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Sinteză 
I Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al finanțelor Uniunii Europene 
(UE). În această calitate, Curtea îndeplinește rolul de gardian independent al 
intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii, contribuind la îmbunătățirea gestiunii 
financiare a UE1. 

II Documentul de față sintetizează rezultatele auditului desfășurat de Curte pentru 
exercițiul financiar 2019 cu privire la 41 de agenții ale UE și alte organisme ale Uniunii 
aflate sub mandatul său. La sfârșit, acesta conține un link la declarațiile de asigurare 
(opiniile de audit) cu privire la fiabilitatea conturilor agențiilor și la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de venituri și plăți subiacente acestor conturi, împreună cu 
toate aspectele și observațiile care nu pun în discuție aceste opinii. Toate declarațiile 
de asigurare sunt, de asemenea, publicate într-o notă de sinteză în Jurnalul Oficial (JO), 
care include un link către documentele corespunzătoare de pe site-ul internet al Curții. 

III În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la agenții pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 a confirmat rezultatele pozitive raportate în anii 
precedenți. În cadrul declarațiilor de asigurare întocmite pentru fiecare agenție, Curtea 
a exprimat:  

o opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la fiabilitatea conturilor pentru toate 
agențiile;  

o opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor de venituri subiacente conturilor pentru toate agențiile;  

o opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor de plăți subiacente conturilor pentru toate agențiile, cu excepția 
ACER și EASO, pentru care Curtea a exprimat opinii cu rezerve.  

                                                      
1 Mai multe informații cu privire la activitatea desfășurată de Curte sunt disponibile în 

rapoartele de activitate ale instituției, în rapoartele anuale privind execuția bugetului UE, în 
rapoartele speciale, în documentele de analiză și în avizele privind texte legislative noi sau 
actualizate ale UE ori alte decizii cu impact pentru gestiunea financiară 
(www.eca.europa.eu). 
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IV Cu toate acestea, pentru majoritatea agențiilor, Curtea a abordat domenii 
susceptibile de îmbunătățiri în paragrafele de evidențiere a unor aspecte sau în 
paragrafele privind alte aspecte, precum și în observațiile care nu pun în discuție 
opiniile de audit.  
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Ce a auditat Curtea 
01 Agențiile UE sunt entități juridice distincte, înființate printr-un act de drept 
derivat cu scopul de a efectua sarcini specifice de natură tehnică, științifică sau de 
gestionare, care ajută instituțiile UE să definească și să pună în aplicare politici. 
Agențiile se bucură de o mare vizibilitate în statele membre și exercită o influență 
semnificativă asupra proceselor de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, 
precum și asupra implementării programelor în domenii de importanță esențială 
pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, cum ar fi sănătatea, siguranța, 
securitatea, libertatea și justiția. În această sinteză, Curtea face referire la agenții 
utilizând abrevieri ale denumirilor lor complete, care se regăsesc în lista de acronime 
de la sfârșitul documentului. 

02 Există trei tipuri de agenții ale UE: agenții descentralizate, agenții executive ale 
Comisiei și alte organisme. Diferențele dintre acestea sunt descrise în continuare. 

03 Numărul agențiilor a crescut de-a lungul anilor. Până la sfârșitul anului 2019, 
acesta a ajuns la 43, așa cum se arată în figura 1. Acest număr include cele mai noi 
două agenții, EPPO și ELA, deși ele nu erau încă autonome din punct de vedere 
financiar în 2019. 
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Figura 1 – Creșterea numărului agențiilor 

 

Notă: Anii menționați în figură se referă la anul în care a intrat în vigoare actul fondator al agenției.  

* Unele dintre agenții funcționau înainte ca organizații interguvernamentale cu un statut diferit. 

Sursa: Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018. 

04 Toate agențiile executive ale Comisiei își au sediile la Bruxelles sau la Luxemburg. 
Agențiile descentralizate și celelalte organisme sunt răspândite pe întreg teritoriul UE, 
așa cum se arată în figura 13. Sediile agențiilor sunt stabilite de Consiliu sau, în comun, 
de Consiliu și de Parlamentul European. În urma deciziei Regatului Unit de a părăsi UE, 
EMA și ABE au fost transferate la Amsterdam și, respectiv, la Paris, în prima jumătate 
a anului 2019. EPPO are sediul în Luxemburg, iar ELA va avea sediul la Bratislava, în 
Slovacia. 
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Agențiile descentralizate se ocupă de anumite nevoi specifice în 
materie de politici 

05 Cele 34 de agenții descentralizate2 joacă un rol 
important în elaborarea și în punerea în aplicare a politicilor 
UE, mai ales în ceea ce privește sarcinile tehnice, științifice, 
operaționale sau normative. Rolul lor este de a aborda nevoi 
specifice în materie de politici și de a consolida cooperarea 
europeană prin punerea în comun a expertizei tehnice și de 
specialitate a UE și a guvernelor naționale. Agențiile sunt 
înființate pentru a funcționa pe o perioadă nedeterminată, 
prin regulament al Consiliului sau prin regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului. 

 
Sursa: Curtea de Conturi 
Europeană. 

Agențiile executive ale Comisiei pun în aplicare programe ale 
UE 

06 Cele șase agenții executive3 ale Comisiei îndeplinesc sarcini executive și 
operaționale legate de programe ale UE. Acestea sunt instituite pentru o perioadă 
determinată. 

Alte organisme au mandate specifice 

07 Celelalte trei organisme sunt Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), 
Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) și Comitetul Unic de Rezoluție (SRB). 
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) din Budapesta este un organism 
independent și descentralizat al UE, care pune în comun resurse științifice, comerciale 
și educaționale pentru a stimula capacitatea de inovare a Uniunii, acordând finanțare 
sub formă de granturi. EIT a fost înființat pentru o perioadă nedeterminată. Agenția de 
Aprovizionare a Euratom (ESA) din Luxemburg a fost înființată pentru o perioadă 
nedeterminată, misiunea sa fiind de a asigura aprovizionarea constantă și echitabilă 
a utilizatorilor din UE cu combustibili nucleari, în conformitate cu Tratatul Euratom. 
Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) din Bruxelles este principala autoritate a 

                                                      
2 ACER, Oficiul OAREC, Cedefop, CdT, CEPOL, OCSP, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, AEM, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 

3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 
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Mecanismului unic de rezoluție din cadrul uniunii bancare europene. Misiunea sa este 
de a asigura un proces de rezoluție ordonată a băncilor aflate în curs de a intra in 
dificultate, astfel încât să se reducă la minimum impactul asupra economiei reale și 
asupra finanțelor publice ale statelor membre ale UE și nu numai. 

Agențiile sunt finanțate din diferite surse și în cadrul diferitor 
rubrici din CFM 

08 În 2019, bugetul total al agențiilor (excluzând SRB) s-a ridicat la 3,3 miliarde de 
euro. Această sumă reprezintă aproximativ 2,2 % din bugetul general al UE pentru 
2019 (față de 2,1 % în 2018), după cum se arată în figura 2. 

09 Bugetul pe 2019 al SRB a fost de 7,92 miliarde de euro (față de 6,9 miliarde de 
euro în 2018). Acest buget este format din contribuții ale unor instituții de credit și ale 
unor firme de investiții pentru constituirea Fondului unic de rezoluție și pentru 
finanțarea cheltuielilor administrative ale SRB. 

10 Bugetele agențiilor descentralizate și ale altor organisme acoperă cheltuielile cu 
personalul, cheltuielile administrative și cheltuielile operaționale ale acestora. 
Agențiile executive pun în aplicare programe finanțate din bugetul Comisiei, iar 
bugetele proprii (aproximativ 267 de milioane de euro în total în 2019) le acoperă doar 
cheltuielile cu personalul propriu și cheltuielile administrative. Suma (credite de 
angajament) executată de cele șase agenții executive în numele Comisiei în 2019 a fost 
de aproximativ 13,88 miliarde de euro (față de 11,3 miliarde de euro în 2018). 
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Figura 2 – Sursele de finanțare ale agențiilor în 2019 

 
Sursa: proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020; conturile anuale 
provizorii ale Uniunii Europene pe 2019 și rapoartele anuale de activitate ale agențiilor executive pentru 
2019, date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 

11 Cele mai multe agenții, inclusiv toate agențiile executive, sunt finanțate aproape 
în întregime de la bugetul general al UE. Celelalte agenții sunt finanțate parțial sau 
integral din taxele și tarifele percepute de la industrii, precum și din contribuțiile 
directe ale țărilor participante la activitățile lor. În figura 3 este prezentată o defalcare 
a bugetelor agențiilor pe surse de venituri. 
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Figura 3 – Bugetele agențiilor în 2019, pe surse de venituri 

 
Notă: Nu sunt incluse alte venituri diverse sau rezerve bugetare. 

Sursa: conturile anuale provizorii ale agențiilor pe 2019, date compilate de Curtea de Conturi 
Europeană. 
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12 În figura 4 de mai jos sunt prezentate bugetele agențiilor pe 2019, așa cum au 
fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Bugetele sunt defalcate 
pe tipuri de cheltuieli (titlul I – Cheltuieli cu personalul, titlul II – Cheltuieli 
administrative și titlul III – Cheltuieli operaționale, plus orice alte titluri utilizate), nu în 
funcție de activități. 

Figura 4 – Cheltuielile agențiilor în 2019, așa cum au fost acestea 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

 
Sursa: conturile anuale provizorii ale agențiilor pe 2019, date compilate de Curtea de Conturi 
Europeană. 
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13 Majoritatea agențiilor nu execută programe de cheltuieli operaționale mari, ci se 
ocupă mai degrabă de sarcini tehnice, științifice sau normative. În consecință, bugetele 
majorității agențiilor constau în principal în cheltuieli cu personalul și cheltuielile 
administrative. Per ansamblu, cheltuielile cu personalul și cheltuielile administrative 
ale agențiilor reprezintă aproximativ 11 % din totalul cheltuielilor de acest tip ale UE. 
A se vedea figura 5. 

Figura 5 – Cheltuieli cu personalul și cheltuieli administrative* ale 
instituțiilor și ale organelor UE în 2019 

 
*Cheltuielile cu personalul includ atât cheltuielile aferente personalului care desfășoară activități 
operaționale, cât și pe cele aferente personalului care desfășoară activități administrative. Contribuțiile 
la sistemul de pensii nu sunt incluse în cifrele agențiilor (cu excepția agențiilor autofinanțate parțial sau 
integral). 

Sursa: bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019; conturile anuale provizorii 
ale Comisiei Europene pentru exercițiul financiar 2019 și conturile anuale provizorii ale agențiilor pe 
2019, date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
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14 Contribuțiile în valoare totală de 2,06 miliarde de euro provenite din bugetul 
general al UE sunt finanțate în cadrul diferitor rubrici ale CFM, după cum se arată în 
figura 6. 

Figura 6 – Finanțarea primită de agenții din bugetul general al UE, 
prezentată în funcție de rubrica respectivă din CFM 

 
Sursa: conturile anuale provizorii ale agențiilor pe 2019, date compilate de Curtea de Conturi 
Europeană. 
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15 În figura 7 este prezentată situația efectivelor de personal per agenție la sfârșitul 
anului 2019. În total, numărul de angajați ai agențiilor se ridica la aproximativ 11 9004 
(față de aproximativ 11 400 în 2018), ceea ce reprezintă circa 15 % din efectivul total 
de personal5 al instituțiilor și agențiilor UE. 

Figura 7 – Efectivul de personal al fiecărei agenții la sfârșitul anului 2019  

 
Sursa: date comunicate de agenții și compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
                                                      
4 Cifrele privind „personalul” includ numărul efectiv de posturi ocupate, la 

31 decembrie 2019, de funcționari permanenți, de agenți temporari și de agenți 
contractuali, precum și de experți naționali detașați. 

5 Cifrele utilizate se bazează pe numărul de posturi echivalent normă întreagă (ENI) de 
funcționari permanenți, de agenți temporari și contractuali și de experți naționali detașați. 
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Mecanismele bugetare și de descărcare de gestiune sunt 
similare pentru toate agențiile, cu excepția EUIPO, a OCSP și a 
SRB 

16 Pentru majoritatea agențiilor descentralizate și a altor organisme și pentru toate 
agențiile executive ale Comisiei, Parlamentul European și Consiliul sunt responsabile 
pentru procedurile bugetare și de descărcare de gestiune anuale. Calendarul 
procedurii de descărcare de gestiune este prezentat în figura 8. 

Figura 8 – Procedura de descărcare de gestiune pentru majoritatea 
agențiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

17 Cele două agenții descentralizate care se autofinanțează integral (OCSP și EUIPO) 
fac însă obiectul unor proceduri bugetare și de descărcare de gestiune derulate de 
Consiliul de administrație și, respectiv, de Comitetul bugetar aferent, iar nu de 
Parlamentul European și de Consiliu. În mod similar, procedura bugetară și de 
descărcare de gestiune anuală a SRB ține de responsabilitatea comitetului său. 
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1 iulie „n+1”

Agențiile își adoptă 
conturile finale
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sfârșitul lunii ianuarie 
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Curtea transmite Parlamentului 
European și Consiliului raportul 

anual privind agențiile UE, 
inclusiv declarația de asigurare

Până la jumătatea lunii 
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Consiliul adoptă 
recomandările sale cu privire 
la descărcarea de gestiune și 
le transmite Parlamentului 
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Până la 
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preliminare 
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Rețeaua agențiilor UE facilitează cooperarea între agenții și 
comunicarea cu părțile interesate 

18 Rețeaua agențiilor UE (EUAN) facilitează cooperarea între agenții și comunicarea 
cu părțile interesate. EUAN a fost înființată de agenții ca o platformă de cooperare 
între ele, cu scopul de a le spori vizibilitatea, de a identifica și de a promova posibilele 
câștiguri de eficiență și de a aduce o valoare adăugată. EUAN funcționează pe baza 
priorităților convenite de către agenții într-o agendă strategică pe cinci ani (2015-2020) 
și pe baza unor programe de lucru anuale în care sunt definite activitățile și obiectivele 
urmărite. Un rol important atribuit EUAN este acela de a asigura o comunicare 
eficientă între agenții și părțile interesate ale acestora, care sunt în principal instituțiile 
europene. Rețeaua este prezidată de o agenție diferită în fiecare an, prin rotație. 



19 

 

Auditul Curții 

Mandatul Curții include audituri anuale, audituri speciale și 
avize  

19 În conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat6: 

(1) conturile tuturor agențiilor, care cuprind situațiile financiare7 și rapoartele privind 
execuția bugetară8 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, și 

(2) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

20 Pe baza rezultatelor auditului pe care l-a desfășurat, Curtea furnizează 
Parlamentului European și Consiliului sau oricărei alte autorități responsabile de 
descărcarea de gestiune (a se vedea punctul 16) o declarație de asigurare individuală 
pentru fiecare agenție cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale acesteia și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Aceste declarații de 
asigurare sunt completate cu observații importante de audit acolo unde este cazul. 

21 De asemenea, Curtea efectuează audituri, publică rapoarte speciale și emite avize 
pe teme specifice. Unele dintre acestea se referă la agențiile UE. A se vedea o listă 
a acestor documente în figura 12. 

                                                      
6 ELA și EPPO nu au fost auditate în 2019, deoarece nu erau încă autonome din punct de 

vedere financiar. 

7 Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de 
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză 
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative. 

8 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Auditurile Curții sunt concepute în așa fel încât să abordeze 
principalele riscuri  

22 Auditul anual al conturilor agențiilor UE și al veniturilor și plăților subiacente este 
conceput astfel încât să abordeze principalele riscuri identificate, care sunt prezentate 
pe scurt în continuare. 

Riscul la adresa fiabilității conturilor agențiilor este în general scăzut 

23 Curtea consideră că, per ansamblu, în toate agențiile, riscul la adresa fiabilității 
conturilor este scăzut. Conturile agențiilor sunt întocmite prin aplicarea normelor 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. În trecut, Curtea 
a identificat doar câteva erori semnificative în conturile agențiilor. Cu toate acestea, 
numărul din ce în ce mai mare de acorduri de delegare încheiate cu Comisia prin care 
agențiilor le sunt atribuite sarcini și venituri suplimentare reprezintă o provocare din 
punctul de vedere al coerenței și al transparenței contabilității și bugetului agențiilor. 

Riscul la adresa legalității și regularității veniturilor este în general 
scăzut, cu unele excepții 

24 Pentru majoritatea agențiilor, riscul la adresa legalității și regularității 
operațiunilor de venituri subiacente conturilor este scăzut. Cele mai multe agenții sunt 
finanțate integral din bugetul general al UE, iar bugetele și veniturile acestora sunt 
convenite cu autoritățile bugetare în cadrul procedurilor lor bugetare anuale. Alte 
agenții se autofinanțează parțial sau integral9. În aceste cazuri, reglementări specifice 
prevăd stabilirea și perceperea de taxe pentru servicii și alte contribuții la venituri. 
Nivelul de risc care afectează regularitatea veniturilor acestor agenții este mediu. 

Riscul la adresa legalității și regularității plăților este mediu per 
ansamblu, dar variază 

Titlul I (Cheltuieli cu personalul) 

25 Nivelul de risc pentru legalitatea și regularitatea cheltuielilor cu personalul ale 
agențiilor este în general scăzut. Salariile sunt administrate în principal de Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO) al Comisiei, pe care Curtea îl 

                                                      
9 CdT, OCSP, AESA, ABE, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB. 
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auditează cu regularitate. În ultimii ani, Curtea nu a identificat erori semnificative în 
ceea ce privește cheltuielile cu personalul. Totuși, în cazurile în care agențiile au fost 
nevoite să recruteze personal suplimentar în număr mare într-o perioadă scurtă de 
timp, Curtea a identificat un nivel mai ridicat de risc pentru legalitatea și regularitatea 
procedurilor de recrutare. 

Titlul II (Cheltuieli administrative) 

26 În opinia Curții, există un nivel mediu de risc pentru legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor administrative ale agențiilor. De multe ori, agențiile trebuie să desfășoare 
proceduri de achiziții pentru diferite tipuri de servicii, cu sume din ce în ce mai mari 
legate de IT. Aceste proceduri implică adesea norme și proceduri complexe în materie 
de achiziții, iar agențiile nu reușesc întotdeauna să atingă niveluri satisfăcătoare de 
transparență și să obțină un bun raport calitate-preț. În trecut, erorile grave în materie 
de achiziții au fost întotdeauna unul dintre principalele motive pentru care Curtea 
a fost obligată să emită observații și opinii de audit cu rezerve. Acestea fiind spuse, de 
departe cea mai importantă componentă a cheltuielilor administrative ale agențiilor 
o reprezintă chiria pentru birouri, un element de cheltuieli relativ stabil, care, de 
obicei, face obiectul unei proceduri de achiziții numai atunci când agențiile se mută 
într-un sediu nou. Întrucât chiria reprezintă o mare parte a cheltuielilor administrative, 
nivelul general de risc pentru întreaga categorie de cheltuieli este unul mediu. 

Titlul III (Cheltuieli operaționale) 

27 Riscul care afectează legalitatea și regularitatea cheltuielilor operaționale variază 
de la o agenție la alta și de la un nivel scăzut până la unul ridicat. Acesta depinde de 
tipul specific de cheltuieli operaționale pe care le suportă fiecare agenție. În general, 
riscurile implicate sunt similare cu cele care afectează achizițiile publice care intră sub 
incidența Titlului II. Sumele implicate în cazul Titlului III sunt însă adesea mult mai mari. 
În ceea ce privește granturile plătite în temeiul titlului bugetar III, în cadrul auditurilor 
anterioare s-a constatat că, deși, în general, controalele agențiilor s-au îmbunătățit, 
acestea nu sunt întotdeauna pe deplin eficace. 

Nivelul general al riscului pentru buna gestiune financiară este unul 
mediu 

28 În opinia Curții, nivelul de risc pentru buna gestiune financiară este unul mediu. 
Majoritatea problemelor identificate de Curte priveau proceduri de achiziții publice 
care nu au asigurat obținerea celui mai bun raport calitate-preț.  
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29 Necesitatea de a dispune de structuri și proceduri administrative separate pentru 
toate agențiile constituie un risc inerent pentru eficiența administrativă.  

Alte riscuri 

30 În conformitate cu observațiile Curții din anii anteriori și ținând seama de 
evoluțiile politicilor UE în anumite domenii, Curtea consideră că nivelul de risc este mai 
ridicat atunci când operațiunile agențiilor depind de cooperarea statelor membre, cum 
este de exemplu cazul Frontex, al EASO și al ECHA. Mandatul Frontex constă în 
asigurarea gestionării europene integrate a frontierelor externe, o responsabilitate pe 
care o împarte cu autoritățile naționale, în scopul de a gestiona într-un mod eficient 
intrările din afara frontierelor externe. Pentru desfășurarea operațiunilor sale, EASO 
depinde atât de cooperarea statelor membre, cât și de detașarea de experți naționali. 
În cazul ECHA, cooperarea cu statele membre este importantă deoarece autoritățile lor 
naționale de aplicare a legii sunt responsabile de verificarea informațiilor privind 
dimensiunea întreprinderilor, informații pe care agenția le utilizează pentru a-și calcula 
redevențele.  

Curtea transmite către Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) cazurile în care există suspiciuni de fraudă 

31 Deși auditurile Curții nu sunt special concepute pentru a căuta fraude, Curtea 
detectează uneori cazuri în care există suspiciuni cu privire la posibile activități 
neconforme cu reglementările sau frauduloase. Atunci când se întâmplă acest lucru, 
Curtea informează OLAF. OLAF examinează apoi aceste cazuri, decide dacă să deschidă 
sau nu o investigație și cooperează, după caz, cu autoritățile statului membru 
respectiv. În 2019, Curtea a identificat trei astfel de cazuri.  

Digitalizarea procedurilor de audit în cadrul Curții de Conturi 
Europene 

32 Curtea a recunoscut necesitatea de a utiliza într-o măsură mai mare resursele 
digitale în cadrul activităților sale de audit. Tehnologiile digitale transformă lumea cu 
o viteză fără precedent. Digitalizarea are potențialul de a consolida sau de a înlocui 
auditurile bazate pe eșantionare statistică cu audituri bazate pe populații întregi. 
Inteligența artificială, învățarea automatizată și analiza unor volume mari de date oferă 
oportunități substanțiale de sporire a preciziei și a caracterului cuprinzător al 
auditurilor financiare și de conformitate. Automatizarea proceselor este o altă nouă 
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evoluție care are potențialul de a elimina necesitatea ca oamenii să execute sarcini 
repetitive. Caracteristicile a milioane de intrări pot fi verificate în câteva minute, orice 
excepție fiind semnalată imediat, astfel încât auditorii să se poată concentra asupra 
posibilelor erori. Digitalizarea auditului poate de asemenea îmbunătăți procesele de 
raportare și de control intern al calității, permițând generarea automată de rapoarte și 
reprezentări grafice. 

33 Digitalizarea activității de audit a Curții de Conturi Europene înseamnă utilizarea 
potențialului tehnologiei pentru a furniza informații mai multe și de mai bună calitate 
în cadrul procesului de asigurare a răspunderii de gestiune. Cu ajutorul acestor 
tehnologii, auditorii pot utiliza mai bine datele disponibile, pot efectua mai multe 
activități analitice și pot oferi o asigurare mai bună contribuabililor europeni prin 
identificarea mai timpurie și mai cuprinzătoare a riscurilor. Este foarte probabil ca 
digitalizarea să genereze câștiguri de eficiență pe termen lung. 

Studiu de caz – primul proiect-pilot al Curții de Conturi Europene privind 
agențiile UE  

34 Curtea a identificat auditul anual al agențiilor UE ca fiind o oportunitate de a testa 
potențialul procedurilor de audit automatizate. Ea a ales pentru acest proiect agențiile 
executive, deoarece acestea au proceduri administrative și sisteme informatice 
similare. 

35 Acest proiect-pilot, care este doar primul 
pas într-un proces de transformare 
fundamentală a Curții și în integrarea utilizării 
automatizării în procedurile sale de audit, 
a debutat la începutul anului 2019. Curtea 
preconizează că recurgerea la metode de 
lucru digitale și la instrumente informatice în 
completarea raționamentului profesional al 
auditorilor va aduce avantaje semnificative în 
viitor.  

 
© Shutterstock / Maxuser 

36 În primul rând, Curtea a analizat procedurile de audit existente și a identificat 
sursele de date utilizate, încercând să identifice potențialul lor de automatizare. S-au 
analizat, de asemenea, posibile modificări ale procedurilor de audit existente. Pentru 
a permite trecerea de la procese manuale la procese automatizate, o atenție deosebită 
a fost acordată mijloacelor de obținere în format electronic a informațiilor care erau 
disponibile pe hârtie. Obiectivul Curții a fost să efectueze controale specifice asupra 
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unei populații întregi de operațiuni și să obțină un raport privind excepțiile care trebuie 
să fie examinate mai în detaliu de auditori. 

37 Pe baza analizei sale, Curtea a identificat două tehnologii deosebit de 
promițătoare care ar putea sprijini automatizarea activității sale de audit: analiza 
datelor și automatizarea proceselor robotice. 

o Analiza datelor nu este o tehnologie nouă, dar dezvoltarea unor capacități de 
stocare mai mari a făcut ca aceasta să fie mult mai performantă. Auditorii Curții 
au deja acces la mai multe surse de date utilizate de agenții; în cadrul proiectului-
pilot, Curtea a utilizat tehnici de analiză a datelor pentru a extrage, a transforma 
și a analiza date cu scopul de a identifica și a evalua mai bine riscurile și a-și 
planifica și efectua astfel procedurile de audit într-un mod mai eficient. 

o Programele informatice de automatizare a proceselor robotice pot fi utilizate 
pentru a automatiza sarcini repetitive bazate pe reguli. În cadrul acestui proiect-
pilot, programul informatic a fost programat să efectueze aceeași succesiune de 
pași care ar fi fost efectuată de un utilizator uman. În special, acesta a ajutat 
auditorii să descarce documente și alte date din sistemele informatice ale 
agențiilor și a pregătit fișierele pentru operațiunile auditate. Programul informatic 
interacționează cu aceste sisteme informatice prin intermediul interfeței pentru 
utilizatori. El operează însă mult mai rapid decât o persoană și poate efectua 
sarcinile în orice moment, de exemplu în timpul nopții și în weekend. 

38 În strânsă cooperare cu DG BUDG și cu agențiile executive, echipa a colectat date 
din diferite sisteme utilizate de agențiile executive. Acestea au inclus datele și sumele 
aferente angajamentelor, plăților, contractelor și facturilor extrase din sistemul 
bugetar. Din sistemul de salarii, echipa a descărcat date privind salariile și 
indemnizațiile. Toate aceste informații au fost integrate într-o bază de date creată 
special în acest scop, pe care Curtea a utilizat-o apoi pentru a efectua teste de audit 
automatizate și proceduri analitice care utilizează analiza datelor. 

39 De exemplu, se poate utiliza un test automatizat pentru a se verifica dacă 
valoarea unui angajament bugetar este egală cu valoarea contractului subiacent sau 
dacă facturile au fost achitate la timp și în termenul legal. Auditorii au fost în măsură să 
efectueze aceste verificări automatizate cu privire la aproximativ 8 000 de plăți și 1 400 
de angajamente din cadrul celor șase agenții executive într-o fracțiune de secundă. 
Rezultatele au luat forma unei liste de operațiuni care necesita o examinare mai 
aprofundată de către auditori. 
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Caseta 1: Rezultatele testelor automatizate din cadrul proiectului-
pilot 

Sfera testelor 

Proiectul-pilot a inclus teste automatizate în sprijinul anumitor proceduri de audit 
privind plățile, angajamentele, facturile, contractele și fluxurile de lucru care 
acoperă întreaga populație formată din cele șase agenții executive. Această 
testare s-a desfășurat în paralel cu procedurile standard de audit, care se 
efectuează manual.  

Rezultatele preliminare 

Rezultatele preliminare ale testării automatizate arată că majoritatea populației – 
sau 99,98 % din aceasta – nu era afectată de nicio problemă. 

Testele au semnalat un număr limitat de operațiuni (excepții) care necesitau 
o examinare aprofundată de către auditori.  

o În cadrul unui test efectuat pe un număr de 1 400 de angajamente bugetare 
pentru a se verifica dacă valoarea acestora era egală cu cea a angajamentului 
juridic corespunzător, sistemul a semnalat 51 de operațiuni. 

o În cadrul unui test efectuat pe un număr de 7 872 de cereri de plată pentru 
a se verifica dacă valoarea acestora era egală cu cea a facturii 
corespunzătoare, sistemul a semnalat 113 operațiuni. 

o În cadrul unui test efectuat pe un număr de 7 869 de cereri de plată pentru 
a se verifica dacă plățile fuseseră efectuate în termenele legale, sistemul 
a semnalat 410 operațiuni. 

Analiza operațiunilor semnalate a permis echipelor de audit să identifice și să 
documenteze: 

o operațiuni care erau afectate de erori – de exemplu, a fost identificat un caz 
în care s-au contractat două angajamente bugetare in loc de unul singur, 
contrar prevederilor Regulamentului financiar (0,02 % din operațiunile 
testate); 

o cazuri de date codificate în mod eronat: din această cauză, operațiunile 
respective sunt semnalate în cadrul testelor automatizate, deși nu sunt 
afectate de erori (0,21 % din operațiunile testate); 

o operațiuni neafectate de erori care fuseseră semnalate în cadrul testelor 
automatizate, indicând necesitatea rafinării algoritmului (0,46 % din 
operațiunile testate); 
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o un feedback valoros cu privire la anumite tipuri de operațiuni, care va fi util 
pentru rafinarea testelor automatizate. 

40 Deși acest tip de teste automatizate permit testarea unei populații întregi într-un 
timp foarte scurt, rezultatele depind foarte mult de calitatea datelor subiacente. 
Proiectul a evidențiat o serie de probleme legate de calitatea datelor care fuseseră 
introduse manual de către agenții (în principal date referitoare la contracte). Această 
problemă va trebui remediată înainte ca sistemele informatice ale agențiilor să poată fi 
considerate fiabile. 

41 Auditorii au utilizat, de asemenea, proceduri analitice automatizate pentru 
a identifica tipare sau operațiuni neobișnuite în sistemele de salarii ale agențiilor. 
Sistemul creează în mod automat rapoarte grafice care permit auditorilor să vadă 
astfel de tipare și să analizeze dacă este necesară o examinare suplimentară a detaliilor 
subiacente. În figura 9 este prezentat un exemplu de raport de acest tip. Auditorii au 
utilizat aceste rapoarte pentru a identifica anomaliile legate de salarii și pentru a le 
izola în vederea unor verificări mai aprofundate. 

Figura 9 – Distribuția salariilor plătite pentru un anumit grad în raport cu 
salariul mediu 

  
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Care au fost constatările Curții 
42 În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la 
conturile anuale ale agențiilor pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2019 și cu privire la operațiunile de venituri și 
plăți subiacente acestor conturi a confirmat rezultatele 
pozitive raportate în anii precedenți. 

 
Sursa: Curtea de Conturi 
Europeană – Auditori pe 
teren la începutul 
pandemiei de COVID-19. 

Figura 10 – Opiniile anuale de audit exprimate în perioada 2017-2019 cu 
privire la conturile și la veniturile și plățile agențiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea 
conturilor pentru toate agențiile 

43 Curtea a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la conturile 
unui număr de 41 de agenții. În opinia Curții, aceste conturi prezintă în mod fidel, sub 
toate aspectele semnificative, situațiile financiare ale agențiilor la 31 decembrie 2019, 
precum și rezultatele operațiunilor lor și fluxurile lor de numerar pentru exercițiul 

41 de agenții
Plățile
Veniturile
Conturile

Opinii
fără rezerve („favorabile”)
cu rezerve
contrare
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încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentelor financiare 
aplicabile și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei10.  

Paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” sunt importante pentru 
înțelegerea conturilor (ABE, EMA și SRB) 

44 Paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” atrag atenția cititorilor asupra unor 
chestiuni importante, care sunt esențiale pentru înțelegerea conturilor. Pentru 
exercițiul financiar 2019, Curtea a utilizat paragrafe „de evidențiere a unor aspecte” în 
rapoartele sale cu privire la trei agenții: ABE, EMA și SRB.  

45 În ceea ce privește ABE, agenție care avea anterior sediul la Londra și care a fost 
mutată la Paris, Curtea atrage atenția asupra notei II.3 anexate la situațiile financiare 
ale conturilor sale finale, care conține informații cu privire la o chestiune legată de 
contractul de închiriere a sediului ABE de la Londra, implicând fonduri în valoare de 
10,1 milioane de euro.  

46 Referitor la EMA, agenție care avea anterior sediul la Londra și care a fost mutată 
la Amsterdam, Curtea atrage atenția asupra unei probleme legate de contractul de 
închiriere pentru sediul anterior al agenției din Londra. Perioada de validitate 
a acordului se încheie în 2039 și acesta nu conține dispoziții privind rezilierea 
anticipată. În iulie 2019, EMA a ajuns la un acord cu proprietarul și a reușit să 
subînchirieze fostele sale spații de birouri, începând din iulie 2019, în condiții conforme 
cu dispozițiile contractului de închiriere principal. Contractul de subînchiriere acoperă 
întreaga perioadă până la expirarea contractului de închiriere al EMA. Întrucât agenția 
rămâne parte la contractul de închiriere, aceasta ar putea fi considerată răspunzătoare 
pentru întreaga sumă rămasă de plătit în temeiul contractului respectiv dacă 
sublocatarul nu își îndeplinește obligațiile. 

47 În ceea ce privește conturile SRB, Curtea subliniază că contestațiile administrative 
sau acțiunile în justiție legate de contribuțiile la fond care opun anumite instituții de 
credit și autorități naționale de rezoluție și comitetul, precum și alte acțiuni în justiție 
introduse împotriva comitetului la Tribunalul Uniunii Europene și la Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene nu au făcut obiectul auditului Curții. Impactul potențial al acestora 
asupra situațiilor financiare ale comitetului pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2019 (în special asupra datoriilor contingente, a provizioanelor și 

                                                      
10 Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate 

la nivel internațional. 
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a pasivelor) face obiectul unui audit anual specific separat efectuat de Curte, astfel 
cum se prevede la articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul MUR. 

Mai mult, Curtea atrage atenția asupra notelor la situațiile financiare aferente 
conturilor finale ale comitetului, note care descriu impactul potențial al actualei crize 
provocate de pandemia de COVID-19 asupra portofoliului de investiții. 

Un paragraf privind „alte aspecte” abordează o chestiune de importanță 
deosebită (Chafea, CdT și EACEA) 

48 Comunicarea către Comisie C(2020)2880/1 din 29 aprilie 2020 privind delegarea 
către agențiile executive a unor sarcini de implementare pentru programele UE din 
perioada 2021-2027 cuprinde planuri privind transferarea sarcinilor Chafea către 
agenții cu sediul la Bruxelles. Cu toate acestea, având în vedere că aceste operațiuni 
vor fi transferate în sarcina altor entități consolidate ale UE, acest lucru nu are niciun 
impact asupra valorii activelor și a pasivelor în conturile anuale aferente 
exercițiului 2019. Datoriile contingente rezultate din acest transfer nu pot fi estimate 
în mod fiabil în acest moment. 

49 În ceea ce privește CdT și EACEA, Curtea subliniază lipsa prezentării de informații 
legate de efectele crizei provocate de pandemia de COVID-19. CdT și EACEA ar fi 
trebuit să prezinte, în conturile lor anuale finale, informații adecvate privind impactul 
măsurilor legate de pandemia de COVID-19 asupra operațiunilor în curs și a celor 
prevăzute, așa cum putea fi acesta cunoscut în mod rezonabil la data transmiterii 
conturilor anuale finale. 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
pentru toate agențiile 

50 Pentru toate agențiile, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu 
privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019. În opinia Curții, 
operațiunile legate de venituri au fost conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 
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Paragraful de „evidențiere a unor aspecte” ajută la o mai bună 
înțelegere a veniturilor (ECHA și SRB) 

51 În ceea ce privește ECHA, Curtea subliniază din nou că această agenție se 
autofinanțează parțial și încasează o redevență de la fiecare întreprindere care solicită 
înregistrarea unor produse chimice în conformitate cu Regulamentul REACH11. Agenția 
calculează și facturează redevențele pe baza declarațiilor furnizate chiar de 
întreprinderi. Verificările ex post efectuate de agenție au identificat necesitatea unor 
corecții de proporții ale unor redevențe. La sfârșitul anului 2019, cuantumul total al 
acestor corecții nu era cunoscut. 

52 Curtea a utilizat de asemenea un paragraf de „evidențiere a unor aspecte” în 
raportul său privind SRB, în legătură cu problema descrisă la punctul 47 de mai sus.  

Paragraful privind „alte aspecte” abordează o chestiune de importanță 
deosebită pentru ESMA și pentru SRB  

53 În ceea ce privește ESMA, tarifele percepute de la agențiile de rating de credit se 
bazează pe veniturile acestora ca entități juridice individuale și nu ca grup sau ca grup 
de entități afiliate. Aceasta creează o posibilitate cvasilegitimă de a reduce tarifele sau 
de a evita plata lor prin transferarea de venituri de la agențiile de rating de credit 
aflate sub jurisdicția UE către entitățile lor afiliate din afara UE. Nu se cunoaște efectul 
financiar probabil al acestei lacune din reglementări. Autoritatea a propus Comisiei să 
efectueze modificările necesare.  

În plus, în cazul ESMA, tarifele percepute de la registrele centrale de tranzacții se 
calculează pe baza cifrei de afaceri aplicabile a fiecărui registru. Deși regulamentul 
privind tarifele nu prevede un cadru de control cuprinzător și coerent care să asigure 
fiabilitatea acestor informații, toate registrele centrale de tranzacții au fost în măsură 
să prezinte opinii ale unui auditor independent care indicau că situațiile lor financiare 
pentru 2018 (utilizate pentru calculul tarifelor) prezentau o imagine corectă și fidelă. 
Cu toate acestea, informațiile pe care le-au prezentat cu privire la numărul de 
tranzacții raportate registrului central de tranzacții în 2018 și la numărul de tranzacții 
în curs care erau înregistrate la 31 decembrie 2018 au făcut obiectul doar al unei 
examinări limitate de către auditori independenți. Autoritatea a informat Comisia și 
a sugerat o revizuire a regulamentului. 

                                                      
11 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) 
(JO L 396, 30.12.2006, p. 1). 
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54 Fără a aduce atingere opiniei sale oficiale de audit, Curtea a subliniat faptul că, la 
calcularea contribuțiilor la fondul Comitetului Unic de Rezoluție, sunt utilizate 
informațiile comunicate SRB de instituțiile de credit (și de unele societăți de investiții). 
Auditul desfășurat de Curte cu privire la veniturile comitetului s-a bazat pe aceste 
informații, dar nu a inclus o verificare a fiabilității lor. Dat fiind că Regulamentul privind 
MUR nu prevede un cadru de control cuprinzător și coerent care să asigure fiabilitatea 
acestor informații, nu se realizează verificări la nivelul instituțiilor de credit. SRB 
efectuează însă verificări ale consecvenței și verificări analitice cu privire la informații. 
Mai mult, comitetul nu poate comunica detalii cu privire la calculele contribuției 
bazate pe evaluarea riscurilor pentru fiecare instituție de credit, întrucât aceste calcule 
sunt legate între ele și cuprind informații confidențiale cu privire la alte instituții de 
credit. Aceasta afectează transparența calculelor efectuate. 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor 
pentru toate agențiile, cu excepția ACER și a EASO 

55 Pentru 39 de agenții, Curtea a emis opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor anuale aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019. În opinia Curții, în cazul acestor agenții, 
plățile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele semnificative 
(a se vedea figura 10). 

56 Pentru ACER, Curtea emite o opinie cu rezerve din cauza a două proceduri de 
achiziții neconforme. În ambele cazuri, agenția nu a reușit să desfășoare proceduri de 
achiziții competitive adecvate, ceea ce înseamnă că toate plățile conexe sunt 
neconforme. Plățile neconforme care au fost efectuate astfel în cadrul contractelor 
rezultate din procedurile de achiziții desfășurate în mod incorect reprezintă 6,3 % din 
totalul plăților efectuate de ACER în 2019. 

57 În ceea ce privește EASO, Curtea a exprimat o opinie cu rezerve legată de 
constatările pe care le-a formulat începând cu exercițiul financiar 2016. În cadrul 
auditului anual pentru 2019, Curtea a constatat, de asemenea, că o serie de plăți 
aferente unei proceduri de selecție pentru consultanți experți erau neconforme, având 
în vedere lipsa sistematică de informații care ar fi putut constitui o pistă de audit 
adecvată. Per ansamblu, Curtea concluzionează că valoarea fondurilor asociate acestei 
situații nesatisfăcătoare reprezintă 14,6 % din cuantumul tuturor plăților efectuate de 
EASO în 2019. 
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Paragraf de evidențiere a unor aspecte privind o chestiune importantă 
pentru Frontex 

58 Deși opinia de audit a Curții cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
rămâne nemodificată, aceasta atrage atenția asupra faptului că, în 2019, Frontex 
a gestionat acorduri de grant cu țări cu care cooperează pentru activități operaționale 
în valoare de 183 de milioane de euro (171 de milioane de euro în 2018), reprezentând 
55 % din bugetul agenției. Anumite cheltuieli legate de echipamente, care se 
încadrează în această sumă (35 % din totalul cheltuielilor pentru activitățile 
operaționale sau 64 de milioane de euro), par a fi destul de expuse la erori. Până în 
prezent, încercările de a simplifica gestiunea financiară a cheltuielilor legate de 
instalarea echipamentelor tehnice au eșuat. Curtea dorește de asemenea să sublinieze 
că Frontex a pus în aplicare o serie de recomandări din rapoartele anterioare ale Curții. 
În special, agenția a luat măsuri pentru îmbunătățirea verificărilor ex ante și 
a reintrodus în 2019 verificări ex post privind rambursările, în conformitate cu 
recomandările formulate în anii precedenți. 

Paragraful privind „alte aspecte” abordează chestiuni de importanță 
deosebită pentru EIGE  

59 În cazul EIGE, Curtea ia notă de faptul că o cauză pendinte la Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene12 poate avea un impact asupra mai multor aspecte ale opiniei sale de 
audit. Cauza privește mai multe întrebări adresate de Curtea Supremă din Lituania 
referitoare la modul în care ar trebui să se aplice agențiilor UE Directiva 2008/104/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului13 privind munca prin agent de muncă 
temporară. În special, instanța din Lituania a solicitat să se stabilească dacă directiva se 
aplică agențiilor UE în calitatea acestora de întreprinderi publice angajate în activități 
economice. De asemenea, instanța a solicitat să se stabilească dacă agențiile UE 
trebuie să pună în aplicare pe deplin dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din directivă 
referitoare la drepturile lucrătorilor temporari în ceea ce privește condițiile de bază de 
angajare și de muncă, în special remunerarea. Dat fiind că hotărârea pe care Curtea de 
Justiție o va pronunța cu privire la aceste întrebări poate avea un impact asupra 
poziției Curții față de utilizarea de către EIGE a lucrătorilor temporari, Curtea se abține 
de la formularea oricăror observații în această privință, inclusiv a celor de urmărire 
a situației acțiunilor întreprinse în urma observațiilor sale din anii anteriori, până la 
pronunțarea de către Curtea de Justiție a unei hotărâri definitive în această cauză. 

                                                      
12 Cauza nr. C-948/19 (Manpower Lit). 

13 JO L 327, 5.12.2008, p. 9. 
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Observațiile Curții abordează domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri în 29 de agenții 

60 Pe lângă opinii și paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” și cele referitoare la 
„alte aspecte”, Curtea a formulat, de asemenea, 82 de observații referitoare la 29 de 
agenții cu scopul de a indica domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri 
suplimentare. Majoritatea observațiilor se referă la deficiențe de la nivelul 
procedurilor de achiziții publice, așa cum a fost cazul și în exercițiile anterioare.  

Gestionarea achizițiilor publice rămâne domeniul cel mai vulnerabil la 
erori 

61 Obiectivul normelor privind achizițiile publice este de a asigura o concurență 
echitabilă între ofertanți și de a permite procurarea de bunuri și servicii la cel mai bun 
preț, respectând totodată principiile transparenței, proporționalității, egalității de 
tratament și nediscriminării. Auditul Curții a vizat contracte-cadru, contracte specifice 
și contracte directe provenind din toate agențiile. În nouă agenții (Oficiul OAREC, 
Cedefop, AESA, EFSA, EMA, ENISA, ERA, Eurofound și Europol), contractele auditate 
de Curte erau afectate de deficiențe de diferite tipuri în materie de achiziții publice, în 
special în ceea ce privește buna gestiune financiară și regularitatea. În plus, în cazul 
CEPOL, Curtea a constatat deficiențe în sistemul de control intern utilizat în cadrul 
procedurii de achiziții, iar în cazul AEM a identificat deficiențe în monitorizarea unui 
contract după punerea sa în aplicare. Agențiile sunt încurajate să își îmbunătățească în 
continuare procedurile de achiziții publice, asigurând respectarea pe deplin a normelor 
aplicabile.  

Conflictele de interese și procedurile de recrutare trebuie să fie mai bine 
gestionate  

62 În cadrul auditului anual al agențiilor pentru 2019, Curtea a constatat o creștere 
a deficiențelor identificate în procedurile de recrutare. Curtea a auditat procedurile de 
recrutare din 19 agenții. Pentru cinci dintre acestea (ACER, EASME, EMSA, EUIPO și eu-
LISA), a constatat deficiențe. 

o Curtea a identificat diferite cazuri în care controalele interne vizând gestionarea 
potențialelor conflicte de interese nu fuseseră aplicate corect (EASME, EMSA, 
EUIPO). Ea a constatat că membrii diferitor comisii de selecție omiseseră în mod 
sistematic să declare și să documenteze potențialele conflicte de interese asociate 
cu candidații la o procedură de recrutare. Dacă conflictele de interese din cadrul 
unui proces de recrutare nu sunt declarate sau dacă acestea nu sunt gestionate 
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corect, rezultatul final ar putea fi expunerea agențiilor la litigii și la riscuri 
reputaționale. Acest aspect poate conduce, de asemenea, la o risipă de resurse ca 
urmare a anulării sau a întârzierii procedurilor de recrutare. 

o Curtea a identificat, de asemenea, o serie de deficiențe în ceea ce privește 
aplicarea principiului egalității de tratament și/sau al transparenței (ACER, EMSA, 
EUIPO, eu-LISA), lipsa unei piste de audit (EMSA, EUIPO), precum și un caz de lipsă 
a aplicării unor controale interne eficace (ACER). Aceste aspecte ar putea avea, de 
asemenea, un impact negativ asupra agențiilor în cauză din punct de vedere 
reputațional și financiar. 

63 Situații de conflicte de interese reale sau potențiale pot apărea și atunci când 
membri ai personalului care părăsesc funcția publică a UE ocupă poziții în sectorul 
privat. Informații confidențiale ar putea fi divulgate sau foști membri ai personalului ar 
putea abuza de contactele lor personale apropiate și de prieteniile cu foștii lor colegi14. 
Chiar dacă existența unei astfel de situații nu ar fi decât prezumată, aceasta ar putea 
aduce atingere reputației UE. Potrivit informațiilor comunicate de autoritatea însăși, 
directorul executiv al ABE a demisionat în 2019 pentru a prelua rolul de director 
executiv al Asociației pentru piețele financiare, care reprezintă industria financiară din 
Europa. Consiliul supraveghetorilor și-a dat acordul pentru ca fostul director executiv 
să își asume noul rol, sub rezerva unor condiții. Ombudsmanul European a deschis 
o anchetă cu privire la această situație în ianuarie 2020. La 7 mai 2020, Ombudsmanul 
European a constatat că decizia autorității de a nu interzice directorului său executiv să 
devină directorul executiv al unui lobby din sectorul financiar a fost un caz de 
administrare defectuoasă15. „Interzicerea acestei schimbări a locului de muncă ar fi 
fost o măsură necesară și proporțională în cazul respectiv.”16 De asemenea, 
Ombudsmanul a constatat că a fost vorba de o administrare defectuoasă și în sensul că 
autoritatea nu a retras imediat accesul directorului executiv la informații confidențiale. 

                                                      
14 A se vedea Decizia Ombudsmanului European în ancheta sa strategică OI/3/2017/NF privind 

modul în care Comisia Europeană gestionează situațiile de „uși turnante” în care sunt 
implicați membri ai personalului său, 28 februarie 2019. 

15 A se vedea punctul 33 sau pagina 11 din Recomandarea Ombudsmanului European în 
cazul 2168/2019/KR. 

16 A se vedea punctul 33 sau pagina 11 din Recomandarea Ombudsmanului European în 
cazul 2168/2019/KR. 
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Ombudsmanul a formulat recomandări în vederea consolidării modalității de abordare 
de către autoritate a unor eventuale astfel de situații în viitor17.  

În recomandarea sa, Ombudsmanul European solicita autorității să îi transmită un 
răspuns detaliat până la 31 august 2020. Autoritatea a trimis acest răspuns la 
28 august 202018. În răspunsul său, autoritatea a declarat că a adoptat o politică nouă 
pentru a da curs recomandărilor detaliate ale Ombudsmanului. 

Deficiențe de gestiune bugetară identificate 

64 În temeiul Regulamentului financiar, creditele bugetare acordate pentru un 
anumit exercițiu pot fi reportate în exercițiul următor în anumite condiții19. Deși 
Regulamentul financiar nu stabilește plafoane pentru astfel de reportări și caracterul 
multianual al operațiunilor poate explica reportările într-o mare măsură, nivelurile 
excesive pot indica întârzieri în punerea în aplicare a programelor de activitate sau 
a planurilor de achiziții. Alternativ, acestea ar putea indica o problemă structurală, 
o planificare bugetară deficitară și chiar o posibilă încălcare a principiului bugetar al 
anualității. Pentru cinci agenții (ACER, Chafea, EASME, EU-OSHA și FRA), Curtea 
semnalează câteva astfel de deficiențe.  

Agențiile dau curs observațiilor de audit formulate în anii anteriori 

65 Curtea prezintă informații privind stadiul progreselor realizate în legătură cu 
acțiunile întreprinse de agenții în urma observațiilor formulate în anii anteriori. În 
figura 11 se arată că, în legătură cu cele 207 observații cărora nu li se dăduse curs până 
la sfârșitul exercițiului 2018, în 2019 fuseseră finalizate acțiuni corective ori acestea se 
aflau în derulare în majoritatea cazurilor. Pentru 16 dintre cele 87 de observații 
pendinte sau cărora li se dădea curs, acțiunile corective necesare nu se aflau (doar) sub 
controlul agenției. 

                                                      
17 A se vedea pagina 11 din Recomandarea Ombudsmanului European în cazul 2168/2019/KR. 

18 https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987 

19 Condițiile aplicabile reportărilor sunt explicate la articolele 12 și 13 din Regulamentul 
financiar. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987
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Figura 11 – Eforturile depuse de agenții pentru a da curs observațiilor 
formulate în anii anteriori 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Alte documente referitoare la agenții 
publicate de Curte 

Viitorul agențiilor UE – Există un potențial de îmbunătățire 
a flexibilității și a cooperării 

66 În trecut, Curtea a pus accentul în special pe performanțele agențiilor individuale. 
În 2019, aceasta a efectuat prima evaluare globală a condițiilor create de UE pentru 
a se asigura că agențiile pun în aplicare în mod eficace politicile Uniunii, în beneficiul 
tuturor cetățenilor. Curtea concluzionează că agențiile joacă un rol din ce în ce mai 
important în punerea în aplicare a politicilor UE, condițiile instituite sprijinind 
performanța agențiilor. Auditul Curții a identificat însă necesitatea unei mai mari 
flexibilități în ceea ce privește înființarea, funcționarea și posibila lichidare a agențiilor. 
Constatările Curții sugerează, de asemenea, că unele agenții ar fi putut să își 
îndeplinească mai bine rolul dacă ar fi primit mai mult sprijin din partea statelor 
membre, a industriei, a Comisiei sau a altor agenții. 

67 Curtea recomandă Comisiei și agențiilor următoarele: 

(1) să asigure relevanța, coerența și flexibilitatea în ceea ce privește înființarea 
agențiilor; 

(2) să aloce resursele într-un mod mai flexibil; 

(3) să îmbunătățească guvernanța, răspunderea de gestiune și raportarea cu 
privire la performanță; 

(4) să consolideze rolul agențiilor ca centre de expertiză și de colaborare în 
rețea. 

68 Concluziile integrale ale auditului, alături de recomandările aferente și de 
răspunsurile Comisiei și ale agențiilor, sunt prezentate în Raportul special nr. 22/2020 
al Curții, care este disponibil pe site-ul web al acesteia: eca.europa.eu. 
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Figura 12 – Alte rapoarte speciale de audit ale Curții de Conturi Europene 
care se referă la agenții 
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resurselor naturale

Camera II
Investiții pentru 
coeziune, creștere 
și incluziune

CFM 1a CFM 2 CFM 3 Agenție autofinanțată

EFSA, EMA
Raportul special nr. 2/2019:
Pericolele chimice din hrana 
noastră: politica UE în materie de 
siguranță alimentară ne protejează, 
dar se confruntă cu provocări
EFSA

Raportul special nr. 4/2019:
Sistemul de control pentru 
produsele ecologice s-a 
îmbunătățit, dar persistă unele 
provocări

Chafea
Raportul special nr. 7/2019:
Acțiunile UE în domeniul 
asistenței medicale 
transfrontaliere: ambiții 
importante, dar este nevoie de 
o ameliorare a gestionării

AEM
Raportul special nr. 8/2019:
Energia eoliană și solară 
pentru producerea de energie 
electrică: sunt necesare acțiuni 
semnificative pentru atingerea 
obiectivelor asumate de UE

INEA
Raportul special nr. 11/2019:
Reglementările adoptate de 
UE privind modernizarea 
managementului traficului 
aerian au adus o valoare 
adăugată, însă, în mare parte, 
finanțarea acordată nu era 
necesară

INEA, EASME, ACER

Raportul special nr. 19/2019:
INEA a adus beneficiile 
preconizate, dar deficiențele 
MIE trebuie soluționate

Chafea

EACEA, ERCEA, REA

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Raportul special nr. 21/2019:
Combaterea rezistenței la 
antimicrobiene: s-au înregistrat 
progrese în sectorul animalier, 
dar această amenințare la 
adresa sănătății rămâne o 
provocare pentru UE

AEM
Raportul special nr. 16/2019:
Conturile economice de mediu 
europene: utilitatea lor pentru factorii 
de decizie poate fi îmbunătățită

Raportul special nr. 18/2019:
Emisiile de gaze cu efect de seră 
generate în UE: sunt bine raportate, dar 
este necesară o mai bună cunoaștere a 
situației în vederea unor reduceri 
viitoare

Raportul special nr. 23/2019:
Stabilizarea veniturilor pentru fermieri: 
un set cuprinzător de instrumente, dar 
este necesar să se abordeze problema 
gradului redus de adoptare a acestora, 
precum și chestiunea supracompensării
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

  

eu-LISA, Frontex

Raportul special nr. 20/2019:
Sistemele de informații ale UE care 
sprijină controlul la frontiere 
constituie un instrument puternic, 
dar este necesar să se pună un 
accent mai mare pe caracterul 
complet și actual al datelor

EASO, Frontex, FRA

Raportul special nr. 24/2019:
Azilul, transferul și returnarea 
migranților: este momentul să se 
accelereze măsurile de reducere 
a disparităților dintre obiective 
și rezultate

Camera III
Acțiuni externe, 
securitate și justiție

EPPO

Raportul special nr. 1/2019:
Combaterea fraudei legate de 
cheltuielile UE: este necesar să 
se acționeze

Camera IV
Reglementarea 
piețelor și 
economia 
competitivă

Camera V
Finanțarea și 
administrarea 
Uniunii 

ABE

Raportul special nr. 10/2019:
Exercițiile de simulare de criză la 
nivelul UE pentru bănci: volumul de 
informații pus la dispoziție cu privire 
la bănci este fără precedent, dar este 
nevoie de o mai bună coordonare și 
de un accent mai puternic pe riscuri

EU-OSHA

Raportul special nr. 13/2019:
Cadrele etice ale instituțiilor UE 
auditate: mai este loc de 
îmbunătățiri

EUIPO

Avizul nr. 1/2019:
Aviz referitor la propunerea de 
regulament BC-01-2019 al 
Comitetului bugetar al Oficiului 
Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală de 
stabilire a dispozițiilor 
financiare aplicabile oficiului 
(„Regulamentul financiar 
propus”)

SRB

Avizul nr. 2/2019:
Aviz referitor la propunerea de 
regulament financiar al 
Comitetului Unic de Rezoluție de 
stabilire a dispozițiilor financiare 
aplicabile comitetului 
(„Regulamentul financiar 
propus”)
OCSP

Avizul nr. 3/2019:
Aviz referitor la propunerea de 
regulament financiar al Oficiului 
Comunitar pentru Soiuri de 
Plante („Regulamentul financiar 
propus”)

CFM 1a CFM 2 CFM 3 Agenție autofinanțată
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Rapoarte anuale individuale 
69 Pentru a ajunge direct la declarația de asigurare individuală (opinia de audit) cu 
privire la o anumită agenție, faceți clic pe denumirea acesteia în diagrama de mai jos. 
Pe pagina următoare există o listă de acronime. 

Figura 13 – Linkuri către rapoartele anuale individuale privind conturile 
agențiilor  

 
Danemarca 

AEM 
Suedia 
ECDC 

Lituania 
EIGE 

Letonia 
Oficiul 
OAREC 

Finlanda 
ECHA 

Estonia 
eu-LISA  

Germania 
AESA, EIOPA 

Țările de Jos 
EMA, Eurojust,  

Europol 

Irlanda 
Eurofound 

Belgia 
EACEA, EASME,  

ERCEA, INEA,  
REA, SRB 

Luxemburg 
CdT, Chafea 

EPPO, ESA 

Franța 
OCSP, ABE, 
ERA, ESMA 

Portugalia 
EMCDDA, EMSA 

 

 

Polonia 
Frontex 

Republica Cehă 
GSA 

Austria 
FRA 

Slovacia 
ELA 

Ungaria 
CEPOL, EIT 

România 
- 

Bulgaria 
- 

Cipru 
- 

 Spania 
EFCA, EUIPO,  

EU-OSHA 

Italia 
EFSA, ETF 

Slovenia 
ACER 

Malta 
EASO 

Croația 
- 

Grecia 
Cedefop,  

ENISA 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EEA_2019/EEA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECDC_2019/ECDC_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIGE_2019/EIGE_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECHA_2019/ECHA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019/EASA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019/EIOPA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019/EMA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019/EUROJUST_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPOL_2019/EUROPOL_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EACEA_2019/EACEA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASME_2019/EASME_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERCEA_2019/ERCEA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INEA_2019/INEA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REA_2019/REA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019/SRB_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CDT_2019/CDT_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CHAFEA_2019/CHAFEA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESA_2019/ESA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CPVO_2019/CPVO_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2019/EBA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERA_2019/ERA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESMA_2019/ESMA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMCDDA_2019/EMCDDA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMSA_2019/EMSA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRONTEX_2019/FRONTEX_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GSA_2019/GSA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRA_2019/FRA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2019/CEPOL_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIT_2019/EIT_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2019/EFCA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUIPO_2019/EUIPO_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EU-OSHA_2019/EU-OSHA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFSA_2019/EFSA_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ETF_2019/ETF_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASO_2019/EASO_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEDEFOP_2019/CEDEFOP_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ENISA_2019/ENISA_2019_RO.pdf
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Figura 14 – Lista acronimelor utilizate 

Acronim Denumirea completă 

ABE Autoritatea Bancară Europeană 

ACER Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei 

AEM Agenția Europeană de Mediu 

AESA Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației 

CdT Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene 

Cedefop Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

CEPOL Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 

Chafea Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente 

EACEA Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 

EASME Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

EASO Biroul European de Sprijin pentru Azil 

ECDC Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

ECHA Agenția Europeană pentru Produse Chimice 

EFCA Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului 

EFSA Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

EIGE Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

EIOPA Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale 

EIT Institutul European de Inovare și Tehnologie 

ELA Autoritatea Europeană a Muncii 

EMA Agenția Europeană de Mediu 

EMCDDA Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie  

EMSA Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă 

ENISA Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică 

EPPO Parchetul European 

ERA Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate 

ERCEA Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare 

ESA Agenția de Aprovizionare a Euratom 

ESMA Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 

ETF Fundația Europeană de Formare 

EUIPO Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 
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eu-LISA Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție 

EU-OSHA Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă 

Eurofound Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă 

Eurojust Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală 

Europol Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 

FRA Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

Frontex Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă  

GSA Agenția GNSS European 

INEA Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele 

OCSP Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante 

Oficiul OAREC Agenția de Sprijin pentru OAREC 

REA Agenția Executivă pentru Cercetare 

SRB Comitetul Unic de Rezoluție 

  



Rețeaua agențiilor UE - EUAN 
 

EUAN – Rețeaua agențiilor Uniunii Europene  

Răspunsul EUAN  
 
 

17  

EUIPO ar dori să sublinieze decizia legiuitorilor, care a fost confirmată la ultima reformă 

legislativă. În conformitate cu articolul 176 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, 

„[c]omitetul bugetar îi dă descărcarea directorului executiv în ceea ce privește executarea 

bugetului”. Această descărcare se bazează în mare măsură pe rapoartele anuale publicate de 

CCE. 

OCSP dorește să sublinieze faptul că autoritatea bugetară a agenției este Consiliul de 

administrație al OCSP. Dispoziția aplicabilă este menționată la articolul 109 din Regulamentul 

(CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție 

comunitară a soiurilor de plante. 

SRB dorește să atragă atenția asupra faptului că este, de asemenea, o agenție care se 

autofinanțează integral. Bugetul și schema de personal a SRB sunt aprobate în sesiune 

plenară, la propunerea președintelui, în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (UE) 

nr. 806/2014. 

 

60, 61, 62 și 63  

Rețeaua agențiilor UE (EUAN) salută Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul 

financiar 2019 întocmit de Curtea de Conturi Europeană (CCE). EUAN confirmă observațiile 

preliminare ale Curții, în special în ceea ce privește gestionarea achizițiilor publice, conflictele 

de interese și procedurile de recrutare și gestiunea bugetară. Membrii EUAN se angajează să-

și îmbunătățească în permanență politicile și procedurile. Rețeaua dorește să sublinieze că 

observațiile preliminare cu privire la cazurile individuale diferă de la o agenție la alta și, prin 

urmare, ar dori să facă trimitere la răspunsurile individuale ale agențiilor la declarația de 

asigurare. 



 

 

Echipa de audit 

 

Alex Brenninkmeijer (membru al Curții de Conturi Europene)  

 

Raphael Debets (șef de cabinet) 

Ioanna Metaxopoulou (directoarea Camerei IV); Valeria Rota (manager principal); 
coordonatori: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Arunas Juozulynas, Hans Christian 
Monz, Leonidas Tsonakas, Peter Eklund;  

Auditori: Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco Travado, Iveta Adovica, Janis 
Gaisonoks (expert național detașat), Joao Pedro Bento, Julio Cesar Santin Santos, Paulo 
Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, Svetoslava Tashkova, Carlos Soler 
Ruiz, Santiago Fuentes, Eddy Struyvelt;  

Asistență de secretariat: Judita Frangez și Mari Liis Pelmas Gardin;  

Alexandra Mazilu (graficiană) și Richard Moore (sprijin lingvistic). 

  



 

 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 22 septembrie 2020. 

 Pentru Curtea de Conturi 

  
 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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