

utilizarea contului fiduciar pentru efectuarea 

de plăţ i  către benefic iar i  e l igibi l i ;  s i tuaţ ia 

acţiunilor întreprinse în urma recomandărilor 

pe care le formulase ca urmare a auditurilor sale 

anterioare. Serviciul de audit intern a acordat 

un sprijin total auditorilor externi ai Curţii în 

demersul acestora de furnizare a certif icării 

de audit cu privire la situaţiile financiare ale 

Curţii și cu privire la eficacitatea procedurilor 

de control intern ale acesteia.

Comitetul  de audit  intern  a l  Curţ i i  oferă 

consultanţă cu privire la aspecte de audit 

intern și monitorizează mediul de control intern 

în contextul proceselor derulate de instituţie 

cu privire la gestionarea riscurilor.  În 2011, 

Comitetul de audit intern și auditorul intern 

au discutat cu privire la rezultatele auditurilor 

efectuate de Serviciul de audit intern, cu privire 

la implementarea planurilor de acţiune având 

un impact asupra mediului de control intern, 

precum și cu privire la riscurile la care este 

expusă guvernanţa instituţiei noastre.

AUDITUL EXTERN AL CURŢII

Conturile anuale ale Curţii de Conturi Europene 

sunt  auditate de către un auditor  extern 

independent. Acest audit extern reprezintă 

o componentă importantă a eforturilor Curţii 

de a aplica pentru ea însăși aceleași principii 

de asumare a răspunderii și de transparenţă 

pe care le aplică tuturor entităţilor care fac 

obiectul auditurilor sale.

Raportul  auditorului  extern – Pricewater-

houseCoopers Sàrl – privind conturile Curţii de 

Conturi pentru exerciţiul financiar 2010 a fost 

publicat în septembrie 20116.

6 JO C 267, 9.9.2011.
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OPINIILE EXPRIMATE DE AUDITORUL EXTERN  
EXERCIŢIUL FINANCIAR 2010

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SITUAŢIILE FINANCIARE:

„În opinia noastră, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă și reală a poziţiei financiare a Curţii de 

Conturi Europene la 31 decembrie 2010, precum și a fluxurilor sale de numerar pentru exerciţiul 

încheiat la această dată, în conformitate cu Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului 

din 25 iunie 2002, cu Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 

de stabilire a normelor de aplicare a respectivului regulament al Consiliului și cu normele contabile 

ale Uniunii Europene.”

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA RESURSELOR ȘI PROCEDURILE DE CONTROL:

„Bazându-ne pe activitatea descrisă în prezentul raport, putem afirma că nu am sesizat nimic care 

să ne determine să credem că, sub vreun aspect semnificativ și potrivit criteriilor descrise anterior:

(a) resursele alocate Curţii nu au fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate;

(b)  procedurile de control instituite nu oferă garanţiile necesare pentru conformitatea operaţiunilor 

financiare cu normele și reglementările în vigoare.”
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DECL AR AŢIA ORDONATORULUI 

DE CREDITE DELEGAT

Subsemnatul, secretar general al Curţii de Conturi Europene, în calitatea mea de ordonator 

de credite delegat:

 o declar că informaţiile conţinute în prezentul raport sunt complete și exacte și

 o declar că dispun de o asigurare rezonabilă privind faptul că:

 – resursele alocate activităţilor descrise în prezentul raport au fost utilizate în scopul 

prevăzut și în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

 – procedurile de control instituite oferă garanţii le necesare în ceea ce privește 

legalitatea și regularitatea operaţiunilor subiacente conturilor și asigură o tratare 

adecvată a sesizărilor privind fraude sau suspiciuni de fraudă.

Această asigurare se fondează pe evaluarea mea asupra situaţiei și pe informaţiile pe care 

le-am avut la dispoziţie, cum ar fi rezultatele verificărilor ex post, rapoartele auditorului 

intern și rapoartele auditorului extern pentru exerciţiile financiare anterioare.

Declar că nu am cunoștinţă de niciun fapt care să nu fi fost prezentat în acest raport și 

care ar putea prejudicia interesele instituţiei.

Luxemburg, 8 martie 2012.

Eduardo RUIZ GARCÍA

S e c r e t a r  g e n e r a l
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Curtea de Conturi Europeană este instituţia independentă de audit extern a Uniunii Europene. 

Curtea are sediul la Luxemburg și funcţionează sub forma unui organ colegial compus din 

27 de membri, câte unul din fiecare stat membru. Membrii Curţii sunt numiţi de Consiliu, 

după consultarea Parlamentului European, pentru un mandat de șase ani, cu posibilitatea de 

reînnoire. Președintele este ales de către membri, din rândul acestora, pentru un mandat de 

trei ani, cu posibilitatea de reînnoire.

Curtea este organizată pe camere, cărora le sunt alocaţi diferiţii membri. Camerele elaborează 

rapoarte și avize în vederea adoptării de către Curte. Camerele de audit I, II, III și IV au competenţe 

pentru diferitele domenii de venituri și cheltuieli, iar cea de a cincea cameră, Camera CEAD, 

este responsabilă de aspectele cu caracter orizontal. Camerele sunt sprijinite de direcţii de 

audit, cu personalul aferent. În urma modificării din 2010 a regulamentului de procedură al 

Curţii, anumite categorii de rapoarte și de avize pot fi adoptate la nivel de cameră, în locul 

adoptării în plenul colegiului Curţii.

Comitetul administrativ este prezidat de președintele Curţii și este format din decanii camerelor, 

la care se adaugă secretarul general (acesta este responsabil de serviciile administrative și de 

sprijin ale Curţii). Comitetul are un rol de coordonare și se ocupă de lucrările de pregătire 

a deciziilor Curţii referitoare la aspecte de planificare strategică și de gestionare a performanţei 

și la aspecte administrative.

Fiecărui membru îi sunt alocate anumite sarcini, în special sarcini în cadrul activităţilor de 

audit. Membrii prezintă, în faţa camerei și a Curţii, propuneri și rapoarte de audit referitoare 

la sarcinile care le-au fost alocate. După adoptarea unui raport, acesta este prezentat de către 

membrul raportor în faţa Parlamentului European, a Consiliului și a altor factori relevanţi. 

Fiecare membru este sprijinit în activitatea sa de către personalul cabinetului său, precum și 

de către echipa desemnată pentru sarcina de audit în cauză.

ORGANIZAREA 
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