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I.

Introducere

1. Raportul anual de activitate al Secretarului general este mijlocul prin care acesta răspunde

de gestiune în cadrul Curții de Conturi Europene și în fața autorităților bugetare. În
conformitate cu articolul 74 alineatul (9) din Regulamentul financiar, scopul acestui raport este
de a furniza informații cu privire la gestionarea resurselor, inclusiv a sistemelor, precum și cu
privire la eficiența și eficacitatea sistemelor de control intern.

II. Secretariatul General al Curții: mediul în care
acesta funcționează și principalele realizări
în 2020
2.1

Secretariatul General al Curții: o scurtă introducere

2. Secretariatul General are misiunea de a furniza resurse, servicii și facilități adecvate care să

permită Curții să își îndeplinească misiunea și obiectivele strategice. Secretarul general este
responsabil de administrarea Curții și de gestionarea personalului acesteia, precum și de
bugetul său, de serviciile lingvistice și de publicare, de activitățile de învățare și dezvoltare, de
locul de muncă digital, de securitate și siguranță, precum și de continuitatea activității
(instalații, Serviciul medical etc.).

3. Secretariatul General este organizat în trei direcții:
(a)

Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale (SG1-DHR), care este responsabilă de
recrutare, dezvoltarea carierei, formare, misiuni, gestionarea resurselor umane și
securitate, precum și de Serviciul medical;

(b)

Direcția Informație, spațiul de lucru și inovație (SG2-DIWI), care este responsabilă de locul
de muncă fizic (clădiri, instalații tehnice, birouri, logistică), locul de muncă digital
(echipamente, servicii și dispozitive IT) și de bibliotecă;

(c)

Direcția Traduceri, servicii lingvistice și publicații (SG3-TLSPD), care furnizează servicii de
traducere, lingvistice și de publicare în cadrul Curții.

4. Secretarul general supraveghează, de asemenea, Secretariatul Curții, care asigură, în
special, buna pregătire și monitorizare a reuniunilor Curții.
5.

În 2020, Secretariatul General era format din 331 de membri ai personalului și în gestiunea
sa era inclus aproape întregul buget al Curții (151 862 000 de euro). Date fiind circumstanțele
excepționale de anul trecut, execuția bugetară a fost satisfăcătoare, fiind angajată o pondere
de 95,7 % din creditele definitive. Plățile s-au ridicat în total la 137 132 963 de euro, iar
creditele definitive la un cuantum total de 152 237 000 de euro.
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6. Personalul este repartizat între cele trei direcții după cum urmează.
Figura 1 – Distribuția personalului în cadrul Secretariatului General
Funcționari

Agenți contractuali

Agenți temporari
SG

4

Secretariat

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

121

233

5

1
2
18

41

2

10

11

12

33

6
110

Total
personal per
serviciu

66
144

65

Total
personal:
331

Total personal
per tip de contract

Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.

7. În plus, pentru SG2-DIWI lucrează un număr semnificativ de prestatori de servicii externi
[personalul extern număra 77 de membri în 2020 (nu toți au prestat servicii în echivalent
normă întreagă)] în cadrul proiectelor informatice ale Curții.
2.2

Cele mai importante evenimente din cursul anului

8. Cea mai mare provocare din 2020 a fost criza generată de pandemia de COVID-19, care

a perturbat programul de activitate al Curții, obligând-o să își reanalizeze prioritățile astfel
încât să poată asigura continuitatea activității și să asigure în același timp siguranța membrilor
și a personalului său. Pe măsură ce situația s-a agravat, prima prioritate a fost aceea de a pune
în mod rapid la dispoziția întregului personal al Curții mijloacele tehnice necesare pentru
munca la distanță. De asemenea, Curtea a trebuit să urmeze instrucțiunile date de autoritățile
naționale și, deși politica de continuitate a activității nu a fost activată în mod oficial, Comitetul
pentru gestionarea crizelor a început să se reunească periodic pentru a gestiona și
a monitoriza riscurile globale cu care se confrunta instituția.

9. Încă din primele etape ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, Curtea a urmat
instrucțiunile emise de guvernul luxemburghez, țara-gazdă a sediului Curții, prin intermediul
unei mari varietăți de organisme publice. Conform Planului Curții de asigurare a continuității
activității, principalul organism de acest fel era Înaltul Comisariat pentru Protecția Națională
(HCPN). Guvernul luxemburghez în ansamblul său (inclusiv Ministerul Sănătății și Legilux, de
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exemplu) a fost însă cel care a preluat gestionarea crizei și a comunicat cu instituțiile
europene.

10. De asemenea, Curtea a recurs la o gamă largă de surse de informații pentru a evalua riscul

potențial pentru continuitatea activității sale. Aceste surse includ:
(a)

organisme internaționale specializate [precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS),
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Santé publique France];

(b)

rețele interinstituționale europene [precum Colegiul interinstituțional al medicilor (IMB)
și Grupul interinstituțional pentru securitate];

(c)

rețeaua interinstituțională informală pentru gestionarea continuității activității;

(d)

Colegiul șefilor de administrație din Luxemburg (CALux);

(e)

Grupul interinstituțional pentru schimb de informații și coordonare.

11. Mijloacele tehnice care permit întregului personal al Curții și contractanților externi din

domeniul IT să lucreze de la distanță, inclusiv infrastructura, dispozitivele și licențele necesare,
au fost puse la dispoziție încă din 16 martie 2020. Aranjamentele privind munca au fost
adaptate rapid la situația de sănătate publică. Munca la distanță a devenit obligatorie pentru
întregul personal care nu ocupă funcții de importanță critică, iar plafonul pentru zilele de lucru
la distanță a fost eliminat. Munca la distanță a rămas, de atunci, regula de bază.

12. S-au luat următoarele măsuri suplimentare pentru a se asigura continuitatea activității:
(a)

introducerea unei proceduri extraordinare de adoptare a documentelor oficiale de către
Curte;

(b)

creșterea semnificativă a ofertei de cursuri, discuții și prezentări în format eLearning,
urmărindu-se adaptarea la situația de muncă la distanță în proporție de 100 %;

(c)

crearea unui cod specific în AMS pentru personalul de audit care se află în imposibilitatea
de a lucra din cauza anumitor angajamente familiale (cum ar fi școlarizarea la domiciliu) și
instituirea unor dispoziții speciale pentru personalul care are în întreținere copii cu nevoi
speciale.

13. Administrația a luat rapid următoarele măsuri pentru a proteja personalul:
(a)

a fost înființată o celulă tehnică de gestionare a crizei provocate de pandemia de
COVID-19, care să ofere consiliere Comitetului Curții pentru gestionarea crizelor;

(b)

au fost suspendate toate misiunile în zone cu un risc ridicat de COVID-19;

(c)

au fost introduse măsuri de protecție;

(d)

au fost afișate, pe scară largă, informații privind necesitatea de a respecta măsurile de
igienă (de exemplu, note de informare a personalului, afișe în toaletele din clădirile
Curții), personalul Curții responsabil de siguranță și securitate efectuând verificări
periodice în acest sens;
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(e)

a fost pus la dispoziție dezinfectant pentru mâini în zonele cele mai importante din cele
trei clădiri ale Curții;

(f)

au fost instalate panouri de protecție din plexiglas în zonele cu trafic intens (cum ar fi
biroul de recepție, serviciul de asistență DIWI, serviciul de asistență al resurselor umane,
cantina și cafeteria) și în toate birourile comune;

(g)

a fost restricționat accesul la sălile de conferință și la sălile de ședință și spațiile de
catering au fost organizate de așa manieră încât să se asigure respectarea măsurilor
stricte de igienă și de distanțare;

(h)

s-a procedat la o curățare mai aprofundată a birourilor și a locurilor cu risc mai ridicat
(cum ar fi toaletele și mânerele ușilor);

(i)

cantina și cafeteria au oferit doar servicii „la pachet”.

14. Comunicarea internă în situații de criză a fost instituită rapid, astfel încât personalul să fie

informat în mod cuprinzător și transparent cu privire la riscurile pentru sănătate legate de
pandemie. De la începutul crizei, DHR și Secretarul general au trimis 70 de buletine
informative, pe lângă notele de informare a personalului și o pagină de intranet consacrată
COVID.

15. Perturbarea bruscă creată de pandemia de COVID-19 a avut un impact asupra execuției

bugetului: interacțiunile dintre oameni au devenit aproape în întregime virtuale, astfel încât
anumite linii bugetare au fost utilizate într-o măsură mai mică (cum ar fi liniile bugetare privind
misiunile, utilitățile, costurile legate de interpretare, publicațiile și organizarea de reuniuni și
conferințe). În același timp, au apărut noi nevoi în materie de achiziții. Autoritățile bugetare au
permis transferul de credite neutilizate pentru a răspunde unor nevoi noi precum: creșterea
cheltuielilor în domeniul informatic, acces nou la baze de date specifice pentru auditori,
echipamente sanitare de protecție și un nou proiect de investiții în securitate (mai multe
informații sunt disponibile în Raportul privind execuția bugetară pe 2020).
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III. Direcția Resurse umane, finanțe și servicii
generale (SG1-DHR)
16. Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale (SG1-DHR) este responsabilă de

resursele umane, finanțe, serviciul medical, securitate, evenimente și protocol, precum și de
unele servicii generale ale Curții. Ea gestionează aproape 89,3 % din bugetul Curții
(135 981 000 de euro dintr-un total de 152 237 000 de euro pentru întreaga instituție în 2020),
în principal pentru salariile membrilor și ale personalului.

Linii bugetare
Salarii
Misiuni
Serviciul medical și social
Alte categorii de personal
Formare profesională
Vehicule/transport
Consultări, studii și anchete
Cheltuieli de reprezentare
Alte cheltuieli administrative
Reuniuni, evenimente și conferințe
TOTAL

Creditele
exercițiului
(în euro)
126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000
496 000
371 000
213 000
2 028 000
158 000
135 981 000

Plăți
(în euro)

Procentul de
execuție
(plăți din credite)

123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04
333 389,96
106 236,95
31 007,88
1 440 690,57
34 995,35
128 590 256

98,05 %
19,33 %
47,19 %
77,63 %
54,76 %
67,22 %
28,64 %
14,56 %
71,04 %
22,15 %
94,56 %

Notă: din cauza rotunjirilor efectuate, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.

17. Pandemia de COVID-19 a afectat bugetul aferent tuturor activităților care implică

relaționarea cu publicul, cum ar fi misiunile, costurile de reprezentare, reuniunile și
conferințele.

18. Direcția SG1-DHR a jucat un rol important în gestionarea crizei provocate de pandemia de

COVID-19 prin intermediul Serviciului medical, al Serviciului de securitate și siguranță, precum
și prin gestionarea timpului și a misiunilor și prin comunicări legate de COVID-19 adresate
personalului.

19. Serviciul medical a reușit să își reorganizeze rapid activitatea în raport cu munca la

distanță și să își continue îndeplinirea sarcinilor administrative și medicale zilnice, având în
același timp un rol consultativ de specialitate pentru instituție și oferind asistență membrilor
personalului aflați în dificultate. Împreună cu echipa de achiziții, Serviciul medical a organizat
o procedură de urgență pentru a dota Curtea cu echipamente individuale de protecție
a personalului și pentru a alinia instituția la normele luxemburgheze. Serviciul medical
a organizat, de asemenea, campania de vaccinare împotriva gripei sezoniere pentru
aproximativ 300 de angajați, aplicând protocoale sanitare stricte.
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20. Chiar și în aceste vremuri dificile, SG1-DHR a reușit să își adapteze rapid procedurile la

noua situație și și-a atins majoritatea obiectivelor planificate. Principalele sale realizări au fost:
(a)

menținerea ratei locurilor de muncă vacante cu mult sub obiectivul de 3 %, mai exact la
2,34 %;

(b)

desfășurarea a 25 de proceduri de selecție în urma anunțurilor de posturi vacante și
lansarea a 7 cereri de exprimare a interesului pentru diferite posturi;

(c)

adaptarea procedurilor pentru primirea noilor veniți, prin introducerea unei noi
proceduri hibride (combinație de întâlniri față în față la sediul Curții cu reuniuni prin
intermediul Teams) începând cu luna septembrie 2020;

(d)

dezvoltarea unui portal pentru noii veniți, care urmează să fie lansat la începutul
anului 2021, cu scopul de a automatiza partea administrativă a procesului de integrare.

21. Tabelul prezentat în continuare sintetizează situația privind recrutarea în cadrul Curții.
Număr de recrutări în 2020
Membri
Funcționari
Agenți temporari
Agenți contractuali
Experți naționali detașați
Stagiari
TOTAL

Număr de recrutări în 2019

3
18
21
20
3
50
115

2
17
33
21
6
55
134

22. În domeniul formării profesionale, 2020 a adus cu sine o schimbare majoră: măsurile de

izolare au dat naștere la numeroase provocări, dar, în același timp, au creat oportunități și au
deschis noi uși pentru învățare. În acest context, echipa de formare profesională a inițiat un
proces de reflecție asupra modalității de desfășurare a învățării și dezvoltării în cadrul Curții în
viitor și a colaborat cu un consultant extern pentru a elabora un program de învățare pe tot
parcursul vieții pentru personalul acesteia. Principalele evoluții din 2020 au fost următoarele:
(a)

o trecere rapidă la învățarea online ca urmare a izolării;

(b)

diversificarea permanentă a gamei de activități de învățare oferite;

(c)

intensificarea rolului de sprijinire a proceselor aferente resurselor umane și gestionării
competențelor.

23. Cooperarea cu Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

a funcționat fără sincope în 2020: atât echipa din cadrul Curții, cât și cea a Comisiei utilizează
aceleași instrumente informatice (Sysper, Nap și SAP) pentru gestionarea de la distanță
a drepturilor financiare și a salariilor.

24. În ceea ce privește finanțele, eforturile direcției s-au concentrat pe asigurarea unor

credite suficiente în timp util pentru fiecare linie bugetară din 2020. Bugetul pentru 2021 a fost
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elaborat și prezentat la timp, iar SAP a migrat cu succes către SAP-HANA în septembrie 2020.
Fluxul de lucru informatizat, de la factură la plată, funcționează în toate domeniile.

25. Articolul 116 din Regulamentul financiar stabilește termene pentru efectuarea plăților

aferente contractelor. Respectarea acestor termene este monitorizată cu ajutorul sistemului
informatic contabil și de gestiune. În 2020, durata medie de execuție a acestor plăți a fost de
11 zile (față de 11,2 zile în 2019). În 2020, la fel ca în anii precedenți, nu au existat cereri din
partea beneficiarilor acestor plăți în ceea ce privește achitarea unor dobânzi de întârziere.

26. Personalul de securitate s-a concentrat în principal pe asigurarea continuității activității

pe durata crizei, continuând, în același timp, să își îndeplinească sarcinile zilnice: controlarea
accesului în clădiri și asigurarea unei supravegheri constante a tuturor instalațiilor tehnice.

27. Pentru a respecta reglementările naționale privind COVID-19, echipa responsabilă de

evenimente, vizite și protocol și-a revizuit și adaptat procedurile: evenimentele pot fi
organizate atât la fața locului, cât și în format hibrid (mix între prezența la fața locului și de la
distanță).
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IV. Direcția Informație, spațiul de lucru și inovație
(SG2-DIWI)
28. Direcția Informație, spațiul de lucru și inovație (DIWI) este responsabilă de serviciile

digitale ale Curții (echipamentele, serviciile și dispozitivele IT) și de spațiul de muncă fizic
(clădiri, instalații tehnice, birouri și logistică). De asemenea, direcția administrează biblioteca
Curții.

29. În domeniul IT, anul 2020 a fost puternic marcat de criza provocată de pandemia de

COVID-19. DIWI a oferit tuturor utilizatorilor (inclusiv contractanților externi) o soluție de acces
pentru a putea lucra de la distanță încă din prima zi de izolare. De la lansarea, în 2013,
a campaniei „Un laptop pentru fiecare angajat”, întregul personal al Curții a fost în măsură să
lucreze de la distanță, utilizând laptopuri și dispozitive OTP pentru a se conecta. În temeiul noii
decizii din 2019 privind munca la distanță, au fost achiziționate și activate, încă din
11 martie 2020, licențe VPN nelimitate suplimentare. Până la 16 martie 2020, când munca la
distanță a devenit obligatorie pentru personalul Curții și pentru prestatorii de servicii externi,
fuseseră pe deplin echipați toți utilizatorii, fusese modernizată infrastructura informatică și
fuseseră activate licențe pentru a susține creșterea numărului de conexiuni simultane.

30. De asemenea, SG2-DIWI a introdus foarte rapid Microsoft Teams, pentru a facilita

colaborarea – și în special videoconferințele – atât la nivel intern, cât și cu părțile interesate
externe. Au fost dezvoltate noi soluții pentru reuniunile în format hibrid, în special pentru
ședințele Curții și ale Comitetului administrativ. O sală de conferințe a fost adaptată pentru
astfel de reuniuni în format hibrid, iar alte săli au fost adaptate pentru conferințe de presă,
seminare online, cursuri de formare și alte evenimente, inclusiv pentru servicii de
interpretariat.

31. În afara activităților legate de pandemie, în 2020 au fost consolidate activitățile legate de
auditul digital:
(a)

ECALab a publicat raportul său de activitate;

(b)

ECA Journal a publicat un număr pe tema volumelor mari de date (Big Data) și a auditului
digital;

(c)

s-au înregistrat progrese în ceea ce privește transformarea digitală a auditului privind
agențiile executive;

(d)

ECALab a contribuit la 12 sarcini de audit;

(e)

a fost lansată o nouă platformă de schimb de cunoștințe și colaborare, cunoscută sub
denumirea de Tehnologie și inovare pentru audit (Technology and Innovation for Audit –
TINA), pentru colaborarea în rețea între Curtea de Conturi Europeană și instituțiile
supreme de audit din statele membre ale UE.

32. SG2-DIWI a contribuit, de asemenea, la activitățile Comitetului de orientare digitală, în

special la grupurile ad hoc și la elaborarea unui plan de dezvoltare, ca răspuns la solicitări. Noul
intranet, lansat în ianuarie, a devenit portalul unic de acces la serviciile și informațiile digitale
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din cadrul Curții. Acest lucru a facilitat crearea de aplicații pentru dispozitivele mobile și
a îmbunătățit accesul la informații în cadrul instituției.

33. BibliotECA-discovery, noul sistem de administrare a bibliotecii lansat în aprilie, și AWARE,

platforma de orientare și de metodologie a Curții, lansată în luna mai, sunt sisteme noi
esențiale pentru facilitarea gestionării cunoștințelor în cadrul Curții, alături de cele
31 de noduri de cunoaștere susținute de site-urile de colaborare Sharepoint.

34. S-a acordat o atenție deosebită securității cibernetice, prin implementarea unor

instrumente menite să îmbunătățească monitorizarea și prevenirea în acest domeniu în cadrul
Curții, precum și continuității activității. 99,97 % a fost valoarea atinsă pentru indicatorul-cheie
de performanță privind „disponibilitatea sistemelor critice”. În acest domeniu, a fost selectat
un nou sistem de monitorizare a securității și de depistare a amenințărilor, precum și un
software de protecție împotriva amenințărilor pentru dispozitivele mobile de serviciu. Au fost
organizate mai multe seminare online de sensibilizare, care au abordat aspecte precum
securitatea informatică în condițiile muncii la distanță. Instrumentele de securitate cibernetică
ale Curții au fost actualizate în vederea protejării lor împotriva vulnerabilităților identificate.

35. În ceea ce privește infrastructura clădirilor, au fost demarate lucrările de renovare

a clădirii K2, a fost finalizată intrarea în garajul clădirii K3 și a fost obținută încă o dată în timp
util certificarea EMAS. Echipa responsabilă de clădiri a pregătit așa-numita operațiune „înapoi
în clădire”, succesul acesteia fiind confirmat prin obținerea etichetei „Zonă sigură COVID-19” în
octombrie 2020.

36. O altă provocare a fost organizarea posibilității ca personalul să revină la birourile din
sediul Curții până la jumătatea lunii iunie, ceea ce a implicat o nouă analiză a riscurilor, noi
proceduri, noi măsuri, precum și furnizarea de soluții digitale pentru a se asigura continuitatea
procesului decizional al Curții: accesul la documente, reuniuni video informale și reuniuni în
format hibrid, soluții electronice de votare.
37. SG2-DIWI gestionează 9,7 % din bugetul Curții. În 2020, creditele alocate acestei direcții
au fost utilizate astfel:
Linii bugetare
Tehnologia informației
Bibliotecă și arhive
Clădire și instalații
TOTAL

Creditele
exercițiului
(în euro)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Plăți
(în euro)
5 561 329,26
433 005,89
1 971 591,57
7 965 927

Procentul de execuție
(plăți din credite)
55,10 %
73,39 %
48,83 %
54,11 %

Notă: din cauza rotunjirilor efectuate, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.

38. În ceea ce privește clădirile și instalațiile, s-au efectuat reportări în ceea ce privește
curățenia și întreținerea (782 975 de euro), securitatea și supravegherea clădirilor
(569 018 euro) și consumul de energie (206 273 de euro). În ceea ce privește tehnologia
informației, a fost reportată în 2021 suma de 4 732 154 de euro având ca scop acoperirea unor
plăți planificate pentru proiecte informatice esențiale. În ceea ce privește biblioteca, a fost
reportată suma de 156 994 de euro.
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V. Direcția Traduceri, servicii lingvistice și
publicații (SG3-TLSPD)
39. Pe fondul unui an afectat dramatic de criza provocată de pandemia de COVID-19,

activitatea acestei direcții a continuat fără perturbări majore și, în pofida măsurilor speciale
luate, TLSPD a tradus și a publicat cu succes toate produsele solicitate în cursul anului. Aceasta
a finalizat 97,71 % din traduceri până la termenul-limită solicitat – cu mult peste indicatorul de
performanță de 95 %.

40. În 2020, volumul total de pagini traduse și revizuite de TLSPD a fost de 234 414,

comparativ cu 223 468 de pagini în 2019, ceea ce reprezintă o creștere de 4,90 % față de anul
precedent. Numărul de pagini traduse în cadrul instituției a crescut cu 8,90 %, compensând
reducerea cu 7,12 % a numărului de pagini externalizate. Acest lucru pare să se datoreze în
principal măsurilor de izolare și personalului care a solicitat mai puține zile de concediu, ceea
ce a permis realizarea unui volum mai mare de lucru în cadrul direcției. Numărul total de
formulare de cerere de traducere primite a fost de 2 862 (în creștere față de 2 489 în 2019).

41. Traducătorii continuă să joace un rol important în activitățile de audit, în principal sub

formă de sprijin lingvistic în cursul vizitelor de audit și sub formă de asistență aprofundată
pentru editare și redactare în limba engleză pentru practic toate publicațiile Curții. Echipa
Unității de limba engleză (ELS) este, în prezent, un actor-cheie în toate etapele elaborării unui
raport, de la redactarea analizelor preliminare de audit până la revizuirea comunicatelor de
presă care anunță publicarea unui produs final. În ceea ce privește rapoartele anuale, un
membru al ELS participă, de asemenea, în mod sistematic, la reuniunile din cadrul procedurii
contradictorii aferente fiecărui capitol, pentru a contribui la nivel lingvistic la textul în
construcție.

42. Direcția SG3-TLSPD gestionează mai puțin de 1 % din bugetul Curții. În 2020, creditele
alocate acestei direcții au fost utilizate astfel:

Linii bugetare
Externalizare și cooperare
interinstituțională
Interpreți
Publicare
TOTAL

Creditele exercițiului
(în euro)
657 000,00
232 000,00
271 000,00
1 160 000

Plăți
(în euro)

Procentul
de execuție
(plăți din credite)

414 026,77

63,02 %

20 924,00
88 423,32
523 374

9,02 %
32,63 %
45,12 %

Notă: din cauza rotunjirilor efectuate, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.

43. Din cauza pandemiei, au fost suspendate reuniunile față în față și, prin urmare, și

utilizarea interpreților. Bugetul neutilizat în domeniul publicării a fost transferat pentru
a acoperi nevoi urgente din alte domenii, cum ar fi IT și Serviciul medical.
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VI. Achiziții în cadrul Secretariatului General
44. În 2020, Curtea a utilizat procedura negociată prevăzută la punctul 11.1 litera (c) din

anexa I la Regulamentul financiar pentru a încheia un contract cu o valoare de peste 60 000 de
euro. Acest contract avea ca obiect achiziționarea de echipamente individuale de protecție, în
valoare totală de 123 090,20 euro. Guvernul luxemburghez a impus obligativitatea purtării
măștilor în toate locurile deschise publicului, pentru activități desfășurate într-un spațiu închis
și pentru transportul public. Curtea a decis să achiziționeze de urgență echipamente
individuale de protecție pentru a fi dotată în mod adecvat pentru o eventuală redeschidere
a clădirilor sale (sfârșitul lunii mai/jumătatea lunii iunie 2020) și pentru a preveni răspândirea
COVID-19 în sediul acesteia.

45. Curtea a trimis invitația de participare la licitație unui număr de șapte societăți. Numai

două dintre societățile invitate au răspuns. Contractul în valoare de 123 090 de euro a fost
atribuit societății Praxisdienst GmbH.

46. Lista anuală a contractelor, inclusiv a celor cu o valoare cuprinsă între 15 000 de euro și

60 000 de euro, încheiate în urma unor proceduri negociate, va fi disponibilă pe site-ul Curții
până cel mai târziu la 30 iunie 2021.

47. Toate procedurile negociate au făcut obiectul unor proceduri riguroase de control intern

ale Curții, asigurându-se legalitatea, regularitatea și buna gestiune financiară.
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VII. Eficiența și eficacitatea sistemelor de control
intern ale Secretariatului General
7.1

Sistemele de control intern ale Secretariatului General și
principalele modificări din 2020

48. Secretariatul General funcționează conform unui cadru juridic care include:
o

Regulamentul financiar;

o

Statutul funcționarilor;

o

cadrul de control intern al Curții;

o

Regulamentul de procedură al Curții;

o

normele interne de execuție bugetară;

o

carta sarcinilor și responsabilităților ordonatorului de credite subdelegat;

o

toate deciziile privind utilizarea resurselor umane, materiale și financiare ale Curții.

49. În 2020, cadrul de control intern al Curții a fost actualizat în urma revizuirii

Regulamentului financiar în 2018 și a publicării unei noi versiuni a cadrului integrat de control
intern (denumit în continuare „cadrul COSO”) de către Comitetul Organizațiilor de
Sponsorizare a Comisiei Treadway. Cadrul revizuit trece de la un sistem bazat pe standarde la
unul bazat pe principii și pe o pondere mai mare acordată raționamentului profesional. Cadrul
de control intern nu a modificat în mod substanțial sistemele de control intern ale
Secretariatului General, însă a pus un accent mai mare pe evaluarea și pe comunicarea
corespunzătoare a deficiențelor de control intern, atât pentru procesele financiare, cât și
pentru cele nefinanciare.

50. Sistemul de control intern al Curții constă în proceduri (bazate pe COBIT 5 pentru DIWI),

pe supravegherea gestionării, pe controale preventive și de detectare și pe controale
automate integrate în sisteme de informații care acoperă toate procesele operaționale
principale ale Secretariatului General. Acesta asigură legalitatea, regularitatea și buna gestiune
financiară și facilitează atingerea obiectivelor operaționale ale fiecărei direcții. În 2020,
structura organizatorică a administrației a rămas stabilă, iar cele câteva modificări aduse au
fost comunicate în timp util; sistemul de control intern nu s-a schimbat în mod semnificativ
în 2020.

51. Procesele financiare sunt gestionate prin SAP, ceea ce permite separarea corespunzătoare

a sarcinilor între inițierea, verificarea și validarea de către ordonatorul de credite. Sistemul
acoperă gestiunea bugetară, rezervări de fonduri, angajamentele, bonurile de comandă și
controlul contractelor și al facturilor în conformitate cu Regulamentul financiar și cu normele și
procedurile interne ale Curții. Acesta prevede, de asemenea, controale automate pentru
a preveni erori în prelucrarea datelor financiare. În plus, personalul care inițiază procesele și
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cel care efectuează verificările se bazează pe liste de verificare pentru a evalua conformitatea
cu Regulamentul financiar în ceea ce privește angajamentul bugetar și ordinele de plată.

52. SG1-DHR și SG2-DIWI au stabilit un program de controale pentru a evalua conformitatea

cu Regulamentul financiar și cu deciziile Curții, precum și pentru a monitoriza atingerea
obiectivelor operaționale ale fiecărei direcții. Sistemul de control al SG3-TLSPD se axează pe
calitatea traducerilor.

53. Programul de controale pentru 2020 al SG1-DHR a luat în considerare consecințele
pandemiei de COVID-19 și a fost stabilit pe baza analizei riscurilor din 2020, a constatărilor
verificărilor din 2019, a discuțiilor cu PMO și a recomandărilor formulate de auditorii interni și
externi. Programul de controale ex post se axează în principal pe riscurile financiare, întrucât
cea mai mare parte a bugetului Curții se află sub responsabilitatea SG1-DHR. Controalele
ex post acoperă:
(1)

legalitatea și regularitatea plăților efectuate la liniile bugetare gestionate de director;

(2)

misiunile lichidate de PMO pe baza ghidului Curții privind misiunile și pe baza deciziei
Curții referitoare la aplicarea acestuia;

(3)

bilete emise de agenția de voiaj și neutilizate;

(4)

verificări încrucișate suplimentare pentru cheltuielile de misiune și de reprezentare ale
membrilor, pentru a identifica posibila dublă rambursare a costului meselor și pentru
a ține evidența consumului de combustibil al vehiculelor oficiale;

(5)

acuratețea și caracterul complet al documentelor din dosarele personale ale membrilor
personalului;

(6)

absențele personalului și programul de lucru;

(7)

numerarul.

54. Se efectuează controale ex ante ale cheltuielilor de misiune și de reprezentare ale

membrilor. Programul acoperă, de asemenea, verificările efectuate de PMO asupra salariilor și
a drepturilor financiare ale personalului Curții.

55. Planul de controale ex post din 2020 al SG2-DIWI s-a bazat pe rezultatele analizei

registrului de riscuri pentru 2021, pe evaluarea din 2019 a maturității proceselor și pe acțiunile
întreprinse ca urmare a recomandărilor de audit intern. De asemenea, planul ia în considerare
verificările efectuate de auditorul extern în cadrul examinării anuale a mediului IT. Programul
de controale a acoperit patru puncte:
(1)

sistemul de gestionare a accesului fizic în clădirile Curții;

(2)

riscul pierderii de cunoștințe interne și de epuizare a cunoștințelor;

(3)

respectarea plafonului de 15 000 de euro pentru contractele de achiziții cu valoare mică;

(4)

dovada livrării pentru achizițiile efectuate de la începutul perioadei de izolare și de muncă
la distanță.
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56. În cadrul SG3-TLSPD, verificările se referă la aspecte legate de calitatea traducerilor și sunt

impuse penalități în cazul unei evaluări negative. Dată fiind natura evidentă a cheltuielilor din
domeniu, nu au fost planificate controale financiare ex post. Toate cheltuielile se bazează pe
contracte interinstituționale de achiziții sau sunt direcționate către instrumente de
externalizare interinstituționale.

7.2

Prezentare generală a gestionării riscurilor și a impactului
COVID-19 asupra analizei riscurilor

57. Ciclul anual de control intern al Secretariatului General include o analiză anuală

a evaluărilor riscurilor efectuate de către fiecare direcție. Aceste analize au ca rezultat planuri
de acțiune pentru gestionarea riscurilor, care sunt luate în considerare la conceperea și la
punerea în aplicare atât a controalelor ex ante, cât și a celor ex post. Rezultatele controalelor
sunt introduse, la rândul lor, în declarația anuală a ordonatorului de credite delegat din
raportul anual de activitate, precum și în evaluările riscurilor din anul următor. La conceperea
sistemelor de control intern se ține seama, de asemenea, în mod corespunzător de raportul
cost-eficacitate.

58. Ciclul de evaluare din 2020 a identificat inițial următoarele riscuri transversale la nivelul

celor trei direcții ale Secretariatului General:
(a)

situația Brexitului, care conduce la constrângeri în materie de resurse sau la alte
impacturi negative;

(b)

nerespectarea Regulamentului financiar;

(c)

dependența de externalizare, inclusiv către Comisie;

(d)

chestiuni legate de personal: probleme privind estimarea nevoilor viitoare de recrutare
sau privind atragerea și păstrarea personalului; imposibilitatea personalului cu posturi de
conducere din serviciul de traduceri de a continua să asigure calitatea;

(e)

nerespectarea Regulamentului privind protecția datelor sau încălcarea securității datelor;

(f)

probleme legate de instrumentele informatice;

(g)

gestionarea cunoștințelor: incapacitatea de a menține sau de a dezvolta cunoștințe
adecvate pe plan intern.

59. Această analiză, efectuată în 2019, a fost umbrită de pandemia de COVID-19 izbucnită în

martie 2020; SG1-DHR și SG2-DIWI și-au actualizat registrele de riscuri. SG3-TLSPD nu a trebuit
să își revizuiască evaluarea riscurilor.

60. SG1-DHR, direcția responsabilă de măsurile de securitate și de sănătate, a adăugat un risc

nou: riscul de contaminare a personalului la locul de muncă. Acest risc a fost evaluat ca fiind
scăzut, cu condiția respectării recomandărilor comunicate de guvernul luxemburghez pentru
a controla pandemia și cu condiția punerii la dispoziție de echipamente adecvate (cum ar fi
măști și dezinfectant pentru mâini). Celelalte riscuri din registrul DHR nu s-au schimbat nici
după ce echipele au abordat în profunzime problemele generate de pandemia de COVID-19.
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61. SG2-DIWI, care este responsabil de proiectele informatice și imobiliare de mare amploare,

a inclus riscuri critice în registrul său de riscuri din 2020, reflectând incertitudinile sale actuale.
Un risc general de instabilitate a economiei și a situației politice (din cauza Brexitului), evaluat
anterior ca fiind critic, a fost actualizat pentru a ține seama de COVID-19. A fost adăugat un
nou risc privind impactul pandemiei de COVID-19 asupra proiectului K2, având în vedere că
circumstanțele actuale pun în pericol finalizarea la timp a lucrărilor de renovare.

62. SG3-TLSPD nu a trebuit să își revizuiască evaluarea riscurilor. Registrul său de riscuri se

axează pe aspecte legate de calitate sau pe instrumente legate de traducere sau de publicare.

7.3

Evaluarea eficienței și a eficacității sistemelor de control intern

63. În ianuarie 2021, toate direcțiile au examinat rezultatele controalelor ex ante și ex post

efectuate și și-au actualizat evaluările riscurilor și planurile de acțiune privind gestionarea
riscurilor. Controalele ex post nu au identificat nicio deficiență majoră în cadrul sistemelor de
control intern. Directorii au analizat, de asemenea, situația tuturor recomandărilor de audit
intern neabordate încă, pentru a se asigura că acestea vor fi puse în aplicare în termenele
prevăzute. Ordonatorul de credite delegat a examinat informațiile din rapoartele de control
intern întocmite de toți directorii înainte de semnarea declarației lor în conformitate cu
articolul 74 alineatul (9) din Regulamentul financiar.

64. În urma controalelor ex ante efectuate de DHR cu privire la misiunile membrilor, s-a

constatat o scădere a numărului de misiuni (cu 76,5 % față de 2019). Aceeași tendință a fost
observată și în ceea ce privește costurile de reprezentare ale membrilor și misiunile șoferilor.
Controalele ex ante privind tipul și consumul de combustibil pentru vehiculele oficiale nu au
evidențiat niciun fel de probleme.

65. În cadrul DHR, controalele ex post efectuate în SAP pe un eșantion de 120 de plăți

selectate aleatoriu dintre 1 270 de plăți au relevat 12 erori. În cazul a 3 plăți, regula
„angajamentul juridic nu trebuie să preceadă angajamentul financiar” nu a fost respectată.
Celelalte erori erau legate de întârzierea efectuării plăților, în principal din cauza furnizorilor.
Echipele cunosc procedurile de prelucrare a achizițiilor și a plăților, iar contextul muncii la
distanță nu a avut niciun impact asupra gestionării proceselor operaționale. Plățile sunt
efectuate în mod legal și corect și se anexează documentația corespunzătoare. Sistemul SAP și
controalele sale automate, precum și familiarizarea asistenților administrativi cu instrumentul
încă din 2008, au contribuit la menținerea funcționării normale a proceselor operaționale în
timpul pandemiei.

66. În ansamblu, constatările controalelor ex post efectuate de PMO au fost pozitive.

Controalele ex ante privind drepturile financiare nu au evidențiat probleme deosebite.
Alocațiile similare plătite din alte surse au fost, de regulă, deduse în mod corect din alocațiile
familiale. Controalele efectuate asupra unui număr de 232 de declarații privind alocațiile
școlare au dus la recuperarea din salarii doar în cazul a trei dosare. Toate discrepanțele în ceea
ce privește analiza variației salariilor au fost explicate și justificate pentru cele 12 luni
precedente.
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67. De asemenea, verificările efectuate de DHR nu au evidențiat probleme majore în ceea ce

privește lichidarea misiunilor de către PMO. Majoritatea erorilor identificate au vizat calculul
diurnelor și rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru misiuni care includ aranjamente
private. Așa cum se întâmplă în fiecare an, rezultatele verificărilor misiunilor vor fi comunicate
personalului și, de această dată, ele vor fi însoțite de orientări privind documentele justificative
care trebuie anexate în MIPS.

68. Analiza Curții cu privire la validarea ordinelor de misiune și a declarațiilor de cheltuieli

arată că ordonatorii de credite subdelegați au respectat în mod corect deciziile Curții. În plus,
numai 20 de misiuni au fost validate după ce membrul sau angajatul respectiv se afla deja în
deplasare: acestea sunt incluse în registrul de excepții al Curții la rubrica „angajamentul juridic
nu trebuie să preceadă angajamentul financiar”.

69. Gestionarea dosarelor personalului a fost afectată de măsurile de izolare și de condițiile

generale subsecvente de muncă la distanță. În ianuarie 2021, PMO a trimis Curții de Conturi
Europene documente personale primite de la membrii personalului pentru a fi adăugate la
dosarele lor personale. Pentru viitor, există o nouă procedură în vigoare.

70. Controalele ex ante efectuate de SG2-DIWI cu privire la operațiunile financiare în SAP au

evidențiat, și ele, mai puține erori decât în exercițiul precedent. Dintre cele 2 058 de
operațiuni din SAP, inclusiv bonuri de comandă, cereri de plată și facturi, doar 35 au fost
returnate în vederea corectării lor. Principalele motive au constat în probleme legate de
documentație, în informații lipsă în ordinul de achiziție sau în erori în controalele facturilor.

71. S-a efectuat o examinare a contractelor cu valoare foarte mică pentru a se verifica gradul

de conformitate cu Regulamentul financiar (punctul 14.4 din anexa I). Controalele ex post nu au
evidențiat erori sau deficiențe semnificative în achizițiile de valoare foarte mică și au constatat
că pragul de 15 000 de euro fusese respectat.

72. Controalele ex post efectuate de SG2-DIWI au arătat, în special, că sistemul Zeus, care
gestionează accesul fizic la clădirile Curții, este expus unui risc critic și trebuie înlocuit.
Defectarea unei componente ar putea duce la oprirea unei părți a sistemului, fără nicio
modalitate de remediere.
73. În analiza sa privind transferul de cunoștințe, direcția a identificat modalități de

îmbunătățire a procesului. Un aspect esențial este implicarea managerului în organizarea
transferului și în supravegherea realizării acestuia.

74. Controalele ex post efectuate de SG3-TLSPD cu privire la calitatea traducerilor nu au

evidențiat probleme grave care să necesite măsuri majore de atenuare.

7.4

Concluzie privind sistemele de control intern ale Secretariatului
General

75. Controalele ex ante și ex post pentru 2020 arată că sistemul de control intern al
Secretariatului General funcționează în mod eficient și adecvat și că riscurile financiare și
nefinanciare se află sub control în cadrul direcțiilor sale. Controalele au identificat, în principal,
unele erori nesemnificative, precum și necesitatea de a revizui unele proceduri sau de a înlocui
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instrumente informatice. Unitatea de audit intern a Curții consideră că raportul cost-eficacitate
al controalelor Secretariatului General este satisfăcător, cu un total de 14,7 posturi echivalent
normă întreagă dedicate acestei sarcini (inclusiv 0,2 posturi echivalent normă întreagă la
PMO). Evaluarea demonstrează, de asemenea, soliditatea sistemului de gestiune, care se
bazează pe un software integrat și care include un nivel semnificativ de controale automate.

76. Concluzia generală a raportului de control intern al unității de audit intern este una

pozitivă: există controale fiabile pentru majoritatea domeniilor de activitate cu grad ridicat de
risc ale Secretariatului General, iar separarea sarcinilor între diferiții membri ai personalului
pentru controalele ex ante și pentru cele ex post este menținută. Nu au fost observate
deficiențe majore.
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VIII. Acțiuni întreprinse în urma deciziei privind
descărcarea de gestiune pentru exercițiul
financiar 2018
77. La 13 mai 2020, Parlamentul European a acordat descărcarea de gestiune1 pentru

execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2018. În continuare este prezentată situația
acțiunilor întreprinse ca urmare a observațiilor formulate în decizia privind descărcarea de
gestiune.

Auditul cheltuielilor administrative (punctele 5 și 15 din decizia privind
descărcarea de gestiune)
78. Punctul 5: Ratele de eroare pentru cheltuielile administrative s-au situat sub pragul de

semnificație timp de mai mulți ani, iar riscul de audit în acest domeniu este considerat scăzut.
Pe baza unei evaluări globale a riscurilor, Curtea alocă resursele sale de audit domeniilor mai
expuse la erori care fac obiectul activității sale legate de declarația de asigurare.

79. Cu toate acestea, activitatea de audit desfășurată de Curte pentru cheltuielile

administrative în contextul declarației de asigurare a inclus, timp de mai mulți ani, mai mult
decât examinarea unui eșantion reprezentativ de operațiuni, a unor sisteme de control intern,
a unor rapoarte anuale de activitate și a altor mecanisme de guvernanță. Deși această
activitate acoperă deja o gamă largă de subiecte, în contextul declarației de asigurare
pentru 2018, Curtea a analizat și procedurile de achiziții publice pentru lucrări și servicii legate
de securitatea persoanelor și a clădirilor. Pentru 2019, tema suplimentară a Curții a fost
creșterea numărului de agenți contractuali și a plăților aferente din 2012 până în 2018 în toate
instituțiile și organismele. Un alt aspect pe care Curtea l-a examinat pentru 2019 în domeniul
sistemelor de control intern a constat în sistemele de supraveghere și de control ale
Comitetului Economic și Social European, ale Comitetului European al Regiunilor și ale
Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Această examinare este prima dintr-un ciclu
care va acoperi toate instituțiile și organismele.

80. Curtea consideră că diferitele componente ale activității descrise mai sus vor duce la

examinarea de către Curte a deficiențelor în ceea ce privește cheltuielile administrative din
fiecare instituție pe parcursul unui ciclu de câțiva ani. Această abordare este pe deplin
compatibilă cu profilul de risc al domeniului de audit al cheltuielilor administrative.

81. Punctul 15: Numărul de operațiuni examinate este reprezentativ pentru rubrica din CFM
și reflectă riscul din acest domeniu. Creșterea semnificativă a numărului de operațiuni în acest
domeniu ar necesita resurse suplimentare, care ar putea să nu fie proporționale cu riscul. Cu
toate acestea, pe lângă răspunsul dat la punctul 5, Curtea ar dori să sublinieze că a mărit
eșantionul de operațiuni pentru rubrica 5 din CFM la 48 pentru declarația de asigurare privind
exercițiul 2020.
1

Decizia 2019/2059 (DEC) a Parlamentului European.
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82. De asemenea, ar trebui reamintit faptul că, în cadrul auditurilor performanței și al celor

de conformitate efectuate de Curte, aceasta examinează periodic subiecte specifice din acest
domeniu. De exemplu, Curtea a examinat administrarea clădirilor (Raportul special
nr. 34/2018), punerea în aplicare a revizuirii din 2014 a Statutului funcționarilor (Raportul
special nr. 15/2019) și concursurile generale și procedurile de selecție ale EPSO (Raportul
special nr. 23/2020).

83. În ceea ce privește prezentarea unui raport anual independent privind instituțiile UE (la fel

ca cel pe care îl prezintă referitor la agențiile UE), Curtea ar dori să sublinieze faptul că tratatul
prevede obligația Curții de a prezenta o declarație de asigurare care să acopere instituțiile și
organismele, în timp ce regulamentele de instituire ale majorității agențiilor prevăd emiterea
de către Curte a unei opinii de audit individuale.

Calendarul procedurii de descărcare de gestiune a Curții (punctul 7 din
decizia privind descărcarea de gestiune)
84. Curtea s-a angajat să respecte termenele privind descărcarea de gestiune stabilite de
legiuitor. Curtea depune eforturi pentru a-și prezenta rapoartele anuale chiar mai devreme,
atunci când este posibil, fără a compromite calitatea activității sale de audit.
Cheltuielile legate de Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor
Individuale (PMO) (punctul 8 din decizia privind descărcarea de gestiune)
85. Suma plătită pentru serviciile prestate de PMO a fost de 216 732 de euro în 2017, de
268 610 euro în 2018 și de 293 238 de euro în 2019. La fel ca în 2017 și în 2018, serviciile au
inclus pensii, indemnizații, drepturi financiare, salarii și misiuni ale membrilor și ale
personalului Curții de Conturi Europene. Există două motive care stau la baza costului mai
ridicat din 2018: (i) Curtea a externalizat gestionarea misiunilor către PMO la 1 martie 2017 și
(ii) a existat o creștere a numărului de misiuni efectuate în 2018. Ușoara creștere din 2019
a costului serviciilor furnizate de PMO se explică printr-o creștere a prețului serviciilor (2 %) și
printr-o ușoară creștere a activității (mai multe fișiere prelucrate de PMO). Cifrele menționate
la punctul 8 din decizia privind descărcarea de gestiune reflectă suma prevăzută în buget. La
începutul anului 2021, linia bugetară 1655 a fost transferată Comisiei, astfel încât aceasta să
poată avea acces direct pentru a acționa în calitate de autoritate bugetară. Curtea nu mai
plătește facturi către PMO.
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Utilizarea vehiculelor oficiale (punctul 10 din decizia privind descărcarea
de gestiune)
86. De la intrarea în vigoare a noilor norme, Curtea a observat că s-au realizat economii

semnificative de costuri legate de utilizarea vehiculelor oficiale. Acest lucru este demonstrat de
scăderea costurilor de rambursare suplimentare legate de utilizarea vehiculelor în alte scopuri
decât îndeplinirea sarcinilor:

Figura 2 – Fluctuația rambursării taxelor pentru vehiculele oficiale
(perioada 2016-2020)
= valoarea din exercițiul precedent

12 210 euro

3 539 de euro

-71 %

-21 %

2 809 euro

96 de euro

833 de euro

-70 %

-88 %

Sursa: SG1-DHR.

87. S-au înregistrat, de asemenea, economii semnificative în ceea ce privește consumul de

combustibil. Cu toate acestea, 2020 a fost un an excepțional, având în vedere situația sanitară
și restricțiile de călătorie.

Figura 3 – Cheltuielile efectuate cu cardurile pentru carburant
(perioada 2013-2020)

Sursa: SG1-DHR.
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88. În ceea ce privește utilizarea vehiculelor oficiale în scopuri personale, nu s-a observat
nicio modificare în 2020.

Indicatorii-cheie de performanță (punctul 11 din decizia privind
descărcarea de gestiune)
89. În ianuarie 2021, Curtea a adoptat noua sa strategie pentru perioada 2021-2025. În

prezent, Curtea reflectează asupra necesității de a-și reexamina indicatorii de performanță
și/sau de a-i alinia în continuare la obiectivele sale strategice. În acest context, Curtea va
explora, de asemenea, cea mai bună modalitate de a măsura valoarea adăugată adusă de
activitatea sa pentru părțile interesate instituționale, și anume Parlamentul European, Consiliul
și parlamentele naționale.

90. În perioada 2018-2020, Curtea a colectat, prin intermediul unor chestionare, opiniile

părților interesate cu privire la impactul și la utilitatea rapoartelor sale. Aceste chestionare au
fost trimise tuturor destinatarilor rapoartelor sale, cum ar fi deputații în Parlamentul European
și secretariatele comisiilor Parlamentului European. Rezultatele au fost publicate în rapoartele
de activitate ale Curții. Pentru 2020, 75 % dintre respondenți au indicat că impactul Curții
a fost foarte ridicat sau ridicat (2019: 81 %; 2018: 78 %). În plus, 84 % dintre respondenți au
considerat activitatea Curții ca fiind foarte utilă sau utilă (2019: 88 %; 2018: 87 %).

Prezența membrilor Curții de Conturi Europene (punctele 17 și 18 din
decizia privind descărcarea de gestiune)
91. Punctul 17: Curtea menține o evidență regulată a prezenței membrilor la reuniunile Curții,

ale Comitetului administrativ și ale camerelor. Pentru prima dată, Raportul anual de activitate
pe 2020 al Curții include informații în acest sens. Curtea va continua să raporteze statistici
privind prezența membrilor în următorii ani.

92. Punctul 18: Membrii Curții de Conturi Europene, la fel ca alte persoane care ocupă posturi
echivalente în alte instituții ale UE, nu au dreptul la concediu anual. Curtea a stabilit, în
regulamentul său intern, o procedură prin care membrul care prezidează o ședință a Curții,
a unei camere sau a comitetului trebuie să înregistreze prezența și absența membrilor.
Absențele membrilor pot fi motivate pe baza unei cereri scrise, justificate în mod
corespunzător de una dintre următoarele cauze specifice: boală, circumstanțe familiale grave,
forță majoră sau misiune. Secretariatul Curții ține un registru cu aceste informații și cu orice
document justificativ.
Cadrul etic al Curții (punctele 28, 30 și 31 din decizia privind descărcarea
de gestiune)
93. Punctul 28: În decembrie 2020, Curtea și-a actualizat cadrul etic aplicabil membrilor
pentru a ține seama de recomandările formulate în urma evaluării inter pares privind etica
efectuate în 2019 de către instituțiile supreme de audit din Polonia și din Croația, precum și de
recomandările Parlamentului European. Membrii Curții au acum obligația de a prezenta
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o declarație de interese, care trebuie reînnoită în fiecare an. Aceste declarații sunt examinate
de președintele Curții, cu sprijinul Serviciului juridic și cu implicarea Comitetului de etică, dacă
este necesar.

94. Punctul 30: În 2021, Curtea va actualiza cadrul etic pentru întregul personal. Revizuirea va

include, de asemenea, informații și comunicări legate de etică.

95. Punctul 31: Recomandările din raportul de evaluare inter pares au fost deja luate în

considerare în vederea actualizării cadrului etic aplicabil membrilor, adoptat în
decembrie 2020. În prezent, Curtea lucrează, de asemenea, la actualizarea cadrului etic
aplicabil personalului, pe baza recomandărilor din raport. Curtea va informa Parlamentul
European cu privire la rezultat în timp util.

Distribuția volumului de muncă (punctul 34 din decizia privind
descărcarea de gestiune)
96. În cadrul Curții, personalul cu posturi de conducere este responsabil de distribuirea

volumului de muncă. Acesta primește orientări în acest sens într-un document oficial intitulat
Guide to promoting equal opportunities (Ghidul pentru promovarea egalității de șanse). Ghidul
conține o secțiune dedicată creării unui mediu de lucru orientat spre rezultate și o altă
secțiune privind tratamentul echitabil. Acesta încurajează personalul de conducere să se
familiarizeze cu tiparele de lucru ale membrilor echipelor lor și să adapteze distribuția muncii
în consecință. Personalul de conducere este, de asemenea, încurajat să apeleze la sprijin
extern în cazul în care un membru al echipei devine indisponibil sau își schimbă tiparul de lucru
(de exemplu, începe să lucreze cu fracțiune de normă). În 2019, echipa de formare
profesională a lansat un curs obligatoriu pentru personalul de conducere, care se bazează pe
îndrumările cuprinse în ghid. Cursul a continuat să fie organizat și în 2020.

97. În 2018 și în 2019, personalul de conducere din cadrul Curții a participat la cursuri de

formare obligatorii privind gestionarea personalului care lucrează de la distanță. Conținutul
formării a inclus distribuția echilibrată și echitabilă a volumului de muncă.

98. În cazul în care membrii personalului se simt suprasolicitați, aceștia pot contacta
Comitetul pentru personal, Comisia mixtă pentru egalitatea de șanse, Serviciul medical, echipa
de resurse umane, responsabilul pentru diversitate și incluziune sau psihologii de la locul de
muncă ai Curții.
Echilibrul de gen (punctele 40 și 41 din decizia privind descărcarea de
gestiune)
99. Punctul 40: La 31 decembrie 2019, 51 % din personalul Curții era de sex feminin (procent

neschimbat din 2018). 44,2 % dintre auditorii și administratorii Curții erau femei (față de 45 %
în 2018), ceea ce a condus la o proporție aproape egală între femei și bărbați. Tabelele de mai
jos prezintă o sinteză a evoluțiilor echilibrului de gen la nivelul posturilor de conducere în
ultimii ani la Curtea de Conturi Europeană.
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Figura 4 – Echilibrul de gen la nivelul posturilor de conducere (din 2010
până în 2020)
Femei
Bărbați
30 %

28 %

30 %

30 %

31 %

30 %

36 % 36,8 % 37,5 % 33,3 % 33,3 %

70 %

72 %

70 %

70 %

69 %

70 %

64 % 63,2 % 62,5 % 66,7 % 66,7 %

Sursa: SG1-DHR.

Figura 5 – Echilibrul de gen la nivelul posturilor de conducere la
31.12.2020
Defalcare per tipuri de posturi de conducere
Femei
Bărbați
Directori

Manageri principali

14 % 86 %

33 % 67 %

30 % 70 %

40 % 60 %

Audit

Administrație

Audit

Administrație

Sursa: SG1-DHR.

100. Punctul 41: În prezent, 8 dintre cei 27 de membri ai Curții sunt femei (în comparație cu 4
în 2016).
Formarea profesională și cooperarea cu universitățile (punctul 43 din
decizia privind descărcarea de gestiune)
101. În 2020, Curtea a continuat cooperarea sa cu Université de Lorraine din Nancy și Metz

(Franța), cu Institutul Universitar European din Florența (Italia) și cu alte universități de vârf. În
prezent, Curtea analizează posibilitatea de a stabili noi parteneriate în Germania și în Țările de
Jos.
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Clădirea K1 (punctul 44 din decizia privind descărcarea de gestiune)
102. În 2018, Curtea a realizat un studiu preliminar privind clădirea K1, în cooperare cu

autoritățile luxemburgheze. Au fost examinate diferitele opțiuni prezentate în iunie 2019 și s-a
decis lansarea unui studiu de fezabilitate în primul trimestru al anului 2021. Rezultatele
studiului ar trebui să fie disponibile până la sfârșitul anului 2021. Curtea va informa Comisia
pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la orice soluție identificată, precum și cu
privire la estimările bugetare.

103. În august 2019, două elemente din sticlă au căzut de pe fațada clădirii K1. Acest accident

a dus la construirea unui perimetru de securitate în jurul clădirii. Curtea a lansat un studiu
pentru a evalua starea fațadei și pentru a stabili ce măsuri trebuie luate. În urma rezultatelor
studiului, Curtea va efectua o serie de lucrări preventive în 2021, cu un buget de aproximativ
250 000 de euro.

Software cu sursă deschisă (punctul 47 din decizia privind descărcarea de
gestiune)
104. Sistemele informatice ale Curții se bazează pe principii arhitecturale solide, care iau în

considerare o abordare cost-beneficiu în concordanță cu tehnologiile de bază achiziționate la
nivel interinstituțional. Pe baza acestor criterii, Curtea a decis să implementeze o serie de
programe informatice (software) gratuite cu sursă deschisă, sub formă de componente-cheie
ale portofoliului său. În calitatea sa de „furnizor” de software gratuit cu sursă deschisă, Curtea
dorește să sublinieze că activitatea sa de dezvoltare de software este foarte limitată, deoarece
aplică principiul „reutilizare înainte de cumpărare, cumpărare înainte de construire”.

Cooperarea cu alte instituții și organe ale UE (punctul 48 din decizia
privind descărcarea de gestiune)
105. Curtea participă la diferite comitete și grupuri de lucru permanente și ad-hoc în cadrul
cărora instituțiile UE cooperează, fac schimb de informații și de bune practici și, acolo unde
este posibil, elaborează soluții comune. Curtea intenționează să valorifice toate oportunitățile
de cooperare cu alte instituții și organisme ale UE.
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IX. Declarația ordonatorului de credite delegat
Subsemnatul, secretar general al Curții de Conturi Europene, în calitatea mea de ordonator de
credite delegat:
o

declar că informațiile conținute în prezentul raport sunt complete și exacte și

o

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

resursele alocate activităților descrise în prezentul raport au fost utilizate în scopul
prevăzut și în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

—

procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare în ceea ce privește
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor și asigură o tratare
adecvată a sesizărilor privind fraude sau suspiciuni de fraudă și

—

beneficiile controalelor sunt proporționale cu costurile.

Această asigurare se fondează pe evaluarea mea asupra situației și pe informațiile pe care leam avut la dispoziție, cum ar fi rapoartele și declarațiile ordonatorilor de credite subdelegați,
rapoartele auditorului intern și rapoartele auditorului extern pentru exercițiile financiare
anterioare.
Declar că nu am cunoștință de niciun fapt care să nu fi fost prezentat în acest raport și care ar
putea prejudicia interesele instituției.
Adoptată la Luxemburg, 19 februarie 2021.

Zacharias Kolias
Secretar general
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Anexă – Raport privind gestiunea bugetară și
financiară pentru exercițiul 2020
Faceți clic aici pentru a accesa documentul.
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