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În memoria colegului nostru, domnul Henrik Otbo,  
membru al Curții de Conturi Europene,  

dispărut dintre noi pe neașteptate la 1 februarie 2015

Domnul Henrik Otbo, de naționalitate daneză, s‑a născut în 1949. Între 1995 și 2012, a ocupat funcția de auditor gene‑
ral al Danemarcei, iar la 1 martie 2012 a devenit membru al Curții de Conturi Europene, făcând parte din Camera CEAD 
„Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare” și fiind responsabil în principal de dezvoltarea și de analiza auditului.

Domnul Otbo și‑a dedicat întreaga carieră auditului finanțelor publice, iar în calitatea sa de președinte al Comitetului 
pentru standarde profesionale al INTOSAI a avut un rol major în elaborarea standardelor internaționale ale instituțiilor 
supreme de audit. Decesul său reprezintă o pierdere imensă pentru instituția noastră, pentru foștii săi colegi din cadrul 
Oficiului Național de Audit al Danemarcei și pentru întreaga lume a auditului.
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Misiune
Curtea de Conturi Europeană este instituția Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul 
finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare 
a UE, promovează asumarea responsabilității și transparența și joacă rolul de gardian independent al intereselor 
financiare ale cetățenilor Uniunii.

Viziune
O Curte de Conturi independentă și dinamică, recunoscută pentru integritatea și imparțialitatea sa, respectată pentru 
profesionalismul său și pentru calitatea și impactul activității sale, în măsură să ofere părților interesate un sprijin esențial 
pentru îmbunătățirea gestiunii finanțelor UE.

Valori
Independență, 

integritate și 
imparțialitate

Profesionalism Valoare adăugată Excelență și eficiență

Independență, integritate și 
imparțialitate, atât la nivelul 
instituției, cât și la nivelul 
membrilor și personalului 
acesteia.

Desfășurarea de audituri în 
mod imparțial, ținând sea‑
ma de punctele de vedere 
ale părților interesate, fără 
însă a solicita instrucțiuni și 
fără a ceda vreunei presiuni 
provenite din surse externe.

Menținerea unui standard 
exemplar de profesionalism 
în toate aspectele activității 
desfășurate de instituție.

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

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

Contribuția la 
îmbunătățirea efectivă 
a gestiunii UE și la creșterea 
responsabilizării în ceea ce 
privește gestiunea fonduri‑
lor UE.

Aprecierea angajaților, 
dezvoltarea talentelor 
și recom pensarea 
performanței.

Utilizarea unei comunicări 
eficace, pentru a promova 
spiritul de echipă.

Maximizarea eficienței în 
toate aspectele activității.
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Stimate cititor,

2014 a fost un an marcat de schimbări importante pentru 
UE și pentru finanțele acesteia. Uniunea a conferit Băncii 
Centrale Europene responsabilitatea supravegherii marilor 
bănci din zona euro. 2014 a fost și primul an al noului 
cadru financiar multianual care reglementează modul de 
cheltuire a bugetului UE în perioada 2014‑2020. Au avut de 
asemenea loc reînnoiri de anvergură în componența Par‑
lamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene, 
dar și la nivelul Curții, care a primit în rândurile sale șase 
noi membri.

În cursul anului 2014, Curtea de Conturi Europeană a pu‑
blicat un număr record de 91 de rapoarte, avize și alte 
documente. Acestea sunt rezultatul auditurilor financiare, 
al auditurilor de conformitate și al auditurilor performan‑
ței desfășurate de Curte, inclusiv în ceea ce privește noile 

responsabilități ale instituției noastre în domeniul guver‑
nanței economice și financiare. Ele conțin numeroase con‑
statări, concluzii și recomandări importante, care prezintă 
relevanță pentru îmbunătățirea gestiunii financiare a UE 
și a răspunderii de gestiune în perioada de programa‑
re 2014‑2020. O serie de mesaje‑cheie ale acestor docu‑
mente se regăsesc în prezentul raport de activitate.

Bazându‑ne pe experiența noastră de audit, ne propu‑
nem să oferim părților interesate cât mai multe informații 
aprofundate cu privire la provocările majore cu care se 
confruntă UE în contextul finanțării și al implementării 
politicilor sale. În acest scop, și ca o contribuție la acest 
moment de reînnoire majoră, Curtea a publicat în 2014 un 
nou tip de documente, și anume „analizele panoramice”. 
Una dintre acestea se referă la lacunele existente la nivelul 
UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de 
audit al finanțelor publice, iar cea de a doua abordează de 
o manieră generală riscurile la adresa gestiunii financiare 
a bugetului UE. Pe lângă aceasta, ca răspuns la solicitarea 
Parlamentului European, Curtea a publicat o prezentare 
generală a rezultatelor auditurilor financiare și de confor‑
mitate desfășurate cu privire la cheltuielile din domeniul 
agriculturii și al coeziunii între 2009 și 2013.

Curtea s‑a angajat să coopereze cu partenerii săi pentru 
a se asigura că aceștia pot valorifica în mod optim rezulta‑
tele activităților noastre. Printre alte măsuri luate în acest 
sens, Curtea a desemnat în 2014 un membru responsabil 
de relațiile instituționale și a numit un purtător de cu‑
vânt. De asemenea, instituția noastră a organizat o serie 
de evenimente care au oferit posibilitatea unui dialog cu 
parteneri de la nivel înalt din structurile naționale și din 
cadrul UE. Acest raport se oprește asupra unei conferințe 
care a avut ca temă asigurarea răspunderii de gestiune în 
cadrul UE. Evenimentul a reunit numeroși participanți cu 
responsabilități în gestionarea și controlul fondurilor UE, 
cum ar fi deputați din Parlamentul European, reprezen‑
tanți ai Comisiei Europene și ai instituțiilor supreme de 
audit, precum și invitați din mediul academic. Discursul 
principal a fost susținut de domnul Olli Rehn, vicepreșe‑
dinte al Parlamentului European și fost comisar. Raportul 
menționează și vizita în Lituania efectuată de o delegație 
de membri ai Curții. Aceștia s‑au întâlnit cu membri ai par‑
lamentului, ai guvernului și ai oficiului național de audit, 
precum și cu reprezentanți ai băncii centrale din Lituania.
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Pe tot parcursul anului, activitatea noastră a fost ghida‑
tă de strategia Curții pentru perioada 2013‑2017 și de 
măsurile luate în vederea reformării instituției noastre. În 
2014 am reușit să reducem durata medie necesară pentru 
elaborarea rapoartelor speciale și am diminuat efectivul 
de personal al Curții, conform angajamentelor asumate 
în cadrul unui acord interinstituțional. De asemenea, 
Curtea a pregătit terenul pentru obținerea unor viitoare 
câștiguri în materie de eficiență și eficacitate prin inițierea 
unui proiect de reformă internă. În cadrul acestuia, va fi 
supervizat modul în care sunt puse în aplicare recoman‑
dările grupurilor de lucru de la nivel intern, recomandă‑
rile formulate în urma evaluării independente inter pares 
realizate cu privire la practicile Curții în materie de audit al 
performanței, precum și recomandările cuprinse în rapor‑
tul Parlamentului European referitor la viitorul rol al Curții 
de Conturi Europene.

Curtea își are sediul la Luxemburg, dar echipele sale de au‑
dit se deplasează oriunde sunt cheltuite fonduri ale UE, cu 
scopul de a colecta probe de audit. Acest raport de activi‑
tate oferă o imagine de ansamblu asupra vizitelor de audit 
efectuate și a rapoartelor elaborate. Cu titlu de exemplu, 
este prezentat auditul desfășurat recent de Curte cu pri‑
vire la sprijinul UE acordat pentru infrastructurile aero‑
portuare europene. Acest exemplu ilustrează foarte bine 
auditurile performanței realizate de instituția noastră, prin 
intermediul cărora se evaluează impactul și valoarea adău‑
gată a finanțării din partea UE, și demonstrează în același 
timp eforturile depuse de Curte în vederea îndeplinirii 
misiunii sale. El reprezintă, de asemenea, o mărturie a an‑
gajamentului și a profesionalismului personalului nostru, 
pe a cărui expertiză și muncă susținută se vor putea baza 
întotdeauna atât instituția noastră, cât și cetățenii pe care 
ea îi servește.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Președinte
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Activitățile Curții

 • Rapoartele anuale cu privire la bugetul UE și la 
fondurile europene de dezvoltare pentru exercițiul 
financiar 2013.

 • 51 de rapoarte anuale specifice privind agențiile, 
organismele descentralizate și întreprinderile comu‑
ne ale UE pentru exercițiul financiar 2013, însoțite de 
două rapoarte de sinteză.

 • 24 de rapoarte speciale privind domenii bugetare 
specifice sau aspecte specifice legate de gestiune, 
variind de la supravegherea bancară europeană la 
infrastructurile aeroportuare finanțate de UE.

 • 7 avize și alte tipuri de documente care contribuie 
la chestiunile de gestiune financiară, variind de la 
reforma resurselor proprii ale UE la o analiză a eco‑
nomiilor care ar putea fi obținute în cazul în care 
Parlamentul European și‑ar centraliza activitățile.

 • Două analize panoramice, una privind lacunele 
existente în materie de asigurare a răspunderii de 
gestiune și de audit al finanțelor publice, iar cea 
de a doua referitoare la riscurile la adresa gestiunii 
financiare a bugetului UE.

 • Organizarea unei conferințe la nivel înalt privind 
asigurarea răspunderii de gestiune în UE și auditul 
finanțelor publice.

 • Găzduirea reuniunii Comitetului de contact format 
din președinții instituțiilor supreme de audit din 
statele membre ale UE și din președintele Curții de 
Conturi Europene, reuniune care s‑a axat pe consoli‑
darea cooperării dintre instituțiile supreme de audit 
din statele membre și Curtea de Conturi Europeană.

Gestiunea Curții

 • Șase noi membri – Alex Brenninkmeijer, Danièle 
Lamarque, Nikolaos Milionis, Phil Wynn Owen, 
Klaus‑Heiner Lehne, Oskar Herics – s‑au alăturat 
Curții în 2014. Colegiul membrilor l‑a reales pe dom‑
nul Vítor Caldeira în funcția de președinte al Curții 
de Conturi Europene pentru un al treilea mandat de 
trei ani și l‑a numit pe domnul Ville Itälä membru 
responsabil de relațiile instituționale.

 • Strategia Curții pentru perioada 2013‑2017 a con‑
stituit un impuls pentru introducerea de schimbări în 
cadrul organizației: Curtea a pus bazele unui proiect 
de reformă internă care vizează raționalizarea pro‑
cesului său de audit și asigurarea unei organizări mai 
flexibile a resurselor disponibile.

 • Curtea a continuat să își amelioreze eficiența 
administrativă, simplificându‑și procedurile și 
reafectând către departamentele de audit posturi 
din cadrul serviciilor de sprijin. De asemenea, Curtea 
a implementat un plan privind egalitatea de șanse.

Sediul Curții de Conturi Europene de la Luxemburg.
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Rapoartele de audit și alte 
documente

Activitatea Curții de Conturi Europene vizează în principal 
elaborarea următoarelor trei tipuri de documente:

 • rapoartele anuale, în care sunt prezentate în prin‑
cipal rezultatele auditurilor financiare și de confor‑
mitate realizate de Curte cu privire la bugetul Uni‑
unii Europene și cu privire la fondurile europene de 
dezvoltare (FED). În plus, se publică separat rapoarte 
anuale specifice privind agențiile, organismele des‑
centralizate și întreprinderile comune ale UE;

 • rapoartele speciale, care se publică pe tot parcur‑
sul anului și care prezintă rezultatele unor audituri 
selectate care au ca obiect domenii specifice ale 
bugetului sau aspecte specifice legate de gestiune. 
Acestea sunt rezultatul în principal al unor audituri 
ale performanței; și

 • avize cu privire la acte legislative noi sau actualizate 
care au un impact asupra gestiunii financiare, pre‑
cum și alte documente bazate pe evaluări, elaborate 
fie la cererea altor instituții, fie din propria inițiativă 
a Curții.

În 2014, Curtea a produs cel mai mare număr de publi‑
cații de până acum și a elaborat noi tipuri de documente. 
Rapoartele anuale oferă în continuare un grad ridicat 
de informații analitice și conțin o prezentare exhaustivă 
a rezultatelor auditurilor financiare și de conformitate 
desfășurate anual de Curte. În 2014, Curtea s‑a axat într‑o 
mai mare măsură pe performanță, punând astfel la dis‑
poziția autorității bugetare a UE analize aprofundate cu 
privire la calitatea execuției bugetului UE. Ca o completare 
la rapoartele anuale, Curtea a publicat pentru prima dată 
o sinteză a rezultatelor auditurilor privind cheltuielile UE 
care au făcut obiectul gestiunii partajate în domeniile 
agriculturii și coeziunii în perioada 2009‑2013, oferind 
astfel o perspectivă multianuală. Cealaltă noutate prin‑
cipală a luat forma unui nou tip de publicații, și anume 
analizele panoramice. Acestea oferă informații și analize 
cu privire la diferite aspecte‑cheie și se bazează pe cunoș‑
tințele noastre de audit. Curtea a publicat două astfel de 
analize în 2014: prima dintre acestea abordează princi‑
palele provocări în materie de răspundere de gestiune și 
de audit al finanțelor publice cu care se confruntă UE, iar 
cealaltă subliniază riscurile la adresa gestiunii financiare 
a bugetului UE.

2012 2013 2014

Rapoarte anuale (bugetul UE și FED) 2 2 2

Rapoarte anuale specifice cu privire la agenții-
le și la organismele descentralizate ale UE 50 50 51

Rapoarte speciale 25 19 24

Avize și alte tipuri de documente 10 6 14

Total 87 77 91

Toate rapoartele de audit, avizele și analizele panoramice sunt disponibile, în versiune integrală, pe site‑ul Curții (eca.
europa.eu), în 23 de limbi oficiale ale UE.
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Vizitele de audit efectuate în 2014

În cea mai mare parte, activitatea de audit se desfășoară 
la sediul Curții din Luxemburg, însă auditorii efectuează, 
de asemenea, vizite de audit la autoritățile din statele 
membre ale UE, la alți beneficiari ai fondurilor UE (in‑
clusiv la sediile unor organizații internaționale precum 
Organizația Mondială a Sănătății, la sediul său din Elveția) 
și pe lângă agenții și alte organisme ale UE. Prin aceste 
vizite de audit se urmărește obținerea de probe de audit 
directe de la părțile implicate în procesarea, gestiunea și 
plata fondurilor UE, precum și de la beneficiarii finali care 
primesc aceste fonduri. 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 funcție de tipul de audit și de distanța care trebuie 
parcursă. Vizitele de audit în statele membre ale UE se 
efectuează adesea în colaborare cu instituțiile supreme de 
audit din statele respective.

Frecvența și intensitatea activității de audit desfășurate în 
diferitele state membre și în țările beneficiare depinde de 
tipul de audit și de rezultatele eșantionării. Prin urmare, 
numărul și durata vizitelor de audit pot varia între țări și 
de la un an la altul.

Activitatea de audit  
la fața locului  

desfășurată de auditorii 
UE a acoperit 

4 915 zile

În 2014, activitatea de audit la fața locului desfășurată de auditorii Curții a acoperit 4 915 zile – în statele membre și în 
țări terțe – și a constat în obținerea de probe în vederea rapoartelor anuale și a altor sarcini de audit selectate (ra‑
poartele speciale). În plus, un număr considerabil de zile au fost petrecute și la sediile din Bruxelles și din Luxemburg 
ale instituțiilor UE, precum și la sediul agențiilor și al altor organisme descentralizate situate pe teritoriul UE. În 2014, 
numărul zilelor consacrate activităților de audit la fața locului a fost mai mic decât în anii trecuți. Acest lucru reflectă 
eficientizarea practicilor de lucru și utilizarea pe scară mai largă a noilor tehnologii, cum ar fi videoconferințele.

Auditori ai UE verificând instalații pentru transportul maritim de mărfuri.
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2014  – numărul zilelor de audit la fața locului
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Raportul anual referitor la execuția buge‑
tului UE privind exercițiul financiar 2013

În 2014, cea mai mare parte a activității de audit finan‑
ciar și de conformitate a Curții a fost consacrată auditului 
privind execuția bugetului UE pentru exercițiul 2013. 
Această activitate a avut drept rezultat publicarea, la 
5 noiembrie 2014, a Raportului anual pe 2013. Raportul 
a fost prezentat părților interesate, cum ar fi Parlamentul 
European și Comisia pentru control bugetar din cadrul 
acestuia, Consiliul UE (Consiliul Afaceri Economice și 
Financiare), parlamentele și guvernele naționale, precum 
și mass‑mediei.

Raportul anual are drept obiectiv să prezinte constatări și 
concluzii care să fie utile Parlamentului European, Con‑
siliului și cetățenilor la evaluarea calității gestiunii finan‑
ciare din cadrul UE. De asemenea, raportul își propune să 
formuleze recomandări de îmbunătățire utile. Elementul 
central al Raportului anual pe 2013 este reprezentat de 
cea de a 20‑a declarație de asigurare anuală (DAS) privind 
fiabilitatea conturilor Uniunii Europene și regularitatea 
operațiunilor subiacente. Raportul anual pe 2013 oferă mai 
multe informații în legătură cu performanța cheltuielilor 
UE și cu modul în care Comisia raportează cu privire la 
performanță.

Președintele Caldeira înmânând Raportul anual pe 2013 președintelui Parlamentului European, Martin Schulz.

O rată de eroare 
estimată

pentru bugetul UE  

de 4,7 %
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Mesajele‑cheie ale Raportului anual pe 2013

 ο Curtea de Conturi Europeană a exprimat o opinie de audit fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor Uniunii 
Europene aferente exercițiului 2013. Ca și angajamentele, operațiunile de venituri aferente exercițiului 2013 sunt, 
per ansamblu, conforme cu legile și reglementările aplicabile.

 ο Plățile aferente exercițiului 2013 au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. Din acest motiv, Curtea a ex‑
primat o opinie contrară cu privire la legalitatea și regularitatea acestora. Rata de eroare estimată, care măsoară 
nivelul neregularităților, a fost de 4,7 % pentru plățile aferente exercițiului 2013, fiind apropiată de rata estimată 
pentru exercițiul 2012 (4,8 %) și depășind constant pragul de semnificație de 2 %.

 ο Cele două domenii de cheltuieli care au fost cele mai expuse la erori sunt grupul de politici Politica regională, 
transporturi și energie (cu o rată de eroare estimată de 6,9 %) și grupul de politici Dezvoltare rurală, mediu, pes‑
cuit și sănătate (cu o rată de eroare estimată de 6,7 %). În cazul domeniilor de cheltuieli care fac obiectul gestiunii 
partajate luate în ansamblu, rata de eroare estimată a fost de 5,2 %.

 ο Per ansamblu și cu precizarea că există variații semnificative între statele membre, sistemele de supraveghere și 
de control examinate erau parțial eficace în ceea ce privește asigurarea regularității plăților. Ca și în 2012, pentru 
o mare parte din operațiunile afectate de erori din cadrul domeniilor care fac obiectul gestiunii partajate, autori‑
tățile statelor membre dispuneau de informații suficiente care să le fi permis detectarea și corectarea acestor erori 
înainte de solicitarea rambursării de către Comisie.

 ο Măsurile corective și acțiunile de recuperare puse în aplicare de autoritățile statelor membre și de Comisie au avut 
un efect pozitiv asupra ratei de eroare estimate. În lipsa lor, rata de eroare globală estimată s‑ar fi ridicat la 6,3 %.

 ο În cursul perioadei de programare 2007‑2013, accentul a fost pus pe absorbția fondurilor UE (pe baza principiului 
„tot ce nu este cheltuit se pierde”) și pe conformitatea utilizării acestora, mai degrabă decât pe o bună performan‑
ță. Accentul insuficient pus pe performanță reprezintă o deficiență fundamentală a modului în care este concepu‑
tă o mare parte din bugetul UE.
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Rezultatele testelor efectuate pe operațiuni aferente exercițiului 2013, pentru fiecare 
domeniu de cheltuieli ale UE

Rata de eroare cea mai probabilă (rata de eroare estimată pe baza erorilor cuanti�cabile detectate în eșantionul statistic de operațiuni).

Suma auditată și
rata de eroare cea mai probabilă

Domenii
de cheltuieli

Concluzia
de audit

Sunt afectate
de un nive
semni�cativ
de eroare

Nu sunt afectate
de un nivel
semni�cativ
de eroare 

1,0 %

%

3,6 %

3,1 %

6,7 %

4,6 %

2,6 %

Cheltuielile administrative
și cheltuielile conexe

Dezvoltare rurală, mediu,
pescuit și sănătate 

Relații externe,
ajutor și extindere

Agricultură: susținerea pieței
și sprijinul direct

Politica regională,
transporturi și energie

Cercetare și alte
politici interne

Ocuparea forței de muncă
și afaceri sociale

0 10 mld
EUR

20 mld 
EUR

30 mld
EUR

40 mld
EUR

50 mld
EUR

6,9 %

Tabel preluat din documentul „2013: Auditul bugetului UE – pe scurt”, disponibil pe site‑ul nostru web (eca.europa.eu).
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Agricultura și coeziunea: prezentare generală a cheltuielilor UE  
din perioada 2007‑2013

Pe lângă rapoartele anuale, Curtea a publicat pentru prima dată în 2014 – în 23 de limbi oficiale ale UE – un docu‑
ment de referință care urmărea să ofere o perspectivă multianuală asupra constatărilor din declarația de asigurare 
în două domenii importante de cheltuieli, și anume agricultura și coeziunea. Acest document prezintă învățămintele 
desprinse în ceea ce privește problemele legate de control și de gestiunea financiară a UE în perioada anterioară de 
cheltuieli, sintetizează rezultatele auditurilor Curții și identifică provocările care vor apărea în noua perioadă de chel‑
tuieli 2014‑2020. De asemenea, documentul urmărește să ofere un răspuns la solicitarea exprimată de Parlamentul 
European, și anume de a se oferi informații specifice pentru fiecare țară în parte în domeniul gestiunii partajate.

Mesaje‑cheie:

 ο Cu excepția sprijinului direct și a măsurilor de susținere a pieței în favoarea fermierilor în domeniul agriculturii, 
presiunea de a cheltui fondurile este o componentă esențială a riscului la care sunt expuse cheltuielile aflate în 
gestiune partajată.

 ο Principalele riscuri pentru regularitatea cheltuielilor agricole sunt reprezentate de ineligibilitatea terenurilor, a ani‑
malelor, a costurilor pe care se bazează plata subvențiilor sau a beneficiarilor care primesc subvențiile, precum și 
de calculul incorect al cuantumului acestora. Încălcările cerințelor de agromediu, ale cerințelor specifice pentru 
proiectele de investiții și ale normelor privind achizițiile constituie factori importanți care contribuie la creșterea 
riscului la care sunt expuse cheltuielile pentru dezvoltare rurală.

 ο Cel mai mare risc pentru cheltuielile din domeniul coeziunii este legat de încălcarea normelor UE și/sau a norme‑
lor naționale privind achizițiile publice. Pe locul doi se află riscul reprezentat de neeligibilitatea cheltuielilor (sau 
a proiectelor) pentru finanțare din partea UE.

 ο Deși sistemele de control pot fi îmbunătățite în mod semnificativ în continuare, principala provocare constă în fa‑
cilitarea gestiunii programelor. Curtea detectează erori în toate statele membre ale UE. Numeroase erori au apărut 
din cauza faptului că arhitectura generală de gestiune și de control este complexă.

 ο În pofida îmbunătățirilor observate în ceea ce privește modul în care autoritățile statelor membre comunică date 
cu privire la riscuri și la erori, Comisia continuă să se confrunte cu provocări importante legate de asigurarea fiabi‑
lității acestor date.

 ο Este posibil ca, în ansamblu, modificările aduse normelor pentru noua perioadă să nu aibă un impact semnificativ 
asupra nivelului de risc.



14Activitățile Curții

Raportul anual referitor la fondurile euro‑
pene de dezvoltare pentru exercițiul 2013

Fondurile europene de dezvoltare (FED) sunt finanțate 
de statele membre ale UE, dar sunt gestionate în afara 
cadrului bugetului general al UE și fac obiectul unor 
regulamente financiare proprii. Comisia Europeană deține 
responsabilitatea pentru execuția financiară a operațiuni‑
lor finanțate din resurse FED.

Fondurile europene de dezvoltare furnizează asistență din 
partea Uniunii Europene, în cadrul cooperării pentru dez‑
voltare, statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) 
și țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM), în temeiul 
Acordului de la Cotonou din 2000. Cheltuielile efectuate 
prin intermediul FED au ca obiectiv principal reducerea și, 
în cele din urmă, eradicarea sărăciei, în acord cu obiective‑
le de dezvoltare durabilă și de integrare treptată a statelor 
ACP și a TTPM în economia mondială. Aceste cheltuieli au 
la bază trei piloni complementari: cooperarea pentru dez‑
voltare, cooperarea economică și comercială și o dimen‑
siune politică.

Raportul anual pe 2013 al Curții referitor la fondurile eu‑
ropene de dezvoltare a fost publicat la 5 noiembrie 2014, 
alături de raportul anual referitor la bugetul UE, și conține 
cea de a 20‑a declarație de asigurare privind FED.

Potrivit constatărilor Curții, conturile aferente exercițiu‑
lui 2013 prezintă în mod fidel situația financiară a fondu‑
rilor europene de dezvoltare, rezultatele operațiunilor 
fondurilor, fluxurile de numerar ale acestora și modificările 
în structura activelor nete. Conform estimării Curții, rata 
de eroare pentru operațiunile de cheltuieli aferente FED 
a fost de 3,4 % pentru exercițiul financiar 2013, ceea ce 
reprezintă o creștere față de rata de 3,0 % estimată pentru 
exercițiul 2012.

Rapoartele anuale specifice privind exer‑
cițiul financiar 2013

În 2014, Curtea a elaborat și a publicat 51 de rapoarte anu‑
ale specifice cu privire la exercițiul financiar 2013. Acestea 
acoperă 41 de agenții descentralizate sau executive ale UE 
și alte organisme, precum și cele șapte întreprinderi co‑
mune europene de cercetare, Banca Centrală Europeană, 
Școlile Europene și infrastructura de comunicare Sisnet.

De asemenea, Curtea a publicat două rapoarte de sinteză, 
care oferă o imagine de ansamblu a rezultatelor audituri‑
lor sale anuale privind exercițiul financiar 2013: unul dintre 
aceste rapoarte se referă la agenții și la alte organisme ale 
UE, iar celălalt are ca temă întreprinderile comune de cer‑
cetare. Aceste două documente de sinteză, care facilitează 
analiza și comparațiile, au fost prezentate președintelui 
Parlamentului European, Comisiei pentru control bugetar 
din cadrul Parlamentului European, Consiliului Afaceri 
Generale și Comitetului bugetar al Consiliului. Ele sunt 
disponibile pe site‑ul web al Curții (eca.europa.eu), alături 
de rapoartele anuale specifice.

Agențiile, organismele și întreprinderile comune europene 
sunt create prin legislația Uniunii cu scopul de a îndeplini 
sarcini specifice și sunt situate în diferite orașe de pe în‑
treg teritoriul UE. Ele își desfășoară activitatea în nume‑
roase domenii, cum ar fi siguranța, securitatea, sănătatea, 
cercetarea, finanțele, migrația sau deplasarea persoanelor. 
Fiecare are o misiune proprie, un consiliu director, un 
director, un personal, precum și un buget propriu. Deși 
riscurile financiare legate de agenții, de organisme și de 
întreprinderile comune este relativ scăzut în comparație 
cu bugetul total al UE, riscul reputațional pentru Uniune 
este ridicat: aceste entități se bucură de o mare vizibilitate 
în statele membre și au o influență semnificativă asupra 
politicilor și a procesului decizional, precum și asupra pu‑
nerii în aplicare a programelor în domenii de importanță 
vitală pentru cetățenii europeni.

51
de rapoarte anuale 

specifice
publicate în cursul anului
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Pentru toate cele 41 de agenții și alte organisme, Curtea 
a formulat opinii fără rezerve cu privire la fiabilitatea con‑
turilor lor aferente exercițiului financiar 2013. Operațiu‑
nile subiacente acestor conturi erau conforme cu legile și 
reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificati‑
ve în cazul tuturor agențiilor și al celorlalte organisme, cu 
excepția a două dintre ele. Astfel, Curtea a emis o opi‑
nie cu rezerve pentru Institutul European de Inovare și 
Tehnologie și pentru Frontex (Agenția Europeană pentru 
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe 
ale Statelor Membre ale Uniunii Europene). Cele șapte 
întreprinderi comune au prezentat conturi fiabile aferen‑
te exercițiului financiar 2013, dar Curtea a emis opinii cu 
rezerve în legătură cu legalitatea și regularitatea operațiu‑
nilor subiacente conturilor pentru trei dintre ele: Artemis 
(sisteme informatice integrate), ENIAC (nanoelectronică) și 
IMI (inițiativa privind medicamentele inovatoare).

În ceea ce privește Școlile Europene, din cauza deficiențe‑
lor persistente legate de contabilitate și de control, Curtea 
nu a putut stabili dacă conturile lor anuale consolidate 
aferente exercițiului 2013 erau sau nu afectate de denatu‑
rări semnificative.

Curtea a auditat modul în care Banca Centrală Europeană 
își gestionează amprenta de carbon și a constatat că 
aceasta luase măsuri pentru a reduce impactul negativ 
al operațiunilor sale administrative asupra mediului, 
dar că sunt necesare în continuare eforturi și acțiuni 
suplimentare.

Rapoartele speciale elaborate în 2014

Pe lângă rapoartele anuale și rapoartele anuale specifice, 
Curtea publică rapoarte speciale pe tot parcursul anului. 
Acestea acoperă audituri ale performanței și audituri de 
conformitate desfășurate în legătură cu domenii bugetare 
specifice sau cu aspecte specifice legate de gestiune, care 
sunt selectate de Curte. Curtea selectează și concepe aces‑
te 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:

 • riscurile de nereguli sau de performanță deficitară 
în domeniul de cheltuieli sau în domeniul de politi‑
că respectiv;

 • posibilitatea pentru Curte de a aduce o anumită 
valoare adăugată prin intermediul auditului; și

 • interesul existent în mediul politic și în rândul publi‑
cului larg.

24
de rapoarte speciale

elaborate în 2014
O agenție a UE: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), 
Alicante, Spania.
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Principalele etape ale unei sarcini de audit al performanței sau de conformitate 
desfășurat pe o temă selectată

Se determină utilitatea și fezabilitatea auditului propus. Se stabilesc obiectivele și sfera auditului,
abordarea și metodele de audit care urmează să fie utilizate, precum și calendarul sarcinii de audit.

Planificarea auditului

Echipe multidisciplinare colectează probe de audit la faţa locului, la sediul Comisiei
și în state membre sau în statele beneficiare. Activitatea de audit

la faţa locului

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

Confirmarea informaţiilor și a constatărilor împreună cu entitatea auditată.

Redactarea
raportului

Validare

Aprobarea raportului de către camera de audit sau de către plenul Curţii.

Publicarea raportului special în 23 de limbi oficiale, împreună cu răspunsurile entităţii auditate.

Adoptare

Publicare

Paginile următoare conțin scurte rezumate ale celor 24 de 
rapoarte speciale elaborate de Curtea de Conturi Europeană 
în 2014. Acestea sunt grupate conform rubricilor cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014‑2020, care repre‑
zintă bugetul multianual al Uniunii Europene.
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Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

Această rubrică acoperă două domenii:

Domeniul intitulat Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă include finanțarea 
pentru cercetare și inovare, educație și formare profesională, rețelele transeuropene din domeniile energiei, transpor‑
turilor și telecomunicațiilor, politica socială, dezvoltarea întreprinderilor etc. Bugetul UE alocat pentru acest domeniu 
în perioada 2014‑2020 – la prețurile curente – se ridică la 142 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 13 % din bugetul 
total al Uniunii.

Domeniul Coeziune economică, socială și teritorială acoperă politica regională care urmărește reducerea decalaje‑
lor de dezvoltare dintre țările și regiunile cel mai puțin dezvoltate din UE și restul statelor membre, consolidând com‑
petitivitatea tuturor regiunilor și dezvoltând cooperarea dintre acestea. Bugetul UE alocat coeziunii pentru perioa‑
da 2014‑2020 – la prețurile curente – este de 367 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 34 % din bugetul total al UE.

În anul 2014, Curtea a elaborat următoarele rapoarte spe‑
ciale pe teme legate de aceste domenii.

 • Eficacitatea proiectelor de transport public 
urban cofinanțate de UE (RS nr. 1/2014) – în acest 
raport special, Curtea a evaluat implementarea și 
eficacitatea proiectelor de transport public urban 
cofinanțate prin fondurile structurale ale UE, urmă‑
rind să stabilească dacă acestea au răspuns nevoilor 
utilizatorilor și dacă și‑au atins obiectivele.

În urma auditului s‑a constatat că două treimi din 
proiectele de transport urban cofinanțate prin 
fondurile structurale ale UE erau subutilizate. 
Deficiențele existente la nivelul concepției proiec‑
telor și politica inadecvată în materie de mobilitate 
reprezentau două dintre principalele cauze identi‑
ficate. Această subperformanță nu a fost, în gene‑
ral, monitorizată de promotori sau de autoritățile 
naționale. În general, în cazul majorității proiecte‑
lor, infrastructura și vehiculele au fost furnizate în 
conformitate cu specificațiile proiectului. Au fost 
constatate întârzieri semnificative și depășiri consi‑
derabile ale costurilor, dar, odată finalizate, aproa‑
pe toate proiectele auditate răspundeau nevoilor 
utilizatorilor.

Orașele europene trebuie să amelioreze mobilitatea și 
să reducă congestionarea traficului, numărul acciden‑
telor și poluarea prin intermediul unor politici locale 
în materie de mobilitate. UE a alocat 10,7 miliarde 
de euro pentru transportul urban în perioada 
2000‑2006 și în perioada 2007‑2013. Proiectele cofi‑
nanțate ajută orașele să introducă mijloace de trans‑
port urban, cum ar fi metrouri, tramvaie sau autobuze.

Tramvaiele și autobuzele sunt mijloace esențiale ale transportului 
urban.
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 • Sprijinul acordat prin intermediul fondurilor po‑
liticii de coeziune pentru producerea de energie 
din surse regenerabile – a permis acesta obține‑
rea unor rezultate bune? (RS nr. 6/2014) – în acest 
raport special, Curtea a evaluat realizările obținute 
cu ajutorul celor mai importante două surse de fi‑
nanțare pentru promovarea energiei din surse rege‑
nerabile – Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR) și Fondul de coeziune – examinând dacă 
fondurile au fost alocate unor proiecte de produce‑
re a energiei din surse regenerabile bine prioritizate 
și mature, cu obiective raționale și cu un bun raport 
cost‑eficacitate, precum și măsura în care aceste 
fonduri au reușit să contribuie la îndeplinirea obiec‑
tivului în materie de energie din surse regenerabile 
stabilit pentru 2020 la nivelul de ansamblu al UE.

În urma auditului, s‑a ajuns la concluzia că sunt 
necesare anumite îmbunătățiri dacă se dorește ca 
finanțarea acordată de UE să aducă contribuția maxi‑
mă posibilă la îndeplinirea acestui obiectiv. Proiecte‑
le auditate au reușit să obțină realizările preconizate 
și majoritatea lor erau suficient de mature și gata 
de implementare atunci când au fost selectate. Nu 
s‑au înregistrat depășiri semnificative ale costurilor 
sau întârzieri majore, iar capacitățile de producție 
de energie din surse regenerabile au fost instalate și 
au intrat în funcțiune conform planificării. Cu toate 
acestea, rezultatele în ceea ce privește producția de 
energie nu au fost întotdeauna obținute sau nu erau 
măsurate corespunzător. Per ansamblu, cu ajuto‑
rul fondurilor cheltuite s‑au obținut doar rezultate 
limitate, deoarece raportul cost‑eficacitate nu 
a constituit un principiu director pentru planificarea 
și implementarea proiectelor, iar cheltuielile au avut 
doar o valoare adăugată limitată la nivelul UE.

Consiliul Uniunii Europene a stabilit un obiectiv obli‑
gatoriu la nivelul UE privind atingerea, până în 2020, 
a unei ponderi de 20 % a energiei din surse regene‑
rabile în consumul final brut de energie. În perioada 
2007‑2013, au fost alocate aproximativ 4,7 miliarde de 
euro pentru energia din surse regenerabile prin FEDR și 
prin Fondul de coeziune.

 • A reușit FEDER să sprijine cu succes dezvoltarea 
incubatoarelor de afaceri? (RS nr. 7/2014) – în 
acest raport special, Curtea a evaluat dacă instalații‑
le aferente incubatoarelor de afaceri cofinanțate de 
FEDR au sprijinit cu succes întreprinderile nou‑înfi‑
ințate cu potențial mare de dezvoltare.

În urma auditului, s‑a constatat că UE a contribuit 
în mod semnificativ din punct de vedere financiar 
la crearea infrastructurii incubatoarelor de afaceri, 
în special în statele membre în care acest tip de 
sprijin pentru întreprinderi este relativ rar. Cu toate 
acestea, performanța incubatoarelor auditate a fost 
modestă. Serviciile de incubare oferite au fost 
destul de limitate din cauza constrângerilor finan‑
ciare și a nivelului scăzut al activităților de incubare. 
Această situație se explica, în principal, prin lipsa 
de expertiză în gestionarea practicilor de incubare, 
precum și prin deficiențele sistemelor de gestiune.

Incubatoarele de afaceri sunt menite să sprijine consti‑
tuirea cu succes a societăților de tip start‑up (întreprin‑
deri nou‑înființate), precum și dezvoltarea ulterioară 
a acestora. În consecință, sprijinirea IMM‑urilor a de‑
venit o prioritate politică din ce în ce mai importantă 
de‑a lungul anilor. În perioada 2007‑2013, cheltuielile 
de la bugetul UE pentru acest domeniu s‑au ridicat 
la 38 de miliarde de euro.

Clădirea „Delta” din Parcul tehnologic din Wrocław, cofinanțată de 
FEDR. Arhitect: Anna Kościuk.
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 • Este FEDR utilizat cu eficacitate în finanțarea 
proiectelor care promovează în mod direct bio‑
diversitatea în cadrul Strategiei UE în domeniul 
biodiversității pentru 2020? (RS nr. 12/2014) – în 
acest raport special, Curtea a examinat dacă statele 
membre au recurs la finanțarea disponibilă prin 
FEDR pentru promovarea directă a biodiversității și 
dacă proiectele cofinanțate au fost eficace în ceea 
ce privește stoparea declinului biodiversității.

În urma auditului, s‑a constatat că nivelul de absorb‑
ție în statele membre a fondurilor puse la dispoziție 
prin FEDR pentru proiecte care vizează stoparea 
declinului biodiversității a fost scăzut în comparație 
cu alte domenii de cheltuieli acoperite de acest fond. 
Pentru ca FEDR să fie considerat în continuare util 
pentru contribuția sa la îndeplinirea obiectivului stra‑
tegiei UE de stopare a declinului biodiversității până 
în 2020, Comisia ar trebui să intensifice asistența 
acordată statelor membre în vederea implementării 
unor planuri specifice de protecție și de manage‑
ment pentru diversele habitate și specii. Proiectele 
cofinanțate au fost, în general, în conformitate cu pri‑
oritățile naționale și ale UE în materie de biodiversi‑
tate. Cu toate acestea, evaluarea eficacității lor a fost 
subminată de faptul că cele mai multe state membre 
nu stabiliseră nici indicatori de rezultat și nici sisteme 
de monitorizare cu ajutorul cărora să poată fi evalua‑
tă dezvoltarea habitatelor și a speciilor.

Protejarea biodiversității reprezintă o prioritate‑cheie 
a UE. Dat fiind faptul că obiectivul precedent de stopa‑
re a declinului biodiversității în Europa până în 2010 nu 
fusese îndeplinit, Consiliul a aprobat o nouă strategie 
pentru 2020. În perioada de programare 2007‑2013, 
a fost alocată o sumă de 2,8 miliarde de euro pentru 
promovarea directă a biodiversității și pentru protecția 
naturii în cadrul FEDR.

 • A fost eficace sprijinul acordat de FEDR pen‑
tru întreprinderile mici și mijlocii în domeniul 
comerțului electronic? (RS nr. 20/2014) – în acest 
raport special, Curtea a evaluat dacă programele 
operaționale au constituit o bază adecvată pen‑
tru sprijinirea în mod eficient a măsurilor privind 
comerțul electronic destinate IMM‑urilor, dacă auto‑
ritățile de management au selectat și au monitorizat 
în mod corespunzător proiectele legate de comerțul 
electronic și dacă proiectele din domeniul comer‑
țului electronic cofinanțate de FEDR au fost puse în 
aplicare cu succes și au adus beneficii măsurabile.

În urma auditului, s‑a constatat că sprijinul acordat 
de FEDR pentru IMM‑uri în domeniul comerțului 
electronic (vânzarea sau cumpărarea de bunuri pe 
internet) a contribuit la creșterea disponibilității 
serviciilor comerciale online. Cu toate acestea, defici‑
ențele observate în monitorizare au făcut imposibilă 
evaluarea măsurii în care acest sprijin a contribuit la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii și ale statelor mem‑
bre în materie de tehnologii ale informației și comu‑
nicațiilor. Procedurile deficitare de selecție organiza‑
te de statele membre au avut ca rezultat cofinanțarea 
de proiecte care nu erau susceptibile să ofere un bun 
raport costuri‑beneficii. Managerii programelor s‑au 
axat mai mult pe imperativul de a cheltui fonduri (și 
deci pe realizări) decât pe obținerea de rezultate.

Comisia încurajează dezvoltarea comerțului elec‑
tronic prin Agenda sa digitală pentru Europa. Între 
2007 și 2013, Uniunea Europeană a alocat 3 miliarde 
de euro (din bugetul FEDR) pentru a ajuta micile între‑
prinderi să valorifice mai bine tehnologiile informației 
și comunicațiilor.

Material video realizat de Curte cu privire la Raportul special nr. 20/2014: 
„A fost eficace sprijinul acordat de FEDR pentru întreprinderile mici 
și mijlocii în domeniul comerțului electronic?” – EUauditorsECA pe 
Youtube.
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În detaliu: un audit al performanței – Infrastructurile aeroportuare finanțate de UE: 
beneficii insuficiente în raport cu costurile (RS nr. 21/2014)

Traficul aerian european a crescut în mod constant în ulti‑
mii ani și se preconizează că volumul acestuia aproape se 
va dubla până în 2030. Deși politica UE în domeniul trans‑
portului aerian și‑a propus să depășească problemele lega‑
te de capacitate prin construirea de infrastructuri suplimen‑
tare, prin eficientizarea utilizării instalațiilor existente, prin 
optimizarea serviciilor aeroportuare și prin integrarea altor 
moduri de transport, Europa nu va fi în măsură să satis facă 
o mare parte din această cerere din cauza unui deficit de 
piste și de alte infrastructuri la sol.

În prezent, în Europa există peste 500 de aeroporturi co‑
merciale care asigură locuri de muncă, direct sau indirect, 
pentru un milion de persoane și care, împreună cu compa‑
niile aeriene, contribuie cu peste 140 de miliarde de euro la 
economia europeană. Proiectele de infrastructură aeropor‑
tuară reprezintă un domeniu important al cheltuielilor din 
bugetul UE: Uniunea a alocat aproximativ 4,5 miliarde de 

euro pentru astfel de proiecte, în cursul perioadelor de programare din intervalul 2000‑2013, peste 2,8 miliarde de 
euro provenind din fonduri aferente politicii de coeziune.

Curtea a desfășurat un audit al performanței cu privire la acest sprijin, urmărind să analizeze dacă necesitatea acestor 
investiții fusese demonstrată, dacă construcțiile au fost finalizate la timp și în limita bugetului și dacă infrastructurile 
nou construite sau modernizate erau exploatate la potențialul maxim. Curtea a evaluat dacă investițiile realizate au 
avut drept rezultat creșterea numărului de pasageri și a calității serviciilor pentru clienți, precum și dacă aeroporturile 
finanțate erau viabile din punct de vedere financiar.

Auditorii și‑au desfășurat activitatea în perioada mai 2013‑octombrie 2014 și s‑au axat pe 20 de aeroporturi finanțate 
de UE în Estonia, Grecia, Italia, Polonia și Spania. Acestea au beneficiat de fonduri din partea UE în valoare totală de 
peste 600 de milioane de euro între anii 2000 și 2013. Echipa de audit a examinat legislația relevantă, documentele de 
planificare a transportului aerian din cele cinci state membre și publicațiile principalelor asociații din sector. De ase‑
menea, trebuie menționat faptul că auditorii s‑au deplasat la cele 20 de aeroporturi pentru a evalua și a obține probe 
directe privind realizările, utilizarea, rezultatele și impactul finanțării UE, precum și situația financiară a aeroporturilor.

Concluzia auditului a fost că investițiile finanțate de UE în aeroporturi au adus beneficii insuficiente în raport cu 
costurile suportate. Prea multe aeroporturi, deseori aflate la distanță relativ mică unele față de celelalte, au beneficiat 
de finanțare pentru infrastructuri similare și, în multe cazuri, aceste infrastructuri s‑au dovedit a fi supradimensionate. 
Doar jumătate dintre aeroporturile auditate au reușit să atragă un număr mai mare de pasageri. Îmbunătățirile în ceea 
ce privește serviciile pentru clienți sau beneficiile socioeconomice regionale, cum ar fi crearea unor locuri de muncă 
suplimentare, fie nu au fost măsurate, fie nu erau susținute de dovezi.

S‑a constatat de asemenea că șapte dintre aeroporturi nu erau autosustenabile din punct de vedere financiar și vor 
întâmpina dificultăți în a rămâne operaționale dacă nu li se acordă în continuare fonduri publice. În cazul majorității 
aeroporturilor examinate, echipa de audit a constatat întârzieri de amploare în ceea ce privește construcția și darea în 
exploatare a infrastructurilor. Aproape jumătate dintre aeroporturi s‑au confruntat cu depășiri ale costurilor, conse‑
cința fiind că statele membre au trebuit să aloce din bugetele lor naționale aproape 100 de milioane de euro în plus 
față de ceea ce fusese planificat inițial.

Secțiune închisă a unui terminal supradimensionat din aeroportul 
Fuerteventura.
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Finanțarea acordată nu era bine coordonată de către statele membre, dat fiind că cele mai multe dintre acestea nu 
dispuneau de un plan strategic de dezvoltare aeroportuară pe termen lung. Mai mult, finanțarea era insuficient 
supervizată de Comisie, care, în general, nu are cunoștință despre ce aeroporturi beneficiază de finanțare și care este 
cuantumul acestui sprijin. Această situație împiedică Comisia să aibă o imagine completă a tuturor investițiilor UE în 
aeroporturi și îi limitează posibilitățile de monitorizare și de garantare a faptului că politicile sunt corect concepute și 
puse în aplicare.

Pe baza acestor constatări, Curtea a recomandat ca, începând cu perioada de programare 2014‑2020, Comisia să se 
asigure că statele membre alocă fonduri ale UE pentru infrastructuri aeroportuare numai aeroporturilor care sunt 
viabile din punct de vedere financiar și pentru care necesitatea investiției a fost evaluată și demonstrată în mod adec‑
vat. De asemenea, Curtea a recomandat statelor membre să dispună de planuri coerente la nivel regional, național 
și supranațional pentru dezvoltarea aeroporturilor, astfel încât să se evite situațiile de supracapacitate, duplicarea și 
lipsa de coordonare a investițiilor în materie de infrastructuri aeroportuare.

În răspunsurile sale la raport, Comisia a asigurat Curtea că s‑au tras deja învățămintele necesare. În consecință, 
Comisia a adoptat o abordare complet diferită în legislația din domeniu pentru perioada de programare 2014‑2020. 
Raportul a fost prezentat Parlamentului European, care a susținut pe deplin concluziile și recomandările Curții.

Publicarea raportului a atras un interes ridicat în mass‑media. Cea mai importantă acoperire mediatică a fost obser‑
vată în Spania, dar raportul a fost menționat și în titlurile principale ale unor ziare internaționale de mare circulație, în 
cadrul unor emisiuni televizate și pe platformele de comunicare socială.

De la stânga la dreapta: Afonso de Castro Malheiro, Jasmine Mitterbuchner, Patrick Weldon, Mircea Rădulescu, Pietro Puricella, Joël Costantzer, 
George Pufan (membrul Curții responsabil de raport), Fernando Pascual Gil, Luc T’Joen, Tomasz Plebanowicz, Lorenzo Pirelli, Efstratios Varetidis, 
Jelena Magermane, Erki Must.
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Creștere durabilă: Resurse naturale

Uniunea Europeană deține responsabilități importante în materie de politici în domeniul agriculturii, al dezvoltării 
rurale, al pescuitului și al mediului. Bugetul planificat pentru perioada 2014‑2020 – la prețurile curente – se ridică la 
420 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 39 % din bugetul total al UE.

Trei sferturi din această sumă se cheltuiesc pentru plățile directe către fermieri și pentru măsuri de sprijin vizând 
piețele agricole prin intermediul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) – „primul pilon” al politicii agrico‑
le comune (PAC). O cincime din cheltuieli se efectuează în contul sprijinului UE pentru dezvoltarea rurală, domeniu 
finanțat prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), care reprezintă „al doilea pilon” 
al PAC. Agricultura și dezvoltarea rurală fac obiectul gestiunii partajate între Comisie și statele membre.

În anul 2014, Curtea a elaborat următoarele rapoarte spe‑
ciale pe teme legate de acest domeniu.

 • Integrarea în PAC a obiectivelor politicii UE în do‑
meniul apei – un succes parțial (RS nr. 4/2014) – în 
acest raport special, Curtea a evaluat dacă obiective‑
le politicii UE în domeniul apei au fost integrate cu 
succes în politica agricolă comună (PAC).

În cadrul auditului, s‑a constatat că UE nu a înre‑
gistrat decât un succes parțial în integrarea în PAC 
a obiectivelor politicii în domeniul apei. Auditul 
a pus în lumină o serie de deficiențe la nivelul celor 
două instrumente de integrare (ecocondiționalita‑
tea și dezvoltarea rurală) și a atras atenția asupra 
întârzierilor și a insuficiențelor în punerea în aplica‑
re a Directivei‑cadru privind apa. Până în prezent, 
instrumentele PAC au avut un impact pozitiv în spri‑
jinirea obiectivelor politicii de a aduce îmbunătățiri 
din punctul de vedere al calității apei și al cantități‑
lor de apă. Aceste instrumente sunt însă limitate în 
raport cu ambițiile politice stabilite pentru PAC. De 
exemplu, niciunul dintre cele două instrumente nu 
permite aplicarea pe deplin a principiului „poluato‑
rul plătește” în contextul cheltuirii fondurilor PAC. 
De asemenea, Curtea a constatat că nu sunt sufici‑
ente cunoștințele care există la nivelul instituțiilor 
UE și în statele membre cu privire la presiunile pe 
care le exercită activitățile agricole asupra apelor și 
la modul în care evoluează aceste presiuni.

Protejarea calității resurselor de apă ale Europei repre‑
zintă o prioritate pentru Uniune. Agricultura, fiind unul 
dintre principalii consumatori, dar și unul dintre cei 
mai mari poluatori ai acesteia, joacă un rol major în 
gestionarea durabilă a acestei resurse. PAC reprezintă 
aproape 40 % din bugetul UE (beneficiind de o alocare 
de peste 50 de miliarde de euro în 2014). Prin interme‑
diul acestei politici, UE urmărește să influențeze practi‑
cile agricole care au un impact asupra apelor.
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 • Comisia a gestionat în mod eficace integrarea 
sprijinului cuplat în schema de plată unică? (RS 
nr. 8/2014) – în acest raport special, Curtea a eva‑
luat cât de bine a gestionat Comisia integrarea 
sprijinului cuplat pe care UE îl oferă în funcție de 
anumite volume ale producției agricole (de exem‑
plu, în funcție de suprafața de teren cultivată sau de 
numărul animalelor) în schema de plată unică (SPU), 
după „bilanțul de sănătate” din 2008 al PAC.

În urma auditului, s‑a constatat că, în perioada 
2010‑2012, Comisia nu a supravegheat în mod adec‑
vat calcularea de către statele membre a drepturilor 
la plată aferente sprijinului acordat de UE fermierilor 
în cadrul SPU. Cu toate că statele membre, în majo‑
ritatea cazurilor, utilizaseră în mod corect datele de 
referință ale fermierilor, Curtea a identificat defici‑
ențe considerabile în aplicarea corectă a normelor și 
a principiilor de calcul. Comisia nu și‑a folosit man‑
datul pe care îl deține pentru a se asigura că criteri‑
ile aplicate pentru distribuția sprijinului disponibil 
respectau în toate cazurile principiile UE, că acestea 
erau conforme cu principiile bunei gestiuni financi‑
are sau că nu erau de natură să afecteze condițiile 
de pe piață. Cadrul creat de Comisie nu a oferit 
suficiente clarificări în ceea ce privește verificările 
pe care statele membre trebuiau să le efectueze, iar 
calitatea sistemelor de control ale statelor membre 
varia.

SPU viza în principal reorientarea politicii, de la măsuri 
de sprijinire a pieței la acordarea de sprijin decuplat 
pentru venit destinat fermierilor, oferindu‑le astfel 
acestora libertatea de a produce în funcție de nevoile 
pieței și posibilitatea de a obține venituri mai stabile. 
SPU a fost introdusă până în prezent în 18 state mem‑
bre și reprezintă 54 % din bugetul total al UE destinat 
agriculturii și dezvoltării rurale.

 • Este sprijinul acordat de UE pentru investiții și 
promovare în sectorul vitivinicol bine gestionat 
și sunt demonstrate rezultatele acestui sprijin 
în ceea ce privește competitivitatea vinurilor 
produse în UE? (RS nr. 9/2014) – în acest raport 
special, Curtea a evaluat dacă măsurile privind 
investițiile și promovarea au fost concepute în mod 
corespunzător și a examinat datele disponibile re‑
zultate din monitorizare și evaluare pentru a stabili 
dacă Comisia și statele membre au obținut rezulta‑
tele scontate în mod eficient.

În urma auditului, s‑a constatat că gestionarea spri‑
jinului acordat în sectorul vitivinicol pentru investiții 
și pentru promovare a fost afectată de deficiențe la 
nivelul concepției și al implementării și că impactul 
asupra competitivității vinurilor produse în UE nu 
era întotdeauna demonstrat. Necesitatea introduce‑
rii unei măsuri de investiții specifice sectorului vitivi‑
nicol nu este justificată, întrucât un astfel de sprijin 
există deja în cadrul politicii de dezvoltare rurală 
a UE. Subvențiile acordate de UE pentru promovarea 
vinurilor au fost adesea utilizate mai degrabă pentru 
consolidarea piețelor decât pentru câștigarea unor 
piețe noi sau recâștigarea unor piețe vechi de des‑
facere. Efectul măsurii privind investițiile nu poate fi 
separat cu ușurință de efectul investițiilor din cadrul 
dezvoltării rurale.

Uniunea Europeană ocupă primul loc în producția 
mondială de vin. Prin sprijinul pe care îl acordă, Uniu‑
nea urmărește să îmbunătățească competitivitatea și 
să asigure un echilibru mai bun între cerere și ofertă. În 
perioada 2009‑2013, statele membre au alocat 522 de 
milioane de euro din fondurile UE în cadrul măsurii 
privind promovarea și, respectiv, 518 milioane de euro 
în cadrul măsurii privind investițiile. Pentru perioada 
2014‑2018, s‑a înregistrat o creștere substanțială a fon‑
durilor alocate statelor membre pentru măsura privind 
promovarea.
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 • Eficacitatea sprijinului acordat pentru acvacul‑
tură prin Fondul european pentru pescuit (RS 
nr. 10/2014) – în acest raport special, Curtea a eva‑
luat dacă măsurile de sprijinire a acvaculturii au fost 
bine concepute și implementate la nivelul UE și la 
nivelul statelor membre și dacă finanțarea acordată 
prin FEP (Fondul european pentru pescuit) a obținut 
un bun raport costuri‑beneficii și a sprijinit dezvol‑
tarea sustenabilă a acvaculturii.

În urma auditului, s‑a constatat că măsurile pentru 
sprijinirea acvaculturii implementate până în 2013 
nu au fost bine concepute și implementate la nivelul 
UE și la nivelul statelor membre, iar FEP nu a obținut 
un bun raport costuri‑beneficii și nu a sprijinit în 
mod eficace dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii. 
Cadrul existent nu era adecvat pentru transpune‑
rea în practică a obiectivelor stabilite de UE pentru 
dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii, iar rezulta‑
tele obținute erau insuficiente. La nivelul statelor 
membre, măsurile pentru sprijinirea dezvoltării 
sustenabile a acvaculturii nu au fost bine concepute 
și implementate. Planurile naționale strategice și 
programele operaționale din statele membre nu 
erau suficient de clare și nu dispuneau de o stra‑
tegie coerentă pentru acest sector. Direcționarea 
finanțării acordate prin FEP către proiectele de acva‑
cultură a fost adesea nesatisfăcătoare și, așa cum au 
descoperit auditorii, aceste proiecte nu au condus, 
în general, la rezultatele scontate sau nu au obținut 
un bun raport costuri‑beneficii.

Uniunea Europeană produce anual aproximativ 
1,3 milioane de tone de pește grație sectorului acvacul‑
turii, care înregistrează o cifră de afaceri de 4 miliarde 
de euro. Pentru perioada care s‑a încheiat în 2013, 
politica comună în domeniul pescuitului a avut printre 
obiective încurajarea dezvoltării sustenabile a acva‑
culturii. Până în mai 2013, FEP a pus la dispoziție peste 
400 de milioane de euro pentru a finanța măsuri pentru 
investiții productive în acvacultură, precum și măsuri 
pentru mediu și măsuri de sănătate în acest sector.

 • Obținerea de economii: menținerea sub control 
a costurilor aferente finanțărilor acordate de 
UE pentru proiectele de dezvoltare rurală (RS 
nr. 22/2014) – în acest raport special, Curtea a ana‑
lizat dacă abordările urmate de Comisie și de statele 
membre erau cele mai eficace pentru menținerea 
sub control a costurilor aferente finanțărilor care 
sunt acordate pentru dezvoltarea rurală.

În urma auditului, s‑a constatat că statele membre 
ar putea realiza economii semnificative la nivelul 
finanțărilor acordate pentru proiecte de dezvoltare 
rurală, asigurând în același timp un raport cos‑
turi‑beneficii mai bun. Auditorii au identificat o se‑
rie de abordări funcționale și eficace sub aspectul 
costurilor pe care statele membre le‑ar putea utiliza 
pe scară mai largă pentru a controla costurile afe‑
rente finanțărilor acordate pentru dezvoltare rurală. 
Sistemele de control ale statelor membre se axau pe 
verificarea prețurilor elementelor sau ale lucrărilor 
așa cum erau specificate în cererile de finanțare, 
verificarea caracterului rezonabil al elementelor 
în sine fiind un aspect secundar. Unele tipuri de 
verificări ale prețurilor necesitau mult timp sau 
ofereau o asigurare limitată cu privire la caracterul 
rezonabil al costurilor aprobate. Comisia nu a oferit 
orientări suficiente și nu a diseminat bune practici la 
începutul perioadei de programare și nu s‑a asigurat 
că sistemele statelor membre erau eficace înainte 
ca acestea să înceapă să aprobe volume mari de 
finanțări.

Aproximativ jumătate din cheltuielile în valoare de 
100 de miliarde de euro programate pentru politica de 
dezvoltare rurală a UE în perioada 2007‑2013 au luat 
forma unor finanțări nerambursabile pentru acope‑
rirea costurilor proiectelor de investiții și de alt tip 
realizate de fermieri, de întreprinderi din mediul rural, 
de asociații sau de autorități locale.
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 • Erori la nivelul cheltuielilor pentru dezvoltare 
rurală: care sunt cauzele și cum sunt ele reme‑
diate? (RS nr. 23/2014) – în acest raport special, 
Curtea a examinat conformitatea implementării po‑
liticii de dezvoltare rurală cu normele și reglemen‑
tările aplicabile și a identificat principalele cauze 
ale ratei de eroare ridicate înregistrate de domeniul 
dezvoltării rurale.

În urma auditului, s‑a constatat că majoritatea erori‑
lor înregistrate la nivelul cheltuielilor de dezvoltare 
rurală sunt cauzate de nerespectarea condițiilor 
stabilite de statele membre. Autoritățile de control 
ale acestora ar fi putut și ar fi trebuit să detecteze și 
să corecteze majoritatea erorilor care afectau mă‑
surile de investiții din domeniul dezvoltării rurale. 
Sistemele lor de control prezintă deficiențe întrucât 
verificările nu sunt exhaustive și nu se bazează pe 
informații suficiente. Rata medie de eroare înre‑
gistrată de cheltuielile pentru dezvoltare rurală în 
ultimii trei ani a fost de 8,2 %. Din această rată de 
eroare, măsurile de investiții au reprezentat două 
treimi, iar ajutorul pe suprafață o treime. Numai un 
procent de 16 % din rata de eroare era reprezentat 
de nerespectarea dispozițiilor provenind în mod di‑
rect din regulamentele UE, în timp ce cea mai mare 
parte din rata de eroare – 84 % – era determinată 
de încălcări ale condițiilor stabilite la nivelul statelor 
membre.

Uniunea Europeană și statele membre au alocat politi‑
cii de dezvoltare rurală peste 150 de miliarde de euro în 
perioada de programare 2007‑2013. Aceste fonduri au 
fost împărțite aproape în mod egal între măsurile de 
investiții și ajutorul pe suprafață. Aceste cheltuieli sunt 
deosebit de vulnerabile la erori.

 • Este bine gestionat sprijinul acordat de UE 
pentru prevenirea și repararea daunelor cauzate 
pădurilor de incendii și de dezastre naturale? (RS 
nr. 24/2014) – în acest raport special, Curtea a ana‑
lizat dacă sprijinul acordat din FEADR (măsura 226) 
pentru reconstituirea potențialului forestier și adop‑
tarea unor măsuri de prevenire a fost bine gestionat 
și dacă statele membre și Comisia pot demonstra 
că sprijinul și‑a atins obiectivele preconizate într‑un 
mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

În urma auditului, s‑a constatat că finanțarea acor‑
dată de UE pentru prevenirea incendiilor forestiere 
și pentru repararea daunelor cauzate pădurilor de 
incendii și de dezastre naturale nu a fost suficient 
de bine gestionată. Comisia și statele membre nu 
pot demonstra că rezultatele scontate ale finanțări‑
lor au fost obținute într‑un mod eficient din punctul 
de vedere al costurilor.

În ultimii 30 de ani, incendiile au afectat în fiecare an, 
în medie, 480 000 de hectare de suprafață forestieră 
în UE. Măsurile de prevenire au reprezentat peste 80 % 
din fondurile UE în valoare de 1,5 miliarde de euro 
disponibile pentru perioada 2007‑2013.
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Securitate și cetățenie

Acest domeniu de politici a fost creat pentru a asigura libera circulație a persoanelor și pentru a oferi un nivel ridicat 
de protecție cetățenilor. Activitățile acoperite merg de la gestionarea frontierelor externe ale UE la cooperarea judi‑
ciară în materie civilă și penală și includ politica în domeniul azilului și politica privind imigrarea, cooperarea poliție‑
nească și combaterea infracționalității. Bugetul alocat pentru acest domeniu în perioada 2014‑2020 – la prețurile 
curente – este estimat la 18 miliarde de euro, ceea ce reprezintă mai puțin de 2 % din bugetul total al Uniunii.

În anul 2014, Curtea a elaborat următoarele rapoarte spe‑
ciale pe teme legate de acest domeniu.

 • Lecții învățate în urma dezvoltării Sistemului de 
Informații Schengen din a doua generație (SIS II) 
de către Comisia Europeană (RS nr. 3/2014) – în 
acest raport special, Curtea a examinat motivele 
pentru care Comisia a finalizat SIS II cu o întârziere 
de peste șase ani față de data planificată inițial și la 
un cost de opt ori mai mare decât bugetul estimat 
inițial. Curtea a analizat dacă a existat o justificare 
economică riguroasă pentru SIS II pe tot parcursul 
proiectului, care să fi luat în considerare schimbările 
majore apărute în ceea ce privește costurile și bene‑
ficiile preconizate.

În urma auditului, s‑a constatat că întârzierile și 
depășirea costurilor se explicau prin deficiențele 
apărute în gestionarea proiectului de către Comi‑
sie. Termenul fixat inițial era nerealist și Comisia 
nu a fost în măsură să gestioneze în mod eficace 
principalul contract de dezvoltare înainte de 2009. 
Cuantumul costurilor preconizat inițial subestima 
în mod semnificativ adevărata valoare a investițiilor 
necesare. Costul total al SIS II s‑a ridicat la 189 de 
milioane de euro (față de 23 de milioane de euro 
planificate inițial), cost la care trebuie adăugată 
o sumă estimată de peste 330 de milioane de euro 
pentru sistemele naționale. Comisia nu a demon‑
strat pe deplin că SIS II prezintă cel mai bun raport 
costuri‑beneficii pentru organizație, dar a învățat 
din experiența dobândită în prima parte a proiectu‑
lui și a aplicat deja unele învățăminte astfel desprin‑
se în pregătirea altor proiecte IT de mari dimensiuni.

Sistemul de Informații Schengen este utilizat de poli‑
țiștii de frontieră, de organele de poliție, de autoritățile 
vamale, de autoritățile competente în materie de vize 
și de autoritățile judiciare în întregul spațiu Schengen. 
Acesta conține informații (alerte) privind persoane care 
ar putea fi implicate într‑o infracțiune gravă sau care 
sunt suspectate de a nu avea dreptul de a intra sau de 
a rezida în UE. Sistemul conține, de asemenea, alerte 

privind persoane dispărute și obiecte pierdute sau 
furate.

 • Fondul pentru frontierele externe a promovat 
solidaritatea financiară, dar necesită o mai bună 
măsurare a rezultatelor și trebuie să genereze 
o valoare adăugată europeană suplimentară 
(RS nr. 15/2014) – în acest raport special, Curtea 
a evaluat eficacitatea FFE (Fondul pentru frontierele 
externe), valoarea sa adăugată europeană și gradul 
de realizare a obiectivelor programelor și ale proiec‑
telor cofinanțate de acest fond.

În urma auditului, s‑a constatat că FFE a contribuit la 
gestionarea frontierelor externe ale Uniunii și a pro‑
movat solidaritatea financiară în rândul statelor 
membre. Cu toate acestea, valoarea adăugată euro‑
peană suplimentară adusă de fond a fost limitată, 
iar rezultatul general nu a putut fi măsurat din cauza 
carențelor monitorizării efectuate de autoritățile 
responsabile și a unor deficiențe grave care afectau 
evaluările realizate de Comisie și de statele mem‑
bre. Programele statelor membre nu erau integrate 
în strategii naționale pentru controlul la frontiere 
și eliberarea de vize și nu dispuneau de obiective 
SMART și de indicatori măsurabili. Procedurile de 
selecție a proiectelor nu au asigurat îndeplinirea 
necesităților reale ale statelor membre. Procedurile 
de achiziții inadecvate din statele membre au pus 
în pericol buna gestiune financiară. Au fost iden‑
tificate deficiențe grave în gestionarea fondului în 
state membre cheie – Grecia, Spania, Italia și, pentru 
primii ani ai finanțării, Malta.

Ca principal instrument financiar al UE pentru spriji‑
nirea gestionării frontierelor externe, FFE a furnizat 
1,9 miliarde de euro în perioada 2007‑2013. Obiectivul 
său general a fost de a ajuta statele care fac parte în 
prezent din spațiul Schengen și statele care urmau să 
se alăture acestui spațiu să asigure controale uni‑
forme, eficace și eficiente la frontierele lor externe 
comune.
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Europa în lume

Activitățile UE din domeniul relațiilor externe se axează pe extinderea UE, consolidarea stabilității, a securității și 
a prosperității în regiunile vecine Uniunii și sprijinirea în mod activ a dezvoltării durabile la nivel internațional și includ 
măsuri de promovare a unei guvernanțe politice la nivel mondial și de asigurare a securității strategice și a securității 
populației civile.

UE a alocat 66 de miliarde de euro – la prețurile curente – pentru cheltuielile destinate acestor obiective în perioa‑
da 2014‑2020, ceea ce reprezintă 6 % din totalul bugetului. Majoritatea cheltuielilor sunt gestionate în mod direct de 
către Comisie, fie de la nivelul serviciilor centrale, fie prin intermediul delegațiilor. O anumită parte din finanțarea 
acordată face obiectul gestiunii în comun, în cooperare cu organizații internaționale.

În anul 2014, Curtea a elaborat următoarele rapoarte spe‑
ciale pe teme legate de acest domeniu.

 • Înființarea Serviciului European de Acțiune 
Externă (RS nr. 11/2014) – în acest raport special, 
Curtea a evaluat dacă înființarea SEAE a fost pregă‑
tită în mod corespunzător, dacă resursele serviciului 
au fost prioritizate, organizate și alocate în mod 
eficient și dacă SEAE a asigurat o coordonare eficace 
cu Comisia și cu statele membre.

În urma auditului, s‑a constatat că SEAE ar trebui 
să își sporească eficiența și să depună mai multe 
eforturi în beneficiul UE și al cetățenilor acesteia. 
Înființarea SEAE a avut loc în grabă și a fost pregă‑
tită în mod necorespunzător. Deficiențele existente 
la nivelul prioritizării, al organizării și al alocării re‑
surselor au redus eficiența serviciului. Coordonarea 
dintre SEAE și Comisie a fost eficace numai parțial, 
în principal din cauza unor mecanisme ineficace de 
cooperare și din cauza rigidității cadrului financiar 
și administrativ existent la nivelul delegațiilor. Co‑
ordonarea cu statele membre poate fi dezvoltată în 
continuare pentru a exploata sinergii precum schim‑
bul de informații sau regruparea sediilor, precum 
și serviciile consulare, inclusiv protecția consulară 
pentru cetățenii UE.

SEAE își are sediul principal la Bruxelles și dispune de 
o rețea globală de 140 de delegații. Pentru exercițiul 
2014, SEAE a avut un buget de 519 milioane de euro, 
împărțit între sediul principal (41 %) și delegații (59 %).

 • Sprijinul acordat de UE pentru reabilitare ca ur‑
mare a cutremurului din Haiti (RS nr. 13/2014) – 
în acest raport special, Curtea a analizat dacă 
sprijinul acordat de UE pentru reabilitare în Haiti 
a fost conceput și implementat în mod corespun‑
zător și dacă Comisia a realizat o corelare adecvată 
între ajutorul de urgență, eforturile de reabilitare și 
ajutorul pentru dezvoltare.

În urma auditului, s‑a constatat că sprijinul pentru 
reabilitare acordat de UE în urma cutremurului din 
2010 din Haiti a fost conceput în mod corespunzător 
per ansamblu și a vizat principalele nevoi ale țării, 
că programele nu au fost implementate într‑un mod 
suficient de eficace și că nu s‑a realizat o corelare 
suficientă între ajutorul de urgență, reabilitare și 
dezvoltare. Majoritatea programelor examinate își 
îndepliniseră realizările planificate sau erau suscep‑
tibile să le îndeplinească, deși aproape toate înregis‑
trau întârzieri. Deși cunoștea foarte bine contextul 
dificil, Comisia nu a gestionat în mod suficient 
anumite riscuri semnificative pentru implementarea 
și realizarea obiectivelor sale stabilite în programe. 
Programele au fost monitorizate, însă Comisia și 
SEAE nu au luat măsuri în timp util pentru conso‑
lidarea resurselor delegației UE din Haiti, care nu 
a avut capacitatea necesară pentru a efectua vizite 
la fața locului.

În martie 2010, 55 de donatori au promis un ajutor 
pentru reabilitare și dezvoltare în valoare de 5,4 mili‑
arde de dolari americani pentru perioada 2010‑2012 și 
alte 3 miliarde pentru anul 2013 și perioada ulterioară. 
UE a fost unul dintre principalii donatori, cu o contri‑
buție totală în valoare de 1,2 miliarde de euro.



28Activitățile Curții

 • Eficacitatea demersurilor de combinare a finan‑
țărilor acordate prin intermediul facilităților 
regionale de investiții cu creditele acordate de 
instituțiile financiare în scopul sprijinirii poli‑
ticilor externe ale UE (RS nr. 16/2014) – în acest 
raport special, Curtea a analizat modul de constitu‑
ire și de gestionare a acestor facilități de investiții, 
precum și dacă utilizarea mecanismelor de combi‑
nare a condus la obținerea beneficiilor preconizate.

Deși verdictul pronunțat în urma auditului cu privire 
la constituirea și la eficacitatea generală a demer‑
surilor de combinare a finanțărilor acordate prin 
intermediul facilităților regionale de investiții cu 
creditele acordate de instituțiile financiare în scopul 
sprijinirii politicilor externe ale UE este unul pozi‑
tiv, raportul atrage atenția asupra unui număr de 
probleme importante care necesită o soluționare 
urgentă. Deși modul în care au fost constituite facili‑
tățile regionale de investiții a fost adecvat, benefici‑
ile potențiale pe care le‑ar putea oferi mecanismele 
de combinare nu au fost obținute în totalitate din 
cauza deficiențelor de la nivelul gestionării asigu‑
rate de către Comisie. Pentru aproape jumătate din 
proiectele examinate de auditori, probele existente 
erau insuficiente pentru a concluziona că finanțările 
acordate au fost justificate. În câteva cazuri, existau 
indicii că investițiile ar fi fost realizate și în lipsa 
contribuției din partea UE. Comisia ar trebui să se 
asigure că alocarea finanțării se bazează pe o evalu‑
are riguroasă și documentată a valorii adăugate în 
ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvolta‑
re, de vecinătate și de extindere ale UE.

Începând din 2007, Comisia a înființat opt facilități re‑
gionale de investiții. Ele combină finanțările acordate 
din partea FED și din bugetul general al UE cu credite, 
oferite, în special, de instituții financiare europene spe‑
cializate în domeniul dezvoltării. Demersul de combi‑
nare vizează să ofere o soluție în cazul unor probleme 
de investiții, existente în general în cazul proiectelor 
majore de infrastructură care ar putea fi viabile, dar 

care nu reușesc să atragă o finanțare suficientă din 
sursele disponibile pe piață.

 • Poate Inițiativa privind centrele de excelență ale 
UE să contribuie în mod eficace la atenuarea ris‑
curilor chimice, biologice, radioactive și nuclea‑
re din afara UE? (RS nr. 17/2014) – în acest raport 
special, Curtea a evaluat dacă inițiativa se baza pe 
o analiză aprofundată a situației anterioare anului 
2010, dacă structura organizațională a inițiativei era 
adecvată pentru a face față provocărilor identificate, 
dacă exista un sistem de gestionare adecvat și dacă 
acesta era funcțional.

Constatările formulate în urma auditului au fost 
în general pozitive în ceea ce privește contribuția 
acestor centre de excelență la atenuarea riscurilor 
chimice, biologice, radioactive și nucleare (CBRN). 
Inițiativa privind centrele de excelență CBRN se 
înscrie în direcția priorităților stabilite în Strategia 
europeană de securitate și în Strategia UE împotriva 
proliferării armelor de distrugere în masă. Ea preve‑
de implicarea tuturor părților interesate din țările 
partenere, ceea ce ameliorează perspectivele de 
sustenabilitate ale acțiunilor întreprinse. Structura 
organizațională a inițiativei este, în general, adec‑
vată, dar complexitatea sa a contribuit la întârzierile 
înregistrate în legătură cu pregătirea și derularea 
proiectelor.

Inițiativa privind centrele de excelență vizează crearea 
unor platforme regionale în diferite zone din lume cu 
scopul de a aborda riscurile CBRN. Inițiativa este cea 
mai importantă măsură a componentei pe termen 
lung din cadrul Instrumentului de stabilitate și a bene‑
ficiat de un buget de 100 de milioane de euro pentru 
perioada 2010‑2013.
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 • Sistemul de evaluare și sistemul de monitorizare 
axată pe rezultate implementate în cadrul Eu‑
ropeAid (RS nr. 18/2014) – în acest raport special, 
Curtea a analizat dacă aceste două sisteme sunt 
fiabile, dacă ele sunt organizate în mod adecvat și 
au la dispoziție resurse suficiente, dacă asigură for‑
mularea unor constatări robuste și relevante și dacă 
garantează o valorificare la maximum a constatări‑
lor formulate.

În urma auditului, au fost formulate critici cu privire 
la fiabilitatea acestor sisteme. Funcția de evaluare 
și cea de monitorizare axată pe rezultate sunt bine 
organizate, dar ar trebui să se acorde mai multă 
atenție utilizării eficiente a resurselor. Cele două 
sisteme nu furnizează informații suficiente privind 
rezultatele obținute și nu reușesc să asigure valorifi‑
carea la maximum a constatărilor formulate. Evaluă‑
rile cu privire la proiecte și programe organizate de 
delegațiile Comisiei și derulate în țările partenere nu 
sunt gestionate în mod satisfăcător: supravegherea 
asigurată la nivel global este inadecvată, nu se poa‑
te stabili cu claritate volumul resurselor utilizate, iar 
accesul la rezultatele acestor evaluări este restrâns.

Două dintre componentele‑cheie ale cadrului de 
asigurare a răspunderii implementat de Direcția Ge‑
nerală Dezvoltare și Cooperare (EuropeAid) din cadrul 
Comisiei Europene sunt reprezentate de sistemul său 
de evaluare și de sistemul de monitorizare axată pe 
rezultate. Costul anual total al sistemelor este estimat 
la 34‑38 de milioane de euro. Cheltuielile anuale pen‑
tru dezvoltare pe care le acoperă aceste sisteme sunt 
evaluate la aproximativ 8 miliarde de euro.

 • Asistența pentru preaderare acordată Serbiei 
de către Uniunea Europeană (RS nr. 19/2014) – în 
acest raport special, Curtea a analizat dacă asisten‑
ța pentru preaderare acordată Serbiei în perioada 
2007‑2013 și sprijinul pentru domeniul‑cheie al 
guvernanței au fost gestionate în mod eficace de 
către Comisie.

În urma auditului, s‑a constatat că, în ansamblu, 
sprijinul acordat de UE, în valoare de 1,2 miliarde 
de euro în perioada 2007‑2013, a contribuit în mod 
eficace la pregătirea Serbiei pentru aderarea la UE. 
Fondurile acordate prin intermediul Instrumentului 
de asistență pentru preaderare (IPA), alături de alte 
forme de sprijin, au ajutat Serbia să pună în apli‑
care reforme sociale și economice și să amelioreze 
gestiunea finanțelor sale publice. În urma experi‑
enței dobândite din relațiile cu alte țări beneficiare 
ale IPA, Comisia se axează din ce în ce mai mult 
asupra aspectelor legate de guvernanță atunci când 
planifică asistența financiară și nefinanciară pe care 
o acordă Serbiei. Comisia a gestionat în mod eficace 
asistența nefinanciară acordată Serbiei în domeniul 
guvernanței și al combaterii corupției. De asemenea, 
Comisia s‑a dovedit a fi eficace în pregătirea Serbiei 
în vederea unei gestiuni descentralizate a fondurilor 
UE, dar numai în contextul limitat al structurilor de 
gestionare a IPA.

Guvernanța, identificată de Comisie ca fiind domeniul 
cel mai problematic pentru Serbia, a primit un sfert din 
finanțarea IPA, care s‑a ridicat la aproximativ 170 de 
milioane de euro anual în perioada 2007‑2013. UE 
completează finanțarea IPA prin anumite mijloace ne‑
financiare, destinate să contribuie la pregătirea Serbiei 
în vederea aderării la UE.
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Administrație

Cheltuielile administrative ale instituțiilor, ale agențiilor și ale altor organisme ale UE acoperă cheltuielile de personal, 
precum salariile și pensiile, și cheltuielile referitoare la clădiri, echipamente, energie, comunicații și tehnologia infor‑
mației. Bugetul alocat pentru acest domeniu în perioada 2014‑2020 – la prețurile curente – se ridică la 70 de miliarde 
de euro, ceea ce reprezintă 6 % din bugetul total al UE.

În anul 2014, Curtea a elaborat următoarele rapoarte spe‑
ciale pe teme legate de acest domeniu.

 •  Modul în care instituțiile și organele UE calcu‑
lează, reduc și compensează emisiile lor de gaze 
cu efect de seră (RS nr. 14/2014) – în acest raport 
special, Curtea a evaluat dacă instituțiile și organele 
UE dispuneau de politici de reducere a impactului 
operațiunilor lor administrative asupra mediului și 
dacă aceste politici au fost puse în aplicare în mod 
eficace.

În urma auditului, Curtea a invitat instituțiile și 
organele UE să elaboreze o politică comună în 
vederea reducerii emisiilor lor de gaze cu efect de 
seră (așa‑numita „amprentă de carbon”). Progresele 
înregistrate în introducerea Sistemului european de 
management de mediu și audit (EMAS) sunt lente, 
iar informațiile disponibile privind nivelul efectiv al 
emisiilor sunt fragmentare. Doar câteva instituții și 
organe ale UE utilizează în mod sistematic achizițiile 
ecologice. 

Deși instituțiile și organele UE au reușit să inverseze 
tendința de creștere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de consumul de energie din clădirile 
lor, datele disponibile nu au permis identificarea 
unor tendințe clare de reducere a emisiilor prove‑
nite din alte surse, cum ar fi emisiile generate de 
deplasările în scopuri profesionale. Peste jumătate 
dintre instituțiile și organele UE auditate nu stabi‑
liseră niveluri‑țintă cuantificate pentru reducerea 
emisiilor lor.

Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește să asi‑
gure un nivel ridicat de protecție. Tratatul privind func‑
ționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că cerințele 
de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și 
punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, cu 
scopul de a se promova dezvoltarea durabilă.
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Veniturile/resursele proprii ale UE

Resursele proprii constituie veniturile Uniunii Europene, pe care aceasta le utilizează pentru a‑și finanța cheltuielile. 
Există trei categorii de resurse proprii, și anume: resursele proprii tradiționale (taxe vamale percepute pentru impor‑
turile din afara UE și taxa pe producția de zahăr), resursele proprii calculate pe baza TVA‑ului și resursele proprii baza‑
te pe VNB‑ul statelor membre (acestea din urmă reprezintă cea mai importantă sursă de venituri pentru bugetul UE).

În anul 2014, Curtea a elaborat următorul raport special în 
acest domeniu.

 • Sunt gestionate în mod corespunzător regimu‑
rile comerciale preferențiale? (RS nr. 2/2014) – în 
acest raport special, Curtea a analizat dacă Comisia 
a evaluat în mod corespunzător efectele economice 
ale regimurilor comerciale preferențiale și dacă con‑
troalele efectuate sunt eficace în garantarea faptului 
că importurile nu pot beneficia în mod incorect de 
un tarif preferențial, atrăgând astfel pierderea unor 
venituri pentru UE.

În urma auditului, s‑a constatat că, deși a ameliorat 
calitatea studiilor sale de impact, Comisia Europea‑
nă încă nu analizează într‑o măsură suficientă im‑
pactul economic al regimurilor comerciale preferen‑
țiale. UE înregistrează pierderi de venituri din cauza 
controalelor vamale deficitare din statele membre, 
controale care nu reușesc să prevină situațiile în 
care unele importuri beneficiază în mod incorect de 
un tarif preferențial.

Prin intermediul regimurilor unilaterale, UE acordă pre‑
ferințe țărilor în curs de dezvoltare, cu obiectivul de a le 
oferi un acces nerestricționat prin tarife la piața UE, 
contribuind astfel la eradicarea sărăciei și la promova‑
rea dezvoltării durabile. În 2011, valoarea mărfurilor 
importate în UE în cadrul regimurilor comerciale pre‑
ferențiale s‑a ridicat la peste 242 de miliarde de euro, 
reprezentând 14 % din importurile în UE.
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Guvernanța financiară și economică

Cadrul de guvernanță economică al Uniunii Europene urmărește să prevină sau să detecteze și să corecteze tendin‑
țele economice problematice, cum ar fi deficitele publice excesive sau nivelurile prea ridicate ale datoriei publice, 
tendințe care pot frâna creșterea economică și pune în pericol sustenabilitatea finanțelor publice.

În anul 2014, Curtea a elaborat primul său raport special în 
acest domeniu.

 • Supravegherea bancară europeană prinde 
contur – Evoluția Autorității Bancare Europene 
într‑un mediu în schimbare (RS nr. 5/2014) – în 
acest raport special, Curtea a evaluat dacă Comisia 
și Autoritatea Bancară Europeană (ABE) s‑au achitat 
în mod satisfăcător de responsabilitățile care le 
revin în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor 
dispoziții privind sistemul de reglementare și de 
supraveghere a sectorului bancar și a analizat efica‑
citatea acestor noi dispoziții.

În urma auditului, s‑a constatat că reforma între‑
prinsă de Comisie cu privire la legislația din sec‑
torul bancar și crearea ABE au constituit un prim 
pas important ca răspuns la criza financiară. ABE 
a furnizat primele elemente ale unui nou sistem de 
reglementare și de supraveghere pentru sectorul 
bancar. Au fost identificate unele deficiențe în ceea 
ce privește supravegherea bancară transfrontalieră, 
evaluarea capacității de rezistență a băncilor din 
UE și promovarea protecției consumatorilor. ABE 
a dispus de un mandat legal restrâns și de resurse 
de personal limitate pentru efectuarea testelor de 
rezistență din 2011, care s‑au desfășurat în absen‑
ța unor măsuri de sprijin financiar la nivelul UE. 
Deși testele de rezistență s‑au dovedit utile pentru 
inițierea recapitalizării unui număr mare de bănci, 
acestea au pus în evidență și o serie de limitări 
ale unor astfel de exerciții atunci când ele nu sunt 
combinate cu o evaluare a calității portofoliului de 
active. Există în continuare îndoieli cu privire la rolul 
viitor al ABE în materie de supraveghere bancară și 
cu privire la rolurile și responsabilitățile respective 
ale ABE și ale BCE.

În urma crizei financiare, Comisia a luat măsuri pentru 
a stabiliza sectorul bancar, urmărind să consolideze 
cadrul de reglementare și supravegherea băncilor, în 
special a celor care operează la nivel transfrontalier. Ca 

parte a propunerilor de anvergură vizând modificări în 
materie de reglementare, ABE a fost înființată în 2011. 
Autoritatea are responsabilități legate de reglemen‑
tarea și supravegherea sectorului bancar european, 
precum și de protecția consumatorilor.

Toate rapoartele speciale în versiune integrală sunt 
disponibile pe site‑ul Curții (eca.europa.eu) sau prin 
intermediul EU Bookshop (bookshop.europa.eu) în 
23 de limbi oficiale ale UE.
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Avize și alte documente elaborate în 2014

Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare 
a UE și prin intermediul avizelor adoptate cu privire la pro‑
punerile legislative noi sau la cele de modificare a legisla‑
ției existente, propuneri având un impact financiar. Aceste 
avize sunt solicitate de celelalte instituții ale UE și sunt 
utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European 
și Consiliul – în cadrul activității lor. De asemenea, Curtea 
poate publica, din proprie inițiativă, documente de poziție 
și evaluări cu privire la alte chestiuni. Curtea a publicat din 
proprie inițiativă o opinie cu privire la raportul Comisiei 
privind măsurile anticorupție. Pe lângă aceasta, la solici‑
tarea Parlamentului European, Curtea a elaborat o analiză 
a economiilor care ar putea fi obținute la bugetul UE 
în cazul în care Parlamentul European și‑ar centraliza 
activitățile.

În 2014, Curtea de Conturi Europeană a adoptat șapte 
avize, care acoperă diferite domenii importante:

 • Avizul nr. 1/2014 referitor la propunerea de modi‑
ficare a regulamentului privind asistența reciprocă 
între autoritățile administrative ale statelor membre 
și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea 
asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din 
domeniile vamal și agricol;

 • Avizul nr. 2/2014 referitor la propunerea de ajus‑
tare a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și 
ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și 
a coe ficienților corectori aferenți;

 • Avizul nr. 3/2014 referitor la propunerea de modi‑
ficare a regulamentului financiar aplicabil celui de 
al 10‑lea Fond european de dezvoltare în vederea 
punerii în aplicare a Facilității de tranziție;

 • Avizul nr. 4/2014 referitor la propunerea de modifi‑
care a regulamentului financiar aplicabil bugetului 
Școlilor Europene;

 • Avizul nr. 5/2014 referitor la propunerea de modifi‑
care a regulamentului Oficiului pentru Armonizare 
în cadrul Pieței Interne (OAPI) de stabilire a dispozi‑
țiilor financiare aplicabile oficiului;

 • Avizul nr. 6/2014 referitor la propunerea de modifi‑
care a regulamentului privind investigațiile efectu‑
ate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
în ceea ce privește instituirea unui inspector de 
garanții procedurale;

 • Avizul nr. 7/2014 referitor la propunerea de modifi‑
care a regulamentului privind sistemul de resurse 
proprii al Comunităților Europene.

7
avize

elaborate în 2014
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Analizele panoramice

Anul 2014 a reprezentat o etapă de reînnoire majoră 
pentru Uniunea Europeană. În acest context marcat de 
schimbări, Curtea a elaborat și a publicat un nou tip de 
documente, și anume „analizele panoramice”. Aceste 
analize abordează o tematică vastă și se bazează pe rea‑
lizările Curții și pe cunoștințele și experiența acumulate 
de aceasta. Ele sunt destinate să servească drept bază de 
consultare și dialog cu partenerii Curții și îi oferă acesteia 
posibilitatea de a formula observații cu privire la aspecte 
importante care, în mod normal, nu ar constitui subiecte 
de audit. Prima analiză panoramică, publicată în septem‑
brie 2014, a abordat aspecte legate de mecanismele UE în 
materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de audit 
al finanțelor publice (a se vedea caseta) și a servit drept 
document principal de referință pentru conferința privind 
asigurarea răspunderii de gestiune în cadrul UE găzduită 
de Curte în octombrie 2014 (a se vedea pagina 42). Cea de 
a doua analiză panoramică, intitulată „Utilizarea optimă 
a fondurilor UE: o analiză panoramică a riscurilor pentru 
gestiunea financiară a bugetului UE”, a fost publicată în 
luna noiembrie 2014. În acest document, Curtea prezintă 
o imagine generală a fluxurilor financiare din UE și reali‑
zează o sinteză a elementelor care trebuie avute în vedere 
pentru a se garanta că, printre altele, contribuabilii UE 
beneficiază de o utilizare optimă a banilor de la bugetul 
UE (a se vedea caseta).

Avizele și analizele panoramice sunt disponibile, în 
versiune integrală, pe site‑ul Curții (eca.europa.eu), în 
23 de limbi oficiale ale UE.

2
analize panoramice

elaborate în 2014
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O analiză panoramică a mecanismelor UE în materie de asigurare a răspunderii de 
gestiune și de audit al finanțelor publice: lacune, suprapuneri și provocări

Această analiză urmărește să informeze și să stimuleze reflecția pe marginea unui subiect de o importanță reală pen‑
tru legitimitatea democratică a sistemului instituțional al UE.

Documentul descrie caracteristicile esențiale ale unui cadru de asigurare a răspunderii de gestiune, rolul auditului 
finanțelor publice și elementele‑cheie ale unui lanț solid în materie de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune, 
prezintă șase domenii importante care se confruntă cu provocări în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și 
de audit al finanțelor publice la nivelul UE și analizează mecanismele de audit și de asigurare a răspunderii de ges‑
tiune aplicabile diferitelor noi instrumente europene și interguvernamentale care s‑au dezvoltat ca reacție la criza 
financiară.

Concluziile analizei conțin recomandări privind modalități de îmbunătățire a asigurării răspunderii de gestiune și a au‑
ditului finanțelor publice la nivelul UE, cum ar fi:

 ο un sistem de control bazat pe o cooperare sporită pentru instrumentele interguvernamentale sau coordonate 
între UE și statele membre;

 ο instituirea unui set de mecanisme mai coerent și mai cuprinzător la nivelul tuturor politicilor, instrumentelor și 
fondurilor UE gestionate de instituțiile UE;

 ο sisteme mai bune de gestiune și de control pentru activitățile și fondurile UE ca o condiție preliminară pentru 
transparență, bună guvernanță și asigurarea răspunderii de gestiune;

 ο accentul pus asupra măsurării impactului și a rezultatelor politicilor UE acolo unde ele joacă un rol relativ mic în 
bugetul UE, însă fac obiectul unor importante dispoziții legislative sau de reglementare la nivelul UE; și

 ο reducerea duplicărilor costisitoare ale activităților de audit pentru politicile și fondurile UE, prin asigurarea faptu‑
lui că auditorii se pot baza în mod satisfăcător, la fiecare nivel, pe activitatea altor auditori.

Utilizarea optimă a fondurilor UE: o analiză panoramică a riscurilor pentru gestiunea 
financiară a bugetului UE

Această analiză panoramică reunește observațiile Curții cu privire la toate aspectele legate de gestiunea bugetului UE 
într‑un moment în care guvernele statelor membre și contribuabilii doresc să vadă o utilizare mai bună a sumelor cu 
care contribuie la bugetul UE.

Bazată pe cei 35 de ani de experiență a Curții în auditarea veniturilor și a cheltuielilor UE, această analiză oferă o ima‑
gine de ansamblu a gestiunii financiare a UE și prezintă o sinteză a elementelor care trebuie avute în vedere pentru 
a se garanta că se asigură cel mai bun raport costuri‑beneficii atunci când se cheltuiesc bani de la bugetul UE. Analiza 
este însoțită de fișe informative detaliate referitoare la principalele caracteristici și aspecte ale diferitelor domenii de 
venituri și de cheltuieli ale UE și conține sugestii de ameliorare.
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Documentul identifică o serie de aspecte‑cheie care merită o atenție specifică, printre acestea numărându‑se:

 ο un sistem prea complex de norme de eligibilitate și alte condiții pentru primirea sprijinului din partea UE, care 
îngreunează înțelegerea regulilor, gestionarea și controlul și poate conduce la interpretări diferite;

 ο normele și procedurile de achiziții publice nu sunt întotdeauna respectate – fie în mod deliberat, fie pentru că ele 
nu sunt bine înțelese –, ceea ce conduce la costuri mai mari sau la întârzieri ale proiectelor finanțate de UE;

 ο capacitatea insuficientă a autorităților din statele membre de a gestiona și de a cheltui fondurile UE, ceea ce spo‑
rește riscul de apariție a erorilor și de calitate deficitară a cheltuielilor;

 ο coordonarea deficitară dintre bugetul UE și bugetele naționale, lipsa fondurilor naționale disponibile pentru cofi‑
nanțare și accentul pus pe asigurarea conformității cu normele și nu pe rezultatele obținute; și

 ο un volum ridicat al angajamentelor asumate în precedenta perioadă de cheltuieli, care va trebui să fie finanțat în 
continuare de bugetul UE.

Cadrul de asigurare a răspunderii pentru gestiunea și controlul financiar al UE

Curtea de Conturi
Europeană Audit Comisia Europeană și
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Diagramă din analiza panoramică privind mecanismele UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de audit al 
finanțelor publice.
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Relațiile cu părțile interesate

Valoarea contribuției Curții la asigurarea răspunderii de 
gestiune în UE depinde, în mare măsură, de modul în care 
activitatea și documentele sale sunt utilizate de către prin‑
cipalii săi parteneri în procesul de asigurare a răspunderii 
pentru actul de gestiune. Acești parteneri sunt autoritățile 
politice responsabile de controlul public al utilizării fondu‑
rilor UE (și anume: Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și parlamentele naționale). În strategia sa pentru 
perioada 2013‑2017, Curtea se angajează să își consolideze 
mecanismele interne de monitorizare a evoluțiilor externe 
și de gestionare a relațiilor cu partenerii săi.

Președintele și membrii Curții întrețin contacte regulate 
cu comisiile din cadrul Parlamentului European, în 
special cu Comisia pentru control bugetar (CONT). În 2014, 
președintele Caldeira a participat la două reuniuni ale 
Comisiei CONT, precum și la mai multe ședințe plenare ale 
Parlamentului European. În cadrul acestora, președintele 
a prezentat programul anual de activitate al instituției și 
rapoartele anuale elaborate de Curte. Unul dintre obiecti‑
vele strategice ale Curții este de a consolida parteneriatul 
cu principalele părți interesate, cum ar fi diferitele comisii 
specializate ale Parlamentului European sau ale Consiliu‑
lui. În aprilie 2014, Curtea l‑a numit pe domnul Ville Itälä 
în funcția nou creată de membru responsabil de relațiile 

instituționale, ceea ce a contribuit la consolidarea la nivel 
strategic a relațiilor Curții cu celelalte instituții ale UE, 
inclusiv la multiplicarea oportunităților de sporire a im‑
pactului activității instituției noastre.

În 2014, alți membri ai Curții au apărut de 64 de ori în fața 
Comisiei CONT în cadrul a 17 reuniuni, subiectele aborda‑
te fiind rapoartele anuale și rapoartele speciale. Pe baza 
discuțiilor rezultate, membrii CONT au elaborat diferite 
rapoarte privind rapoartele speciale ale Curții, inclusiv 
un proiect de raport privind rapoartele speciale ale Curții 
de Conturi Europene în contextul descărcării de gestiune 
pentru exercițiul financiar 2013. În 2014, Comisia CONT 
a început să invite sistematic reprezentanți ai comisiilor 
specializate la reuniunile sale dedicate prezentării rapoar‑
telor speciale ale Curții, lucru a care a contribuit la crește‑
rea impactului activității noastre.

În 2014 a fost continuată tradiția organizării unei reuniuni comune a membrilor CONT și a Curții de Conturi Europene; aceasta a avut loc în luna octom‑
brie, la sediul Curții, în Luxemburg.
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La începutul anului 2014, Parlamentul European a adoptat 
un raport referitor la viitorul rol al Curții de Conturi 
Europene. Curtea a salutat opinia exprimată în acest 
document, potrivit căreia orice posibilă reformă a Curții ar 
trebui să fie încadrată în contextul mai larg al obiectivului 
de a crește nivelul de răspundere publică în UE. Curtea 
a început să abordeze aspectele în legătură cu care are 
puterea de a acționa, în special în ceea ce privește activita‑
tea sa, relațiile cu părțile interesate și utilizarea resurselor. 
Progresele înregistrate în aceste direcții au fost subliniate 
în rezultatele evaluării inter pares, publicate în 2014 (a se 
vedea secțiunea „Evenimente importante”).

În numeroase cazuri, Curtea demarase deja o serie de 
inițiative de ameliorare, ca parte a procesului de punere 
în aplicare a strategiei sale pentru perioada 2013‑2017, 
cum ar fi raționalizarea proceselor de audit și de raportare, 
precum și organizarea mai flexibilă a resurselor disponi‑
bile. Aceste măsuri au condus la creșterea numărului de 
rapoarte elaborate în cursul anului și la reducerea duratei 
de timp necesare pentru pregătirea lor. Se preconizează 
că proiectul de reformă internă demarat în 2014 va condu‑
ce la câștiguri suplimentare de eficiență și la o mai mare 
eficacitate a procesului de audit.

Într‑o rezoluție din noiembrie 2013, Parlamentul European 
a solicitat Curții să elaboreze o analiză exhaustivă a eco‑
nomiilor care ar putea fi obținute la bugetul UE în cazul 
în care Parlamentul European și‑ar centraliza activitățile, 
inclusiv a economiilor obținute prin reducerea orelor de 
lucru pierdute și prin creșterea eficienței. Curtea a pre‑
zentat rezultatele activității sale în iulie 2014, concluzia sa 
fiind aceea că mutarea Parlamentului de la Strasbourg la 
Bruxelles ar putea genera economii considerabile, în timp 
ce mutarea de la Luxemburg la Bruxelles ar reprezenta 
doar economii marginale.

În 2014, Curtea și‑a continuat cooperarea regulată cu 
Consiliul, în numeroasele sale configurații, în legătură cu 
diferite activități. În decembrie 2014, președintele Caldeira 
a prezentat rapoartele anuale Consiliului Afaceri Econo‑
mice și Financiare, iar Curtea a fost invitată periodic să 
prezinte rapoartele speciale în fața comitetelor și a grupu‑
rilor de lucru din cadrul Consiliului.

Asigurarea unor relații eficace cu parlamentele națio‑
nale se numără de asemenea printre prioritățile Curții. 
Adesea, membrii instituției prezintă rapoartele anuale ale 
Curții în fața unui public național. Comisiile pentru afaceri 
europene și comisiile de control financiar din cadrul 
parlamentelor naționale sunt informate periodic cu privire 
la activitățile Curții. În cursul anului, mai multe delegații 
din partea parlamentelor naționale au vizitat Curtea; de 
exemplu, o delegație a Senatului Franței a efectuat o vizită 
în luna iulie 2014. La rândul său, Curtea a invitat principa‑
lele părți interesate la seminarul anual al membrilor săi, 
organizat în luna decembrie 2014, oferindu‑le invitaților 
posibilitatea de a‑și face cunoscute opiniile cu privire la 
provocările cu care se confruntă Uniunea în materie de 
asigurare a răspunderii de gestiune.

Curtea cooperează cu Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) în combaterea fraudei împotriva bu‑
getului UE. Astfel, Curtea transmite OLAF orice suspiciune 
de fraudă, corupție sau altă activitate ilegală care afec‑
tează interesele financiare ale UE, suspiciune care poate fi 
identificată în cursul activității de audit a Curții sau poate 
fi comunicată acesteia de către părți terțe. În 2014, Curtea 
a semnalat OLAF 16 cazuri de suspiciune de fraudă, corup‑
ție sau alte activități ilegale detectate în cursul activității 
sale de audit.

Nicole Bricq, membră a Senatului francez (în centru), întâmpinată la 
sediul Curții de către președintele Vítor Caldeira și de către Danièle 
Lamarque, membră a Curții.
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Cooperarea cu alte instituții supreme 
de audit

Curtea colaborează cu alte instituții supreme de audit, în 
principal prin intermediul următoarelor mecanisme:

 • Comitetul de contact al instituțiilor supreme de 
audit din statele membre ale UE;

 • Rețeaua instituțiilor supreme de audit din țările can‑
didate și potențial candidate la aderarea la Uniunea 
Europeană;

 • organizațiile internaționale ale instituțiilor publice 
de audit, în special Organizația Internațională a In‑
stituțiilor Supreme de Audit (International Organisa‑
tion of Supreme Audit Institutions – INTOSAI), precum 
și grupul regional european al INTOSAI (EUROSAI).

Curtea și‑a revăzut și actualizat strategia pentru cooperare 
internațională în luna septembrie 2014 (a se vedea caseta 
de mai jos).

Strategia Curții de Conturi Europene pentru cooperare internațională

Strategia de cooperare a Curții – conformă cu strategia sa globală pentru perioada 2013‑2017 – vizează maximizarea 
contribuției pe care o aduce instituția la îmbunătățirea răspunderii publice în cadrul UE, în special prin consolidarea 
cooperării bilaterale și multilaterale cu partenerii relevanți, cum ar fi instituțiile supreme de audit de la nivel național 
și organizațiile internaționale de audit. În măsura în care obligațiile Curții în materie de audit se extind la domenii cu 
impact european (guvernanța financiară, de exemplu) și mondial (schimbările climatice, de exemplu), activitățile sale 
de cooperare internațională devin și mai importante decât în trecut.

Prioritățile strategiei de cooperare a Curții sunt următoarele:

 ο accentul principal va fi pus în continuare pe cooperarea de la nivelul UE, asigurată atât prin intermediul Comitetu‑
lui de contact, cât și individual, cu instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE. Această formă de coo‑
perare poate include implicarea în activități comune de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune, relevante 
pentru bugetul UE și pentru alte domenii de politici europene;

 ο în contextul extinderii UE, Curtea va continua să sprijine instituțiile supreme de audit din țările candidate și poten‑
țial candidate la aderarea la UE în ceea ce privește activitățile lor de consolidare a capacităților;

 ο în cadrul organizațiilor internaționale de audit, cum ar fi INTOSAI, Curtea se va implica într‑o măsură mai mare în 
activitățile de cooperare legate de elaborarea standardelor profesionale din domeniu, având în vedere importanța 
acestui demers pentru consolidarea capacităților și pentru schimbul de cunoștințe în sectorul auditului finanțelor 
publice.

Prin strategia sa de cooperare, alături de alte măsuri recente cum ar fi conferințele și reuniunile la nivel înalt introduse 
de curând, Curtea va contribui la informarea și la sensibilizarea cu privire la gestiunea financiară a UE și la asigurarea 
răspunderii de gestiune în cadrul Uniunii.

Congresul EUROSAI, Haga, iunie 2014.
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Comitetul de contact al instituțiilor 
supreme de audit din statele membre 
ale UE

Conform Tratatului UE, Curtea de Conturi Europeană și 
instituțiile naționale de audit din statele membre trebuie 
să practice o cooperare bazată pe încredere și pe respec‑
tarea independenței fiecărei instituții. Curtea colaborează 
în mod activ cu instituțiile supreme de audit din statele 
membre ale UE prin intermediul Comitetului de contact, 
care se reunește anual și care cuprinde diferite grupuri de 
lucru, rețele și grupuri operative create cu rolul de a abor‑
da chestiuni specifice de interes comun.

În octombrie 2013, Curtea a preluat președinția Comite‑
tului de contact pentru o perioadă de un an. În această 
calitate, Curtea a găzduit reuniunea anuală a Comitetului 
de contact, care a avut loc în luna octombrie 2014. Printre 
punctele principale de pe agenda de lucru s‑au numărat 
seminarul privind consolidarea cooperării, în special în 
legătură cu aspectele privind Strategia Europa 2020 și 
uniunea bancară, raportarea cu privire la activitățile Comi‑
tetului de contact și partenerii săi profesionali, precum și 
auditurile pe teme legate de UE desfășurate de membri ai 
comitetului.

De asemenea, Curtea cooperează cu instituțiile supreme 
de audit din statele membre ale UE și pe bază bilaterală. 
Un bun exemplu în acest sens este proiectul de coope‑
rare desfășurat de Curte împreună cu instituția supremă 
de audit din Polonia – Najwyższa Izba Kontroli. Acesta 
a implicat participarea activă a auditorilor din Polonia în 
activitatea de audit derulată de Curte în această țară în 
legătură cu controlul, eradicarea și monitorizarea în dome‑
niul bolilor animalelor. Curtea cooperează de asemenea 
cu instituțiile supreme de audit din Polonia și Portugalia în 
legătură cu Strategia Europa 2020 în contextul capitolului 
dedicat performanței din raportul anual al Curții referitor 
la exercițiul 2014.

Reuniunea Comitetului de contact de la Luxemburg, din 15‑17 octombrie 2014.
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Rețeaua instituțiilor supreme de audit din 
țările candidate și potențial candidate la 
aderarea la Uniunea Europeană

Curtea cooperează cu instituțiile supreme de audit din 
țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE în 
special prin intermediul unei rețele1 similare cu Comitetul 
de contact. Pe tot parcursul anului 2014, Curtea a acordat 
sprijin rețelei pentru desfășurarea unui audit paralel al 
performanței cu privire la eficiența energetică, în special 
prin punerea la dispoziție a unor experți în domeniu și 
a unor experți în metodologia auditului performanței.

Organizații internaționale ale instituțiilor 
publice de audit

Curtea a continuat să joace un rol activ și să se angajeze 
pe deplin în activitățile INTOSAI și în 2014, aducând câteva 
contribuții importante la mai multe comitete și grupuri de 
lucru din cadrul acestei organizații:

 • în ceea ce privește Obiectivul 1 al INTOSAI, Curtea 
s‑a implicat ca membră a Comitetului pentru 
standarde profesionale și a subcomitetelor acestuia 
pentru auditul financiar, auditul de conformitate și 
auditul performanței;

 • în ceea ce privește Obiectivul 2 al INTOSAI, Curtea 
s‑a implicat ca membră a Comitetului pentru con‑
solidarea capacităților și a subcomitetului pentru 
promovarea bunelor practici și asigurarea calității 
prin evaluări inter pares voluntare;

 • în ceea ce privește Obiectivul 3 al INTOSAI, Curtea 
s‑a implicat ca membră a Comitetului pentru schim‑
bul de cunoștințe și a grupurilor de lucru ale acestu‑
ia pentru auditul de mediu și pentru modernizarea 
financiară și reforma în materie de reglementare.

În luna iunie 2014, Curtea a participat la cel de al IX‑lea 
Congres al EUROSAI și a organizat și moderat un atelier 
de lucru pe tema măsurării performanțelor proprii ale 
unei instituții. De asemenea, Curtea a participat la cea de 
a XLI‑a și la cea de a XLII‑a reuniune a Comitetului director 
al EUROSAI (fiind membră a acestuia din 2011).

În plus, Curtea și‑a continuat implicarea activă în organis‑
mele de lucru ale EUROSAI, în special în cadrul grupurilor 
de lucru pentru tehnologiile informației și pentru auditul 
de mediu, în cadrul comitetului de monitorizare pentru 
înființarea și gestionarea unei baze de date electronice 
privind bunele practici legate de calitatea auditurilor, 
precum și în cadrul grupului operativ privind auditul și 
deontologia. De asemenea, Curtea a devenit membră 
a grupului de lucru nou înființat cu privire la auditul fon‑
durilor alocate în caz de catastrofe și dezastre.

În cadrul conferințelor comune ale grupurilor de lucru 
regionale ale INTOSAI, Curtea a participat în mod activ la 
a doua conferință comună ASOSAI2‑EUROSAI, care s‑a con‑
centrat pe învățămintele desprinse în urma experiențelor 
legate de adoptarea standardelor ISSAI3 și pe implicațiile 
viitoare ale acestora.

1 În ianuarie 2015, rețeaua număra șase țări candidate (Albania, 
fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, 
Serbia și Turcia) și o țară potențial candidată (și anume Bosnia 
și Herțegovina). Din noiembrie 2013, Kosovo* participă ca 
observator în cadrul rețelei.

* Această modalitate de desemnare nu aduce atingere 
pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244 
a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și 
cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind declarația de 
independență a Kosovo.

2 Organizația Instituțiilor Supreme de Audit din Asia.

3 Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit 
(International Standards of Supreme Audit Institutions).
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Evenimente importante

Evaluarea internațională inter pares 
a Curții

În 2013, Curtea a invitat instituțiile supreme de audit din 
Franța, Germania și Suedia să procedeze la o evaluare 
inter pares a practicilor sale în materie de audit al perfor‑
manței. Evaluarea s‑a bazat pe experiența tuturor celor 
trei parteneri implicați și a fost un exercițiu foarte util atât 
pentru Curte, cât și pentru evaluatorii săi. Metodologia s‑a 
bazat pe criterii general recunoscute care reglementează 
activitatea instituțiilor supreme de audit și a ținut seama 
de orientările stabilite în standardele internaționale.

Raportul de evaluare a fost publicat în 2014 pe site‑ul 
Curții (eca.europa.eu). Concluzia evaluatorilor a fost că, 
de la ultima evaluare inter pares realizată în 2008, Curtea 
a făcut progrese considerabile. Astfel, instituția noastră 
a analizat provocările rezultate din cadrul instituțional 
complex al UE și a luat o serie de măsuri pentru a spori în 
continuare eficacitatea și eficiența auditurilor sale și calita‑
tea rapoartelor de audit elaborate. Evaluatorii au identifi‑
cat necesitatea unei raționalizări și accelerări a procesului 
decizional al Curții, precum și faptul că trebuie îmbunătă‑
țit modul de formulare a recomandărilor pe care Curtea le 
adresează în rapoartele sale de audit.

Standardele internaționale de audit încurajează desfășu‑
rarea de evaluări inter pares internaționale. Ele reprezintă 
pentru instituțiile supreme de audit o ocazie de a benefi‑
cia de o evaluare voluntară, bazată pe standarde interna‑
ționale, cu privire la modul în care își îndeplinesc sarcinile. 
În 2014, Curtea a coordonat o evaluare inter pares a insti‑
tuției supreme de audit din Lituania și a fost invitată să 
evalueze Oficiul Federal de Audit din Elveția și să ia parte 
la evaluările inter pares ale instituțiilor supreme de audit 
din Spania și din Letonia.

Conferința la nivel înalt cu privire la îmbu‑
nătățirea răspunderii de gestiune în UE

În luna octombrie 2014, Curtea de Conturi Europeană 
a găzduit o conferință la nivel înalt, care a reunit nume‑
roase părți interesate de asigurarea faptului că Uniunea 
Europeană răspunde pentru gestiunea fondurilor publice 
utilizate în vederea atingerii obiectivelor sale. Conferința 
a abordat lacunele, suprapunerile și provocările care exis‑
tă la nivelul Uniunii și în statele membre, așa cum au fost 
acestea identificate în analiza panoramică publicată de 
Curte pe tema mecanismelor UE în materie de asigurare 
a răspunderii de gestiune și de audit al finanțelor publice 
(a se vedea pagina 35).

Conferința organizată de Curte a constituit o platformă 
de dezbatere între participanți, printre care s‑au numărat 
membri sau reprezentanți ai Parlamentului European, ai 
Comisiei Europene, ai Curții de Conturi Europene, ai Băncii 
Centrale Europene, ai Băncii Europene de Investiții, ai Me‑
canismului european de stabilitate, ai oficiilor naționale 
de audit și ai mediului academic. Discuțiile au vizat modul 
în care aceste mecanisme ar trebui să evolueze ca răspuns 
la schimbările legate de integrarea economică, bugetară 
și monetară. Discuțiile s‑au concentrat pe răspunderea de 
gestiune în UE, în special în ceea ce privește băncile cen‑
trale și autoritățile de supraveghere, structurile de criză și 
cele postcriză, maximizarea impactului fondurilor UE prin 
mobilizarea finanțărilor din partea unor terți și consolida‑
rea accentului pus pe performanța UE.

De la stânga la dreapta: Jacques Sciberras, șef de cabinet, Kevin Cardiff, 
membru al Curții, președintele Vítor Caldeira și Olli Rehn, vicepreședinte 
al Parlamentului European.
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Participanții la eveniment au convenit asupra faptului că 
este necesară o cooperare mai strânsă între autoritățile 
publice, parlamente și auditori, atât la nivelul UE, cât și 
la nivel național, astfel încât să se poată oferi publicului 
o imagine mai bună cu privire la performanța politicilor și 
a programelor UE.

Consolidarea parteneriatelor cu autorită‑
țile naționale din Lituania

O delegație la nivel înalt a Curții a efectuat o vizită de 
lucru în Lituania, în vederea consolidării parteneriatelor 
cu parlamentul, guvernul, banca centrală și instituția 
supremă de audit din această țară, precum și cu scopul de 
a promova utilizarea optimă și controlul cheltuielilor UE 
în Lituania. Curtea și partenerii săi din Lituania au purtat 
discuții cu privire la prioritățile legate de îmbunătățirea 
modului în care se răspunde de gestiune la nivelul UE, au 
analizat căile optime de cooperare în vederea promovării 
valorii adăugate a cheltuielilor UE și au reflectat asupra 
modului în care factorii de decizie și parlamentul din 
Lituania pot beneficia de sprijin pentru a valorifica cât mai 
bine rezultatele auditurilor realizate de Curte.

În cursul vizitei, delegația Curții a participat activ la 
conferința organizată de parlamentul lituanian pe tema 
provocărilor în materie de răspundere de gestiune și de 
audit al finanțelor publice. Pe lângă aceasta, delegația și 
partenerii lituanieni au discutat despre chestiuni legate 
de guvernanța economică și financiară și despre benefi‑
ciile pe care le va aduce Lituaniei intrarea în zona euro la 
1 ianuarie 2015.

Vizita în Lituania a fost prima dintr‑o serie de vizite preco‑
nizate în statele membre ale UE. Prin aceste vizite, Curtea 
urmărește ca în anii viitori să consolideze parteneriatele 
cu autoritățile naționale responsabile de gestiunea și de 
controlul fondurilor UE.

Reuniunea delegației Curții și a Oficiului Național de Audit din Lituania.
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Colegiul Curții

Colegiul Curții este format dintr‑un membru din fiecare 
stat membru al UE. În conformitate cu tratatul, membrii 
Curții de Conturi Europene sunt numiți pentru un mandat 
de șase ani, care poate fi reînnoit.

Membrii sunt repartizați într‑una dintre cele cinci camere 
ale Curții. Camerele adoptă rapoartele de audit și avizele și 
iau decizii cu privire la aspecte mai largi de ordin strate‑
gic și administrativ. De asemenea, fiecare membru este 
responsabil de o serie de sarcini proprii, în principal în 
domeniul auditului. Activitățile de audit propriu‑zise sunt 
desfășurate de personalul de audit al Curții, sub coordona‑
rea membrului responsabil, care este asistat de un cabinet. 
Membrul prezintă apoi raportul spre adoptare la nivelul 
camerei și/sau la nivelul colegiului Curții. Odată adoptat, 

raportul este prezentat Parlamentului European, Consiliu‑
lui și altor părți interesate relevante, inclusiv mass‑mediei.

În 2014, în urma desemnării lor de către statele membre 
din care provin și după consultarea Parlamentului Euro‑
pean, Consiliul Uniunii Europene a numit șase noi membri 
ai Curții de Conturi Europene. Patru dintre aceștia – Alex 
Brenninkmeijer (Țările de Jos), Danièle Lamarque (Fran‑
ța), Nikolaos Milionis (Grecia), Phil Wynn Owen (Regatul 
Unit) – și‑au început activitatea la 1 ianuarie, iar alți doi 
membri – Klaus‑Heiner Lehne (Germania) și Oskar Herics 
(Austria) – s‑au alăturat Curții la 1 martie 2014.

La 23 ianuarie 2014, cei 28 de membri ai Curții l‑au reales 
pe domnul Vítor Caldeira în funcția de președinte al Curții 
de Conturi Europene, pentru un al treilea mandat de trei 
ani. Președintele supraveghează performanța activității 
Curții și reprezintă instituția în relațiile externe ale acesteia.

Membrii Curții la sfârșitul anului 2014.

Cea de a 1 000‑a reuniune a membrilor Curții, la 27 octombrie 2014.
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Strategia Curții pentru perioada 2013‑2017: progrese înregistrate

2014 a fost al doilea an de punere în aplicare a strategiei Curții pentru perioada 2013‑2017. Obiectivul Curții pentru 
această perioadă este de a maximiza valoarea contribuției sale la îndeplinirea de către UE a obligației de a răspunde 
pentru actul de gestiune. Pentru a atinge acest obiectiv, Curtea a stabilit următoarele priorități:

 ο direcționarea produselor Curții spre ameliorarea modului în care UE răspunde pentru actul de gestiune;

 ο colaborarea cu terții pentru a maximiza contribuția Curții la îndeplinirea de către UE a obligației de a răspunde 
pentru actul de gestiune;

 ο dezvoltarea în continuare a Curții ca instituție de audit profesională;

 ο utilizarea optimă a cunoștințelor, a competențelor și a expertizei Curții;

 ο demonstrarea performanței Curții și a faptului că aceasta își îndeplinește obligația de a răspunde pentru actul de 
gestiune.

În 2014, strategia a contribuit la inițierea unor schimbări majore în organizarea Curții. Două grupuri de lucru interne 
strategice – grupul pentru raționalizarea procesului de audit și grupul responsabil de optimizarea definirii rolurilor 
și responsabilităților – au prezentat rezultatele activității lor. Aceasta a coincis cu raportul Parlamentului European 
referitor la viitorul rol al Curții de Conturi Europene și cu prezentarea rezultatelor evaluării inter pares a Curții.

Implementarea diferitelor recomandări a fost consolidată într‑un proiect de reformă majoră, care a fost lansat la sfâr‑
șitul lui 2014 și care va continua până la jumătatea anului 2016. Reforma are un dublu scop. În primul rând, ea vizează 
raționalizarea procesului de audit. În cazul rapoartelor speciale, reforma ar trebui să conducă la reducerea duratei 
de timp necesare pentru elaborarea rapoartelor. În ceea ce privește raportul anual, se intenționează concentrarea 
mesajului și obținerea de economii la nivelul resurselor. Al doilea scop al reformei este de a transforma Curtea într‑o 
organizație structurată în funcție de sarcini. Astfel, instituția noastră va putea să direcționeze mai bine resursele către 
activitățile de audit și de evaluare care prezintă cea mai mare valoare adăugată în serviciul cetățenilor europeni.
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Măsurarea performanței Curții

Începând din 2008, Curtea a utilizat indicatori‑cheie de 
performanță pentru a informa conducerea cu privire 
la progresele obținute în îndeplinirea obiectivelor, pentru 
a contribui la procesul decizional și pentru a oferi părți‑
lor interesate informații privind performanța instituției. 
Acești indicatori reflectă prioritățile Curții și demonstrează 
performanța acesteia și îndeplinirea obligației de răspun‑
dere pentru actul de gestiune în calitatea sa de instituție 
profesională de audit.

Indicatorii‑cheie de performanță vizează măsurarea ele‑
mentelor esențiale legate de calitatea și impactul activi‑
tății Curții – cu un accent deosebit pe opinia principalilor 
beneficiari ai acestei activități –, precum și măsurarea ele‑
mentelor legate de eficiența și eficacitatea modului în care 
Curtea utilizează resursele aflate la dispoziția sa. Indicato‑
rii au fost actualizați pentru perioada strategică 2013‑2017.

Calitatea și impactul activității Curții

Curtea evaluează calitatea și impactul rapoartelor sale pe 
baza următoarelor elemente: evaluarea de către părțile 
interesate, evaluările realizate de experți și acțiunile între‑
prinse în urma recomandărilor sale referitoare la îmbună‑
tățirea gestiunii financiare a UE. În plus, Curtea își măsoară 
acum prezența în mass‑media.

Evaluarea de către părțile interesate

Curtea a invitat principalele părți interesate – Comisia 
pentru control bugetar și Comisia pentru bugete din 
cadrul Parlamentului European, Comitetul bugetar din 
cadrul Consiliului, principalele entități auditate din cadrul 
Comisiei și al agențiilor europene, precum și președinții in‑
stituțiilor supreme de audit din UE – să evalueze utilitatea 
și impactul rapoartelor Curții publicate în 2014, folosind 
o scară cu cinci trepte (de la nivel foarte slab la nivel foarte 
bun).

Răspunsurile arată că 94 % din principalele părți interesate 
consideră că rapoartele Curții sunt utile pentru activita‑
tea lor (98 % în 2013), iar 91 % consideră că acestea au un 
impact (94 % în 2013).

Evaluarea de către părțile interesate
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Evaluările realizate de experți

În fiecare an, experți externi independenți procedează 
la analiza conținutului și a modului de prezentare a unui 
eșantion de rapoarte ale Curții, în vederea unei evaluări 
a calității acestora. În 2014, evaluatorii au examinat opt 
rapoarte speciale și rapoartele anuale pe 2013. Aceștia au 
evaluat calitatea unor diferite aspecte ale rapoartelor, pe 
o scară de la 1 la 4 (1 – „deficiențe semnificative”, 4 – „nivel 
înalt de calitate”). 

Rezultatele au fost extrem de constante de‑a lungul ulti‑
milor ani, ceea ce indică o calitate satisfăcătoare a rapoar‑
telor Curții.

Evaluările realizate de experți cu privire la rapoartele Curții

Acțiunile întreprinse în urma recomandărilor

O modalitate‑cheie prin care Curtea contribuie la îmbu‑
nătățirea gestiunii financiare a UE este reprezentată de 
recomandările formulate în rapoartele sale de audit. Unele 
recomandări pot fi implementate cu rapiditate, în timp 
ce pentru altele, din cauza complexității lor, este necesar 
un timp mai îndelungat. Curtea monitorizează sistematic 
măsura în care recomandările sale sunt implementate 

de entitățile auditate. Până la sfârșitul lui 2014, fuseseră 
implementate 69 % din cele aproape 600 de recomandări 
emise între 2011 și 2014. Aceasta reprezintă o creștere la 
60 % în 2013 a ratei de implementare a recomandărilor 
formulate în perioada 2010‑2013.

Implementarea recomandărilor Curții, în funcție de anul emiterii
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Prezența în mass‑media

Indicatorul referitor la prezența Curții în mass‑media oferă 
o imagine a impactului mediatic al instituției și este 
legat de obiectivul strategic de a face cunoscute instituția, 
documentele elaborate de aceasta, constatările de audit și 
concluziile activităților sale.

În 2014, Curtea a identificat peste 5 100 de articole online 
referitoare la rapoartele sale speciale, la rapoartele anuale 
pe 2013 și la instituție în general. 40 % din articole priveau 
rapoartele de audit ale Curții, în timp ce restul se refereau 
la instituție și la activitatea sa în general.

Implementarea programului de activitate al Curții pe 2014

Subiectele menționate în media

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1129 60

Rapoartele speciale Rapoartele anuale 2013 Curtea în general
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80 %

60 %
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0 %
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anuale
Rapoarte
speciale

Rapoarte
anuale specifice

Alte sarcini Total

100 %

85 %

100 % 100 % 95 %

Peste 800  
de articole publicate

în legătură cu raportul 
special al Curții

privind aeroporturile

Utilizarea eficientă și eficace a resurselor

Curtea își evaluează eficiența și eficacitatea în utilizarea 
resurselor din perspectiva capacității de a‑și implementa 
programul de activitate, a capacității de a finaliza în timp 
util auditurile și a capacității de a asigura nivelul dorit de 
competență profesională în rândul personalului său.

Implementarea programului de activitate

Curtea își planifică sarcinile de audit și celelalte sarcini în 
programul anual de activitate și monitorizează progresele 
obținute pe parcursul anului.

În 2014, Curtea a implementat 95 % din programul său de 
activitate (90 % în 2013). Rapoartele anuale și rapoartele 
anuale specifice au fost realizate conform planificărilor, 
dar, în ceea ce privește rapoartele speciale, a fost realizat 
un procent de numai 85 % din ținta prevăzută (70 % în 
2013). Auditurile performanței care nu au fost finalizate în 
2014 vor fi reportate în 2015.
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Elaborarea rapoartelor speciale

Pentru a avea un impact, rapoartele speciale ale Curții 
trebuie să fie prezentate în timp util. În ultimii ani, Curtea 
a reușit să reducă durata necesară pentru elaborarea 
rapoartelor sale de audit. Strategia 2013‑2017 vizează să 
îmbunătățească în continuare situația, iar impactul efor‑
turilor depuse ar trebui să poată fi măsurat în următorii 
câțiva ani.

În 2014, Curtea a elaborat 24 de rapoarte speciale, 42 % 
din acestea fiind finalizate în termenul maxim de 18 luni 
(37 % în 2013). Durata medie necesară pentru realizarea 
rapoartelor speciale elaborate în 2014 a fost de 19 luni 
(20 de luni în 2013).

Durata de realizare a rapoartelor speciale elaborate 
în 2014

Formarea profesională

În conformitate cu orientările publicate de Federația Inter‑
națională a Contabililor, Curtea încearcă să ofere, în medie, 
40 de ore (cinci zile) de formare profesională pentru fieca‑
re auditor, excluzând cursurile de limbă.

Zile de formare profesională per auditor pe an
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Numărul mediu de zile de formare profesională pentru fiecare auditor,
excluzând cursurile de limbă

Curtea a depășit din nou ținta stabilită pentru formarea 
profesională a personalului de audit, ceea ce reflectă 
importanța pe care instituția o acordă dezvoltării profesio‑
nale a personalului său. 

Dacă se iau în calcul și cursurile de limbă, auditorii au be‑
neficiat în 2014, în medie, de câte 10 zile de formare.
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Resursele umane

Afectarea personalului în cadrul 
instituției

Ca răspuns la situația dificilă a finanțelor publice din Uni‑
unea Europeană, Curtea a continuat să aplice o reducere 
a efectivului de personal de 1 % pe an pe o perioadă de 
cinci ani (2013‑2017), așa cum se prevede în Acordul inter‑
instituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară din decembrie 2013.

Astfel, în 2014, numărul de posturi cuprinse în schema de 
personal a Curții a fost redus de la 891 la 882 de posturi de 
funcționari permanenți și agenți temporari (această cifră 
nu include membrii colegiului Curții, agenții contractu‑
ali, experții naționali detașați sau stagiarii). Dintre aceste 
posturi, 561 revin camerelor de audit (113 dintre ele fiind 
alocate cabinetelor membrilor).

În vederea îndeplinirii obiectivului de valorificare opti‑
mă a resurselor, toate activitățile Curții au continuat, și 
în 2014, să se axeze pe identificarea și introducerea de 
măsuri de sporire a eficienței, bazate pe simplificarea 
procedurilor. Procesul de reafectare către departamente‑
le de audit a unor posturi din cadrul serviciilor de sprijin 
a continuat și în 2014. Această măsură a fost însă contra‑
balansată de transferarea anumitor servicii de sprijin de la 
cabinetele membrilor către o echipă administrativă, pre‑
cum și de transferarea în cadrul Președinției a personalului 
cu responsabilități legate de comunicare și de relațiile 
instituționale.

Recrutarea

Personalul Curții este foarte divers din punctul de vede‑
re al studiilor și al experienței profesionale, iar calitatea 
muncii sale și devotamentul său se reflectă în rezultatele 
instituției. Politica de recrutare a Curții respectă principi‑
ile generale ale instituțiilor Uniunii Europene și condițiile 
aplicabile acestora în ceea ce privește personalul. În cadrul 
instituției își desfășoară activitatea atât funcționari perma‑
nenți, cât și agenți care au contracte temporare. Concur‑
surile generale pentru ocuparea posturilor de la Curtea 
de Conturi sunt organizate de Oficiul European pentru 
Selecția Personalului (EPSO).

În 2014 a fost organizat un concurs intern pentru gradul 
AST 1 și a avut loc o procedură de selecție pentru recru‑
tarea unui purtător de cuvânt. De asemenea, în cursul 
anului, Curtea a oferit un număr de 77 de stagii pentru 
absolvenți universitari, pe perioade cuprinse între trei și 
cinci luni.

În 2014, Curtea a recrutat 78 de angajați: 31 de funcționari 
permanenți, 29 de agenți temporari, 13 agenți contractuali 
și cinci experți naționali detașați. Curtea a obținut rezul‑
tate deosebit de bune în ceea ce privește recrutarea de 
noi angajați pentru posturile de audit. Din 2011, numărul 
posturilor vacante se situează în jurul a 3 % (27 de posturi 
la 31 decembrie 2014).

Repartizarea posturilor în cadrul Curții, la 
31 decembrie 2014 2012 2013 2014

Audit 573 576 561

Traduceri 143 147 141

Administrație 139 137 141

Președinție 32 31 39

Total 887 891 882
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Echilibrul de gen

Ca și celelalte instituții ale UE, Curtea aplică o politică de 
egalitate de șanse în procesul de gestionare și de recru‑
tare a resurselor umane. Personalul Curții este format, 
în prezent, din proporții egale de bărbați (50 %) și femei 
(50 %), după o creștere progresivă, de‑a lungul mai multor 
ani, a procentajului de angajați de sex feminin.

Tabelul prezentat în continuare indică procentajul perso‑
nalului de sex masculin și de sex feminin pe niveluri de 
responsabilitate, conform situației existente la 31 decem‑
brie 2014. Aceste procentaje au rămas stabile în ultimii ani.

Echilibrul de gen, pe categorii de personal, în 2014
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Cadrele de conducere la 31 decembrie 2014: naționalitatea și repartizarea pe sexe

Femei Bărbați Naționalitate1 Directori Șefi de unitate

4 belgiană 1 3

1 bulgară 1

1 cehă 1

1 1 daneză 2

3 4 germană 1 6

1 estonă 1

3 irlandeză 1 2

1 2 greacă 1 2

3 4 spaniolă 1 6

8 franceză 1 7

1 croată 1

1 2 italiană 3

cipriotă

1 letonă 1

1 1 lituaniană 1 1

luxemburgheză

1 maghiară 1

1 malteză 1

1 1 neerlandeză 2

1 austriacă 1

1 poloneză 1

2 1 portugheză 3

1 română 1

1 slovenă 1

1 slovacă 1

1 finlandeză 1

1 suedeză 1

1 8 britanică 4 5

21 46 Total 11 56
1 Prezentare în funcție de ordinea protocolară a statelor membre.
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Profilul de vârstă

Conform profilului de vârstă al personalului aflat în activi‑
tate la data de 31 decembrie 2014, 53 % din angajații Curții 
au vârsta de cel mult 44 de ani.

Dintre cei 67 de directori și șefi de unitate, 27 (40 %) au 
vârsta de cel puțin 55 de ani. Acest lucru înseamnă că, 
în următorii 5‑10 ani, va avea loc o reînnoire a persona‑
lului cu funcții de conducere, pe măsură ce acesta se va 
pensiona.
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30-34
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40-44

45-49

50-54
55-59
60-64

65+

0,1 %
2,4 %

10,3 %
21,9 %

18,1 %
19,2 %

14,3 %
9,4 %

3,9 %
0,3 %

Planul de acțiune privind egalitatea de șanse adoptat 
de Curte urmărește să asigure o reprezentare echilibrată 
a genurilor la toate nivelurile instituției. În urma celor mai 
recente campanii de recrutare, femeile reprezintă 48 % din 
personalul care ocupă posturi încadrate între nivelul AD5 
și AD8 (față de 43 % în 2009). 

Ținând seama de reînnoirea preconizată a personalului 
cu funcții de conducere în următorii 5‑10 ani, proporția în 
creștere a personalului feminin încadrat la nivelul AD va 
contribui probabil la o mai bună reprezentare a femeilor 
în funcțiile de conducere în viitor.
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Serviciile de sprijin

Formarea profesională

Pentru a asigura dezvoltarea în continuare a Curții ca in‑
stituție de audit profesională și pentru a garanta utilizarea 
optimă a cunoștințelor, a competențelor și a expertizei sale, 
personalul are nevoie de o formare continuă pentru a putea 
rămâne la curent cu evoluțiile din domeniul profesional rele‑
vant și pentru a dobândi noi competențe. Mai mult, având în 
vedere caracteristicile mediului de audit al Curții, personalul 
acesteia trebuie să dispună de bune competențe lingvistice.

În 2014, angajații Curții – atât personalul de audit, cât și 
personalul din celelalte servicii – au beneficiat, în medie, de 
câte 8 zile de formare profesională. Ponderea cursurilor de 
limbă în raport cu totalitatea cursurilor de formare continuă 
să scadă. În 2014, cursurile de limbă au reprezentat 43 % din 
acest număr total, față de 46 % în 2013.

Pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor și a tehnolo‑
giilor disponibile, Curtea oferă, începând din 2014, cursuri 
personalizate de tip e‑learning, precum și formări mixte, în 
cadrul cărora participanții urmează online un curs teore‑
tic general, după care participă la activitățile de formare 
organizate în săli de curs. Pe lângă aceasta, Curtea a conti‑
nuat să organizeze prezentări susținute de experți interni 
sau externi pe tema evoluțiilor din domeniul auditului și 
din alte domenii relevante, ca parte a obiectivului instituției 
de a dezvolta schimbul de cunoștințe la nivel intern și de 
a garanta faptul că auditorii sunt ținuți la curent cu ultimele 
evoluții din sectorul auditului finanțelor publice.

Serviciul de traduceri

Efectuarea traducerilor reprezintă o activitate de sprijin pen‑
tru audit, care permite Curții să își îndeplinească misiunea și 
să își realizeze obiectivele în materie de comunicare vizând 
punerea la dispoziție a documentelor elaborate de Curte în 
limbile cetățenilor UE. În 2014, volumul total al traducerilor 
a fost cu 4 % mai mare decât în 2013. Procentajul lucrărilor 
de traducere efectuate la timp a fost de peste 98 %.

Pe lângă activitatea normală de traducere, Direcția de 
traduceri a Curții a sporit și mai mult implicarea traducă‑
torilor săi în procesele de audit și în procesele de bază ale 
instituției: astfel, traducătorii au furnizat asistență lingvis‑
tică în cadrul a 40 de vizite de audit la fața locului, desfă‑
șurate în întreaga Uniune, precum și în diferite etape ale 
redactării rapoartelor de audit.

În 2014, Direcția de traduceri s‑a concentrat pe asigurarea 
calității. În acest sens, direcția a adoptat primul său ma‑
nual privind asigurarea calității traducerilor și a dezvoltat 
un sistem pentru feedbackul primit de la clienți. În fine, în 
vederea eficientizării serviciilor sale, direcția a revăzut și 
optimizat procesul de traducere și a demarat, împreună 
cu Direcția pentru tehnologia informației, automatizarea 
fluxului de lucru.

Tehnologia informației

În 2014, pe lângă adaptarea cu succes a sistemelor infor‑
matice vizate la noile dispoziții din Statutul personalului, 
Direcția pentru tehnologia informației din cadrul Curții:

 • și‑a consolidat investițiile în sistemele de gestionare 
a cunoștințelor: au fost lansate mai multe versiuni 
succesive ale instrumentului de sprijin pentru audit 
(Assyst2), ceea ce a permis ca activitatea aferentă 
Declarației de asigurare privind exercițiul 2014 să fie 
desfășurată în cadrul acestui sistem. Site‑ul internet 
al Curții (eca.europa.eu) poate fi utilizat acum de pe 
dispozitive mobile cum ar fi telefoanele inteligente 
și a fost lansat cu succes un nou site de intranet, 
care pune accentul pe diseminarea și partajarea 
cunoștințelor;

 • direcția a desfășurat noi proiecte de ameliorare 
a eficacității și a eficienței Curții: astfel, sistemul de 
management al auditului (AMS – Audit Management 
System) este pe deplin operațional pentru activi‑
tățile de planificare a auditurilor și de raportare cu 
privire la resursele de timp alocate diferitelor sarcini; 
instrumentul de traducere automată MT@EC dez‑
voltat de Comisia Europeană a fost pus la dispoziția 
întregului personal ca parte a unui set intern de 
instrumente; a fost implementată o nouă versiune 
a sistemului de înregistrare oficială a documentelor 
în cadrul Curții (Adonis 2); au fost testate primele 
măsuri în direcția creării unor circuite fără utilizarea 
de hârtie pentru reuniunile Curții, iar mobilitatea 
auditorilor a fost ameliorată prin intermediul unor 
noi dispozitive mobile puse la dispoziție (cum ar fi 
scanere portabile, laptopuri cu dublă partiție etc.).

Toate acțiunile au fost întreprinse și toate produsele au 
fost lansate în paralel cu asigurarea securității operațiuni‑
lor și a continuității activității – în acest sens, de exemplu, 
un test complet al planului de recuperare în caz de dezas‑
tru a fost desfășurat în 2014, după mutarea în clădirea 
K3. În același timp, principalele elemente de IT au fost 
actualizate (de exemplu, prin lansarea migrării sistemului 
de e‑mail din cadrul Curții).
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Administrație și spații și dotări de lucru

Direcția de finanțe și sprijin are rolul de a pune la dispozi‑
ție resursele, serviciile și dotările necesare pentru a per‑
mite Curții să își îndeplinească misiunea și să își realizeze 
obiectivele strategice, precum și de a asigura disponibili‑
tatea finanțării și a mecanismelor contabile și de control 
intern care sunt necesare pentru ansamblul activităților 
Curții. În 2014, direcția a continuat să se axeze pe îmbu‑
nătățirea în continuare a eficienței și a economicității în 
activitățile sale.

Direcția dezvoltă în prezent un sistem de management 
de mediu pentru Curte, în conformitate cu principiile 
sistemului EMAS de management de mediu și audit, și 
și‑a propus să obțină certificarea EMAS până la sfârșitul 
anului 2016.

În 2014, direcția a întreprins o serie de acțiuni cu rezultate 
tangibile, care demonstrează angajamentul instituției față 
de mediu. Printre aceste acțiuni se numără:

 • adoptarea unei politici în domeniul mediului;

 • realizarea unei analize de mediu și a unui audit pri‑
vind conformitatea cu legislația din domeniu;

 • creșterea numărului de campanii de sensibilizare 
a personalului cu privire la probleme de mediu, de 
la patru în 2013 la opt campanii în 2014;

 • obținerea certificării de mediu BREEAM (principala 
metodă utilizată la scară mondială pentru conce‑
perea și evaluarea clădirilor sustenabile) pentru 
clădirea K3 și păstrarea certificării obținute pentru 
procesul exemplar de gestionare a deșeurilor; și

 • încurajarea mobilității sustenabile în rândul perso‑
nalului, prin punerea la dispoziție a unui nou spațiu 
pentru biciclete, dotat cu dușuri și vestiare pentru 
cicliști, prin instalarea unei stații de reîncărcare a ve‑
hiculelor electrice și prin rezervarea unor locuri de 
parcare de bună calitate pentru vehiculele folosite 
în comun (carpooling).



57Serviciile de sprijin pentru activitatea de audit

Informații financiare

Curtea de Conturi Europeană este finanțată de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Bugetul Curții reprezintă 
aproximativ 0,093 % din totalul cheltuielilor UE și 1,58 % 
din cheltuielile administrative totale. În 2014, rata globală 
de execuție a bugetului a fost de 98,8 %, în comparație cu 
numai 92 % pentru 2013. Îmbunătățirea acestei rate se da‑
torează în principal unei mai bune estimări și programări 

a cheltuielilor din cadrul titlului 1, care a înregistrat o rată 
medie de execuție de 98,8 %. Pentru titlul 2, rata medie de 
execuție a fost de 98,4 %.

Credite
de�nitive1EXERCIŢIUL FINANCIAR 2014 Angajamente Plăți

Subtotal titlul 1

15 190

118 540

14 554 96 % 14 420

93 180 92 774 99 % 92 745

4 191 4 113 98 % 4 071

3 350 3 119 93 % 2 641

2 629 2 592 98 % 1 957

117 152 99 % 115 834

Total Curtea de Conturi

Subtotal titlul 2 14 958 14 726 98 % 8 329

133 498 131 878 99 % 124 163

2 564 2 541 99 % 1 830

7 199 7 199 100 % 3 581

1 543 1 541 99 % 686

552 532 96 % 450

703 649 92 % 466

2 397 2 264 94 % 1 316

% utilizare
(angajamente/

credite)

(în mii de euro)Titlul 1: Personalul instituţiei

10 – Membrii instituţiei

12 – Funcţionari și agenţi temporari

14 – Alţi angajaţi și servicii externe

162 – Misiuni

161 + 163 + 165 – Alte cheltuieli privind personalul 
instituţiei

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

20 – Bunuri imobile

210 – Tehnologia informaţiei și telecomunicaţii

212 + 214 + 216 – Bunuri mobile 
și cheltuieli conexe

23 – Cheltuieli administrative curente

25 – Reuniuni și conferinţe

27 – Informare și publicare

Execuția bugetului pentru exercițiul 2014

1 Bugetul așa cum a fost adoptat inițial și transferurile de credite din cursul exercițiului.
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Bugetul pentru 2015

Bugetul pentru 2015 înregistrează o scădere de 0,4 % față 
de bugetul pentru 2014.

2015
(în mii de euro)

BUGET1

 

Subtotal titlul 1

Total Curtea de Conturi

Subtotal titlul 2

2014
(în mii de euro)

15 175

118  763

93 180

4 096

3 700

2 612

14 735

133 498

3 350

7 110

808

438

768

2 261

10 291

118  381

97 420

4 301

3  700

2 669

14 525

132 906

3 080

7 152

785

426

717

 2 365

 Titlul 1: Personalul instituţiei

10 – Membrii instituţiei2

12 – Funcţionari și agenţi temporari

14 – Alţi angajaţi și servicii externe

162 – Misiuni

161 + 163 + 165 – Alte cheltuieli privind personalul 
instituţiei

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

20 – Bunuri imobile

210 – Tehnologia informaţiei și telecomunicaţii

212 + 214 + 216 – Bunuri mobile 
și cheltuieli conexe

23 – Cheltuieli administrative curente

25 – Reuniuni și conferinţe

27 – Informare și publicare

Bugetul pentru 2015

1 Tabelul prezintă bugetul așa cum a fost adoptat inițial.

2  În urma propunerii Comisiei de a include cheltuielile legate de pensiile membrilor tuturor instituțiilor UE în secțiunea bugetului Comisiei, care aco‑
peră deja cheltuielile pentru pensiile personalului tuturor instituțiilor, cheltuielile legate de pensiile membrilor Curții de Conturi au fost transferate 
în secțiunea aferentă Comisiei din bugetul adoptat pentru 2015.



59Serviciile de sprijin pentru activitatea de audit

Auditul și răspunderea pentru actul 
de gestiune

Auditul intern în cadrul Curții

Auditorul intern consiliază Curtea cu privire la modul de 
abordare a riscurilor, emițând avize referitoare la calita‑
tea sistemelor de gestiune și de control și prezentând 
recomandări care urmăresc îmbunătățirea modului de 
desfășurare a operațiunilor și promovarea bunei gestiuni 
financiare. De asemenea, auditorul intern acordă asistență 
auditorilor externi care au mandatul de a valida contu‑
rile Curții. Auditorul intern a prezentat Curții rezultatele 
auditurilor efectuate în 2014, constatările, recomandările 
formulate și acțiunile întreprinse în urma acestora. La rân‑
dul său, Curtea informează anual Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la rezultatele activității de audit intern.

În octombrie 2014, Serviciul de audit intern al Curții a ob‑
ținut un certificat de conformitate cu definiția auditului 
intern, a codului de etică și a standardelor formulată de 
Institutul Auditorilor Interni. Certificarea a fost obținută 
în urma unei evaluări de amploare a calității serviciului de 
audit intern al Curții, realizată de un evaluator extern – 
Deloitte Sàrl – la cererea auditorului intern și a Comitetului 
pentru audit din cadrul Curții, obiectivul urmărit fiind 
conformarea cu standardele Institutului Auditorilor Interni 
în ceea ce privește practicile profesionale din domeniul 
auditului intern.

Auditul extern al Curții

Conturile anuale ale Curții de Conturi Europene sunt audi‑
tate de către un auditor extern independent. Acest audit 
extern este un element important al eforturilor Curții de 
a aplica pentru ea însăși aceleași principii de transparență 
și de asumare a răspunderii pe care le aplică tuturor enti‑
tăților care fac obiectul auditurilor sale.

Raportul auditorului extern – PricewaterhouseCoo‑
pers Sàrl – privind conturile Curții de Conturi Europe‑
ne pentru exercițiul financiar 2013 a fost publicat la 
18 septembrie 2014.

Opiniile exprimate de auditorul extern – 
exercițiul financiar 2013

În ceea ce privește situațiile financiare:

„În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine 
corectă și fidelă a situației financiare a Curții de Conturi 
Europene la 31 decembrie 2013, a performanței sale 
financiare și a fluxurilor sale de numerar pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentu‑
lui European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 
și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei 
din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Re‑
gulamentului financiar.”

În ceea ce privește utilizarea resurselor și 
procedurile de control:

„Bazându‑ne pe activitatea descrisă în prezentul raport, 
putem afirma că nu ne‑a atras atenția nimic care să indice 
că, sub vreun aspect semnificativ și potrivit criteriilor 
descrise anterior:

 • resursele alocate Curții nu ar fi fost utilizate în sco‑
purile pentru care au fost destinate;

 • procedurile de control instituite nu ar oferi garan‑
țiile necesare în ceea ce privește conformitatea 
operațiunilor financiare cu normele și reglementări‑
le aplicabile.”



60Declarația ordonatorului de 
credite delegat

Subsemnatul, secretar general al Curții de Conturi Europene, în calitatea mea de ordonator de credite delegat:

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

 • 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 regulari‑
tatea operațiunilor subiacente conturilor și asigură o tratare adecvată a sesizărilor privind fraude 
sau suspiciuni de fraudă; și

 – costurile și beneficiile controalelor sunt adecvate.

Această asigurare se fondează pe evaluarea mea asupra situației și pe informațiile pe care le‑am avut la dispo‑
ziție, 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.

Luxemburg, 26 februarie 2015

Eduardo Ruiz García
Secretar general



CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE?

Publicații gratuite:

•  un singur exemplar:  
pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mai multe exemplare/postere/hărți:  
de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm),  
de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm) 
sau contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm)  
la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*).
(*)  Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice (unii operatori și unele cabine  

telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Publicații contra cost:

• pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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