
2021
Raportul anual privind agențiile UE 
pentru exercițiul financiar 2021

EN

RO



CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

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

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8562-9 doi:10.2865/011659 QJ-07-22-666-RO-N

http://eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
http://eca.europa.eu


 2 

 

Cuprins 

Lista agențiilor UE și a altor organisme ale Uniunii 
acoperite de acest raport 7 

Capitolul 1 Agențiile UE și auditul Curții 9 

Introducere 10 

Agențiile UE 12 

Există diferite tipuri de agenții care ajută UE să definească și să 
pună în aplicare politici ale UE 12 

Agențiile descentralizate se ocupă de anumite nevoi specifice în materie de politici 12 

Agențiile executive ale Comisiei pun în aplicare programe ale UE 12 

Celelalte organisme au mandate specifice 13 

Evoluții recente 13 

Agențiile sunt finanțate din diferite surse și în cadrul diferitor 
rubrici din CFM 18 

Mecanismele bugetare și de descărcare de gestiune sunt similare 
pentru toate agențiile, cu excepția EUIPO, a OCSP și a SRB 24 

Rețeaua agențiilor UE facilitează cooperarea între agenții și 
comunicarea cu părțile interesate 25 

Auditul Curții 27 

Curtea emite o declarație de asigurare pentru fiecare agenție 27 

Abordarea de audit a Curții se bazează pe o evaluare 
a principalelor riscuri 27 

Alte riscuri 29 

Utilizarea activității altor auditori 29 

Curtea raportează cazurile de suspiciuni de fraudă organismelor 
competente ale UE, OLAF și EPPO 29 

Digitalizarea procedurilor de audit în cadrul Curții de Conturi 
Europene continuă 29 

  



 3 

 

Capitolul 2 Prezentare generală a rezultatelor auditului 34 

Introducere 35 

Rezultatele auditurilor anuale desfășurate cu privire la 
agenții pentru exercițiul financiar 2021 sunt per 
ansamblu pozitive 36 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea 
conturilor pentru toate agențiile 36 

Paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” sunt importante pentru înțelegerea 
conturilor EMA, ale Frontex, ale SRB și ale EIGE 36 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
pentru toate agențiile 38 

Paragraful de „evidențiere a unor aspecte” ajută la o mai bună înțelegere 
a veniturilor SRB 38 

Paragraful privind „alte aspecte” abordează o chestiune de importanță deosebită 
pentru veniturile SRB 38 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor pentru 
toate agențiile, cu excepția eu-LISA 39 

Paragraful de „evidențiere a unor aspecte” ajută la o mai bună înțelegere a plăților 
Frontex 40 

Paragraful privind „alte aspecte” abordează chestiuni de importanță deosebită 
pentru plățile HaDEA 40 

Observațiile Curții abordează domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri în 33 de agenții 41 

Deficiențele în materie de achiziții publice sunt în creștere și rămân principala sursă 
de plăți neconforme 42 

Sistemele de gestiune și de control sunt afectate de deficiențe 45 

Deficiențele în materie de recrutare sunt adesea legate de procesul de evaluare 47 

Deficiențele în materie de gestiune bugetară conduc de obicei la un nivel ridicat al 
reportărilor sau al plăților întârziate 48 

Agențiile dau curs observațiilor de audit formulate în anii anteriori 49 

Deficiențe și bune practici în gestionarea de către agenții 
a posibilelor cazuri de „uși turnante” 51 

Din cadrul juridic actual lipsesc cerințe clare privind 
conformitatea și monitorizarea 53 

În cea mai mare parte, agențiile își respectă obligațiile legale 55 



 4 

 

Numai câteva agenții merg mai departe decât cerințele legale 
minime atunci când gestionează posibile situații de tip „uși 
turnante” 58 

Alte documente referitoare la agenții publicate de Curte 62 

Răspunsurile Rețelei agențiilor UE 68 

Capitolul 3 Declarații de asigurare și alte rezultate de 
audit specifice agențiilor 69 

3.1. Informații în sprijinul declarațiilor de asigurare 70 

Agențiile finanțate în cadrul rubricii 1 din CFM – Piața 
unică, inovare și sectorul digital 73 

3.2. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) 74 

3.3. Agenția de Sprijin pentru Organismul Autorităților Europene 
de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul 
OAREC) 82 

3.4. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) 89 

3.5. Autoritatea Bancară Europeană (ABE) 94 

3.6. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) 101 

3.7. Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale 
(EIOPA) 106 

3.8. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 114 

3.9. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) 120 

3.10. Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică 
(ENISA) 127 

3.11. Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) 134 

3.12. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA) 139 

3.13. Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA) 146 

Agențiile finanțate în cadrul rubricii 2 din CFM – 
Coeziune, reziliență și valori 152 

3.14. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
(Cedefop) 153 



 5 

 

3.15. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) 160 

3.16. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 164 

3.17. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați (EIGE) 169 

3.18. Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) 177 

3.19. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) 182 

3.20. Parchetul European (EPPO) 191 

3.21. Fundația Europeană de Formare (ETF) 196 

3.22. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 
(EU-OSHA) 201 

3.23. Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de 
Viață și de Muncă (Eurofound) 207 

3.24. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 
Justiție Penală (Eurojust) 213 

3.25. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA) 219 

Agențiile finanțate în cadrul rubricii 3 din CFM – Resurse 
naturale și mediu 224 

3.26. Agenția Europeană de Mediu (AEM) 225 

3.27. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) 231 

Agențiile finanțate în cadrul rubricii 4 din cadrul financiar 
multianual – Migrație și gestionarea frontierelor 235 

3.28. Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 236 

3.29. Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională 
a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA) 245 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile 
anterioare 250 

3.30. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (Frontex) 255 

Agențiile finanțate în cadrul rubricii 5 din cadrul financiar 
multianual – Securitate și apărare 269 

3.31. Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii (CEPOL) 270 



 6 

 

3.32. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie 
(EMCDDA) 276 

3.33. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) 281 

Agențiile finanțate în cadrul rubricii 7 din cadrul financiar 
multianual – Administrația publică europeană 288 

3.34. Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) 289 

Agenții care se autofinanțează 294 

3.35. Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene 
(CdT) 295 

3.36. Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) 300 

3.37. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 
(EUIPO) 306 

3.38. Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) 315 

Agențiile executive ale Comisiei Europene 323 

3.39. Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, 
Agricultură și Alimente (Chafea) 324 

3.40. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și 
Mediu (CINEA) 329 

3.41. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură 
(EACEA) 333 

3.42. Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare 
și IMM-uri (EISMEA) 338 

3.43. Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare 
(ERCEA) 345 

3.44. Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și 
Digital (HaDEA) 352 

3.45. Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) 358 



7 

 

Lista agențiilor UE și a altor organisme 
ale Uniunii acoperite de acest raport  

Acronim Denumirea completă 

 

Acronim Denumirea completă 

ABE 
Autoritatea Bancară 
Europeană 

 EMSA 
Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă 

ACER 

Agenția Uniunii Europene 
pentru Cooperarea 
Autorităților de 
Reglementare din 
Domeniul Energiei 

 ENISA 
Agenția Uniunii Europene 
pentru Securitate 
Cibernetică 

AEM 
Agenția Europeană de 
Mediu 

 EPPO Parchetul European 

AESA 
Agenția Uniunii Europene 
pentru Siguranța Aviației 

 ERA 
Agenția Uniunii Europene 
pentru Căile Ferate 

CdT 
Centrul de Traduceri 
pentru Organismele 
Uniunii Europene 

 ERCEA 
Agenția Executivă a 
Consiliului European 
pentru Cercetare 

Cedefop 
Centrul European pentru 
Dezvoltarea Formării 
Profesionale 

 ESA 
Agenția de Aprovizionare a 
Euratom 

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

 ESMA 
Autoritatea Europeană 
pentru Valori Mobiliare și 
Piețe 

Chafea 
Agenția Executivă pentru 
Consumatori, Sănătate, 
Agricultură și Alimente 

 ETF 
Fundația Europeană de 
Formare 

CINEA 
Agenția Executivă pentru 
Climă, Infrastructură și 
Mediu 

 EUIPO 
Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate 
Intelectuală 

EACEA 
Agenția Executivă 
Europeană pentru 
Educație și Cultură 

 eu-LISA 

Agenția Uniunii Europene 
pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă 
în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție 

EASO 
Biroul European de Sprijin 
pentru Azil 

 EU-OSHA 
Agenția Europeană pentru 
Securitate și Sănătate în 
Muncă 



 8 

 

Acronim Denumirea completă 

 

Acronim Denumirea completă 

ECDC 
Centrul European de 
Prevenire și Control al 
Bolilor 

 Eurofound 

Fundația Europeană 
pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de 
Muncă 

ECHA 
Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice 

 Eurojust 
Agenția Uniunii Europene 
pentru Cooperare în 
Materie de Justiție Penală 

EFCA 
Agenția Europeană pentru 
Controlul Pescuitului 

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

EFSA 
Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța 
Alimentară 

 EUSPA 
Agenția Uniunii Europene 
pentru Programul Spațial 

EIGE 
Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați 

 FRA 
Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii 
Europene 

EIOPA 
Autoritatea Europeană 
pentru Asigurări și Pensii 
Ocupaționale 

 Frontex 
Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă 

EISMEA 
Agenția Executivă pentru 
Consiliul European pentru 
Inovare și IMM-uri 

 HaDEA 

Agenția Executivă 
Europeană pentru 
Domeniile Sănătății și 
Digital 

EIT 
Institutul European de 
Inovare și Tehnologie 

 OCSP 
Oficiul Comunitar pentru 
Soiuri de Plante 

ELA 
Autoritatea Europeană a 
Muncii 

 Oficiul OAREC 

Agenția de Sprijin pentru 
Organismul Autorităților 
Europene de 
Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice 

EMA 
Agenția Europeană pentru 
Medicamente 

 REA 
Agenția Executivă 
Europeană pentru 
Cercetare 

EMCDDA 
Observatorul European 
pentru Droguri și 
Toxicomanie 

 SRB 
Comitetul Unic de 
Rezoluție 

 

 

 



9 

 

Capitolul 1  

Agențiile UE și auditul Curții 

  



 10 

 

Introducere 
1.1. Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al finanțelor Uniunii Europene 
(UE)1. În această calitate, Curtea acționează ca gardian independent al intereselor financiare 
ale cetățenilor Uniunii, contribuind la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE. Mai multe 
informații cu privire la activitatea desfășurată de Curte sunt disponibile în rapoartele sale de 
activitate, în documentele de analiză și în avizele privind texte legislative noi sau actualizate ale 
UE ori alte decizii cu impact pentru gestiunea financiară2. 

1.2. În cadrul acestui mandat, Curtea procedează la o examinare anuală a conturilor 
instituțiilor, agențiilor și altor organisme ale UE, precum și a veniturilor și plăților subiacente 
acestor conturi. Mandatul Curții nu acoperă trei agenții din domeniul apărării (Agenția 
Europeană de Apărare, Institutul European pentru Studii de Securitate și Centrul Satelitar al 
Uniunii Europene), care sunt finanțate din contribuțiile statelor membre și sunt auditate de alți 
auditori externi independenți3. 

1.3. Acest raport prezintă rezultatele auditului anual al Curții cu privire la agențiile și la alte 
organisme ale UE (denumite în mod colectiv „agenții”) pentru exercițiul financiar 2021, precum 
și rezultate suplimentare de audit referitoare la agenții, obținute în urma desfășurării altor 
sarcini, cum ar fi audituri speciale sau avize. În cadrul raportului, pentru simplificare, Curtea 
face referire la agenții utilizând acronimele acestora și nu denumirile lor complete. O listă 
a tuturor agențiilor și a acronimelor acestora este inclusă la începutul prezentului raport. 
Raportul este structurat după cum urmează. 

o Capitolul 1 descrie agențiile și natura auditurilor efectuate de Curte. 

o Capitolul 2 prezintă rezultatele generale ale auditului anual și face trimitere la alte 
rezultate de audit și la avize legate de agenții. 

o Capitolul 3 conține declarația de asigurare pentru fiecare dintre cele 44 de agenții, 
împreună cu opiniile și observațiile Curții referitoare la fiabilitatea conturilor agențiilor și 
la legalitatea și regularitatea veniturilor și plăților subiacente, împreună cu aspectele și 
observațiile care nu pun în discuție aceste opinii. 

                                                             
1 Articolele 285-287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

2 Aceste documente sunt disponibile pe site-ul web al Curții: www.eca.europa.eu. 

3 Documentul de analiză nr. 01/2014 al Curții de Conturi Europene: „O analiză panoramică 
a mecanismelor UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și de audit al 
finanțelor publice: lacune, suprapuneri și provocări”, punctul 84. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=RO
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776ROC.pdf
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1.4. În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la agenții pentru exercițiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2021 a produs rezultate pozitive, în concordanță cu cele 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 de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor de venituri subiacente conturilor pentru toate agențiile; 

o opinii de audit fără rezerve (favorabile) cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor de plăți subiacente conturilor pentru toate agențiile, cu excepția eu-LISA, 
pentru care Curtea a exprimat o opinie cu rezerve. 

1.5. Cu toate acestea, pentru majoritatea agențiilor, Curtea atrage atenția asupra unor 
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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Agențiile UE 

Există diferite tipuri de agenții care ajută UE să definească și să 
pună în aplicare politici ale UE 

1.6. 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. Ele sunt situate în diferite state 
membre și au o influență semnificativă în domenii de importanță esențială pentru viața de zi 
cu zi a cetățenilor europeni, cum ar fi sănătatea, siguranța, securitatea, libertatea și justiția. 

1.7. Există trei tipuri de agenții ale UE: agenții descentralizate, agenții executive ale 
Comisiei și alte organisme. Diferențele dintre acestea sunt descrise mai jos (a se vedea 
punctele 1.8-1.10). 

Agențiile descentralizate se ocupă de anumite nevoi specifice în materie 
de politici 

1.8. Cele 33 de agenții descentralizate4 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 descentralizate sunt înființate pentru a funcționa pe 
o perioadă nedeterminată, prin regulament al Consiliului sau prin regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului. 

Agențiile executive ale Comisiei pun în aplicare programe ale UE 

1.9. Cele șapte agenții executive ale Comisiei Europene5 desfășoară sarcini executive și 
operaționale legate de programele UE, cum ar fi sprijinirea părților interesate în punerea în 
aplicare a Pactului verde european (CINEA) și gestionarea anumitor proiecte din cadrul 

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

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

5 CINEA, EACEA, EISMEA, ERCEA, HaDEA, REA și Chafea (care și-a încetat existența la 
1 aprilie 2021). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro


 13 

 

Orizont Europa (REA). Aceste agenții sunt instituite pentru o perioadă determinată (în prezent, 
până la 31 decembrie 2028). 

Celelalte organisme au mandate specifice 

1.10. Celelalte organisme, în număr de patru, sunt EIT, EPPO, ESA și SRB. EIT este un 
organism independent și descentralizat al UE, care pune în comun resurse științifice, 
comerciale și educaționale pentru a stimula capacitatea de inovare a UE, acordând finanțare 
sub formă de granturi. EPPO este un organism independent al UE care investighează și 
urmărește penal autorii infracțiunilor împotriva bugetului UE. ESA are misiunea de a asigura 
aprovizionarea constantă și echitabilă a utilizatorilor din UE cu combustibili nucleari, în 
conformitate cu Tratatul Euratom. SRB este principala autoritate a Mecanismului unic de 
rezoluție din cadrul uniunii bancare europene. Misiunea sa este de a asigura un proces de 
rezoluție ordonată a băncilor în curs de a intra în dificultate sau susceptibile de a intra în 
dificultate, astfel încât să se reducă la minimum impactul asupra economiei reale și asupra 
finanțelor publice ale statelor membre ale UE. Pe lângă acest raport, Curtea elaborează în 
fiecare an și un raport privind datoriile contingente ale SRB6. 

Evoluții recente 

1.11. Numărul agențiilor a crescut de-a lungul anilor. Prezentul raport acoperă 44 de 
agenții, după cum se arată în figura 1.1, cu trei agenții mai mult decât în raportul pentru 
exercițiul 2020. Cele trei noi agenții sunt: 

o Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), care și-a început activitatea la 17 octombrie 2019 
și care este autonomă din punct de vedere financiar de la 26 mai 2021; 

o Parchetul European (EPPO), care și-a început activitatea la 1 iunie 2021 și care este 
autonom din punct de vedere financiar de la 24 iunie 2021; 

o Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA), înființată la 
16 februarie 20217.  

                                                             
6 A se vedea raportul pentru exercițiul financiar 2020. 

7 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 
Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu, a Agenției Executive Europene pentru 
Domeniile Sănătății și Digital, a Agenției Executive Europene pentru Cercetare, a Agenției 
Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, a Agenției Executive a 
Consiliului European pentru Cercetare și a Agenției Executive Europene pentru Educație și 
Cultură. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.12. Prezentul raport acoperă și Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, 
Agricultură și Alimente (Chafea). Chafea a fost lichidată la 31 martie 2021, iar sarcinile sale au 
fost preluate de nou-creata HaDEA, precum și de Agenția Executivă pentru Consiliul European 
pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) și de Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA). 

1.13. În plus, mandatele a trei agenții au fost modificate în 2021, inclusiv cu o schimbare 
de nume în două cazuri: 

o Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) – nu și-a modificat numele; 

o Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA), care a funcționat anterior ca 
Agenția GNSS European (GSA); 

o Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), înlocuit în 2022 de Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil (EUAA). 

1.14. De asemenea, mandatele a cinci agenții au fost reînnoite în 2021, inclusiv cu 
o schimbare de nume în patru cazuri: 

o Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), care a funcționat 
anterior ca Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA); 

o Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), care a funcționat 
anterior ca Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA); 

o Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA), care 
a funcționat anterior ca Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME); 

o Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) – nu și-a modificat 
numele; 

o Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA), care a funcționat anterior ca 
Agenția Executivă pentru Cercetare (REA). 



 15 

 

Figura 1.1 – Cronologie și imagine de ansamblu a evoluției agențiilor 

Notă: anul menționat în figură se referă la anul în care a intrat în vigoare actul de instituire al agenției 
(sau al predecesoarei acesteia). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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1.15. În prezent, dat fiind că Chafea nu mai există, toate agențiile executive ale Comisiei 
își au sediul la Bruxelles. Agențiile descentralizate și celelalte organisme sunt răspândite pe 
întreg teritoriul UE, în diferite state membre, așa cum se arată în figura 1.2. Sediile lor sunt 
stabilite de Consiliu sau, în comun, de Consiliu și de Parlamentul European.  

Figura 1.2 – Repartizarea geografică a agențiilor în statele membre 

 
Notă: pentru a ajunge direct la declarația de asigurare individuală cu privire la o anumită agenție, faceți 
clic pe numele acesteia în diagramă. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Figura 1.3 – Agențiile UE acoperă o gamă largă de domenii 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie. 
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Agențiile sunt finanțate din diferite surse și în cadrul diferitor 
rubrici din CFM 

1.17. În 2021, bugetul total al tuturor agențiilor (excluzând SRB) s-a ridicat la 4,1 miliarde 
de euro (în 2020: 3,7 miliarde de euro). Această sumă reprezintă 2,5 % din bugetul general al 
UE pentru 2021 (față de 2,3 % în 2020), după cum se arată în figura 1.4. 

1.18. Bugetul pe 2021 al SRB a fost de 9,7 miliarde de euro (în 2020: 8,1 miliarde de euro). 
Acest buget constă în contribuții aduse de bănci pentru crearea Fondului unic de rezoluție 
(9,6 miliarde de euro) și pentru finanțarea cheltuielilor administrative ale SRB (119 milioane de 
euro). 

1.19. Bugetele agențiilor descentralizate și ale celorlalte organisme acoperă cheltuielile cu 
personalul, cheltuielile administrative și cheltuielile operaționale ale acestora. Agențiile 
executive pun în aplicare programe finanțate din bugetul Comisiei. Bugetele lor proprii, în 
valoare de 326 de milioane de euro în 2021 (273 de milioane de euro în 2020), acoperă doar 
cheltuielile cu personalul și cheltuielile administrative proprii. Suma (credite de plată) cheltuită 
de agențiile executive în 2021 pentru punerea în aplicare a programelor în numele Comisiei s-a 
ridicat la 13,1 miliarde de euro (în 2020: 14,9 miliarde de euro). 
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Figura 1.4 – Sursele de finanțare ale agențiilor pentru 2021 

 
Sursa: proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021; conturile anuale 
finale ale Uniunii Europene pe 2021 și rapoartele anuale de activitate ale agențiilor executive 
pentru 2021, date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
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și din contribuțiile directe ale țărilor participante la activitățile lor. În figura 1.5 este prezentată 
o defalcare a bugetelor agențiilor pe surse de venituri. 
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Figura 1.5 – Bugetele agențiilor în 2021, pe surse de venituri 

 
* Conturile EUSPA pentru 2021 prezintă un buget final de 44,1 milioane de euro, în timp ce veniturile 
efective s-au ridicat la 1,8 miliarde de euro. Această diferență se explică prin activitățile operaționale 
finanțate din venituri alocate, care sunt incluse în bugetul aprobat cu mențiunea pro memoria. 

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

Sursa: conturile anuale finale ale agențiilor pe 2021, date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
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1.21. În figura 1.6 sunt prezentate bugetele agențiilor pe 2021. 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. 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 cheltuieli administrative. În ansamblu, bugetele pentru 
cheltuielile cu personalul și bugetele pentru cheltuielile administrative ale agențiilor reprezintă 
aproximativ 14 % din totalul creditelor de plată disponibile la rubrica 7 din cadrul financiar 
multianual (CFM) – Administrația publică europeană. Comparativ, această proporție este 47 % 
pentru Comisie, 18 % pentru Parlament, 9 % pentru SEAE și 5 % pentru Consiliu. 
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Figura 1.6 – Cheltuielile efectuate de agenții în 2021, pe titluri bugetare 

 
* Conturile EUSPA pentru 2021 prezintă un buget final de 44,1 milioane de euro, în timp ce veniturile 
efective s-au ridicat la 1,8 miliarde de euro. Această diferență se explică prin activitățile operaționale 
finanțate din venituri alocate, care sunt incluse în bugetul aprobat cu mențiunea pro memoria. 

** Cifra pentru SRB cuprinde două părți: partea I, cu 119 milioane de euro pentru administrarea 
comitetului, și partea II, cu 9 574 de milioane de euro pentru fond. Cifra prezentată nu include rezerva. 

Sursa: conturile anuale finale ale agențiilor pe 2021, date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
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1.22. În figura 1.7 este prezentată situația efectivelor de personal per agenție la sfârșitul 
anului 2021. În total, în cadrul agențiilor erau angajate 14 431 de persoane (12 881 în 2020). 
Această cifră corespunde numărului efectiv de posturi ocupate, la 31 decembrie 2021, de 
funcționari permanenți, de agenți temporari și de agenți contractuali, precum și de experți 
naționali detașați. Din schemele de personal aprobate în bugetul general al UE reiese că 
aproximativ 17 % din întregul personal al UE lucrează pentru agenții. Comparativ, această 
proporție este 50 % pentru Comisie, 14 % pentru Parlament, 6 % pentru Consiliu și 4 % pentru 
SEAE. 

Figura 1.7 – Efectivul de personal per agenție, la sfârșitul anului 2021 

 
Sursa: date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
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1.23. Contribuțiile în valoare de 2,8 miliarde de euro provenite din bugetul general al UE 
sunt finanțate în cadrul diferitor rubrici ale CFM, după cum se arată în figura 1.8. 

Figura 1.8 – Agențiile finanțate în cadrul fiecărei rubrici CFM din bugetul 
general al UE 

 
* ECHA este finanțată în principal din CFM 1, dar și din CFM 3, într-o mai mică măsură. 

Sursa: conturile anuale finale ale agențiilor pe 2021, date compilate de Curtea de Conturi Europeană. 
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Figura 1.9 – Procedura de descărcare de gestiune pentru majoritatea 
agențiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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8 Documentul de analiză nr. 01/2014: „O analiză panoramică a mecanismelor UE în materie 
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2015, EUAN a aprobat prima sa strategie multianuală, cu priorități care urmează să fie 
implementate în programe anuale de lucru în care sunt specificate activitățile și obiectivele 
rețelei. În 2020, EUAN a aprobat a doua sa strategie multianuală (2021-2027)9, care integrează 
direcția politică și strategică a Comisiei Europene în jurul a doi piloni strategici:  

o EUAN ca model de excelență administrativă; 

o EUAN ca partener instituțional consacrat. 

1.27. EUAN este prezidată de o agenție diferită în fiecare an, prin rotație, reuniunile 
plenare coordonate de Oficiul comun de sprijin având loc de două ori pe an. În cadrul EUAN 
există 10 subrețele tematice (a se vedea figura 1.10). Acestea pot interacționa și cu alte 
instituții ale UE, care pot fi ele însele membre ale subrețelelor. Curtea de Conturi Europeană 
participă activ la unele dintre aceste reuniuni plenare și ale subrețelelor, făcând schimburi de 
bune practici și furnizând informații cu privire la procesele și la rezultatele de audit. 

Figura 1.10 – Oficiul comun de sprijin și subrețelele EUAN 

 
Sursa: EUAN 

1.28. În centrul activității EUAN și la baza ambelor strategii multianuale se află aspectul 
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schimbul de servicii în domeniul recuperării în caz de dezastru, al contabilității, al achizițiilor 
comune, al aspectelor legate de COVID-19 și al protecției datelor. 

  

                                                             
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bruxelles, 9 noiembrie 2020. 
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Auditul Curții 

Curtea emite o declarație de asigurare pentru fiecare agenție 

1.29. În conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, Curtea a auditat: 

o conturile tuturor celor 44 de agenții, care cuprind situațiile financiare (și anume bilanțul, 
situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în 
structura activelor nete și un rezumat al principalelor politici contabile, precum și alte 
note explicative) și rapoartele privind execuția bugetară (care agregă toate operațiunile 
bugetare și notele explicative) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 
și 

o legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

1.30. 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 1.24) o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea 
conturilor fiecărei agenții și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. 
Aceste declarații de asigurare sunt completate cu observații importante de audit, după caz. 

1.31. 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 figura 2.12 pentru 
o listă a rapoartelor speciale ale Curții referitoare la agenții publicate între 1 ianuarie 2021 și 
30 iunie 2022. 

Abordarea de audit a Curții se bazează pe o evaluare 
a principalelor riscuri 

1.32. Auditul Curții este conceput pentru a aborda principalele riscuri identificate pe baza 
rezultatelor auditurilor sale din anii anteriori. Pentru exercițiul financiar 2021, auditul a fost 
efectuat ca răspuns la evaluarea riscurilor efectuată de Curte, prezentată pe scurt în 
figura 1.11 de mai jos. 
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Figura 1.11 – Evaluarea principalelor riscuri 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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afara controlului agențiilor. 

Risc RIDICAT

Risc MEDIU

Risc SCĂZUT



 29 

 

Alte riscuri 

1.33. Pandemie de COVID-19 a afectat activitatea Curții: în numeroase cazuri, restricțiile 
de călătorie și dispozițiile privind munca de la distanță i-au împiedicat pe auditori să efectueze 
verificări la fața locului, să obțină documente originale și să desfășoare interviuri față în față cu 
personalul agențiilor. Prin urmare, cea mai mare parte a activității a constat în examinări 
documentare și în interviuri de la distanță. Deși neefectuarea de controale la fața locului poate 
crește riscul de nedetectare, probele obținute de la agenții i-au permis Curții să își finalizeze 
activitatea și să tragă concluzii pertinente. 

Utilizarea activității altor auditori 

1.34. Acolo unde este cazul, Curtea utilizează activitatea altor auditori în sprijinul 
activității sale cu privire la agenții. Curtea procedează în acest mod în special în ceea ce 
privește fiabilitatea conturilor UE. Situațiile financiare ale celor 34 de agenții descentralizate și 
ale altor organisme – toate, cu excepția OCSP, a EUIPO și a ESA – sunt auditate de firme de 
audit externe. În conformitate cu standardele de audit, Curtea utilizează rezultatele acestor 
audituri după ce analizează independența și obiectivitatea auditorilor, precum și competența 
lor profesională, și după ce verifică sfera și calitatea activității lor. Acestea fiind spuse, toate 
opiniile de audit din prezentul raport aparțin Curții, care își asumă întreaga responsabilitate 
pentru ele. 

Curtea raportează cazurile de suspiciuni de fraudă organismelor 
competente ale UE, OLAF și EPPO 

1.35. Curtea cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în chestiuni 
legate de suspiciunile de fraudă și de alte activități ilegale care afectează interesele financiare 
ale UE, precum și cu EPPO în chestiuni legate de presupuse infracțiuni care aduc atingere 
intereselor financiare ale UE. Curtea informează OLAF și EPPO cu privire la orice suspiciune 
care apare în cursul activității sale de audit, chiar dacă auditurile sale nu sunt special 
concepute pentru a identifica situații de fraudă. 

Digitalizarea procedurilor de audit în cadrul Curții de Conturi 
Europene continuă 

1.36. Digitalizarea are potențialul de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența auditurilor, 
permițând înlocuirea verificărilor de audit bazate pe eșantionare statistică cu verificări de audit 
bazate pe populații întregi. Auditorilor li se dă astfel posibilitatea de a-și concentra atenția 
asupra cazurilor posibil problematice pe care controalele automatizate efectuate asupra 
întregii populații le identifică drept excepții. În plus, aceștia pot testa plauzibilitatea 
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informațiilor raportate prin tehnici de analitică a datelor, inclusiv prin examinarea modelelor și 
a tendințelor și prin identificarea operațiunilor neobișnuite. Figura 1.12 prezintă principalele 
beneficii ale auditului digital în contextul UE. Pe termen scurt, principalul câștig este creșterea 
nivelului de asigurare. Pe termen mai lung, există de asemenea posibilitatea de a se obține 
economii de timp, odată ce se vor realiza economii de scară. Cu toate acestea, într-o primă 
fază, digitalizarea procedurilor de audit necesită, de obicei, o investiție de timp semnificativă. 

Figura 1.12 – Principalele beneficii ale procedurilor de audit digitale 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

1.37. Tehnicile digitale de audit pot genera economii semnificative atunci când sunt puse 
în aplicare la scară largă, dar ele necesită în continuare o analiză complementară de către 
auditori. Auditul presupune aplicarea într-o mare măsură a raționamentului profesional. 
Acesta poate fi sprijinit de tehnologie, dar depinde întotdeauna de cunoștințele și de 
experiența auditorului. În plus, numeroase proceduri de audit nu pot fi automatizate, cel puțin 
nu în totalitate, din cauza naturii lor și a modului în care sunt instituite sistemele de informații 
ale entităților auditate. 

1.38. Așa cum s-a menționat în rapoartele din anii anteriori10, Curtea a identificat auditul 
anual al agențiilor UE ca fiind o oportunitate de a testa potențialul procedurilor de audit 
automatizate. Auditul agențiilor UE constă în aproximativ 200 de proceduri de audit care 
acoperă domenii precum plățile, salariile, achizițiile, bugetul, recrutările și conturile anuale. 
Dintre acestea, după cum se arată în tabelul 1.1, au fost automatizate, cel puțin parțial, 

                                                             
10 Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2019, punctele 2.34-2.41. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_RO.pdf
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aproximativ o zecime. Curtea a extins utilizarea procedurilor legate de salarii și de extragerea 
datelor la toate agențiile. Testele efectuate cu privire la legalitatea și regularitatea 
angajamentelor și a plăților, precum și cu privire la fiabilitatea conturilor anuale au acoperit în 
continuare numai agențiile executive ale UE, întrucât acestea aveau un mediu informatic 
suficient de asemănător. 

Tabelul 1.1 – Procedurile de audit digitale utilizate de Curte 

Proceduri de audit 
digitale 

Evoluții în 2021 Agențiile acoperite 

Șase proceduri digitale de 
audit pentru testarea 
legalității și a regularității 
angajamentelor și plăților pe 
baza întregii populații 

Aceeași sferă de aplicare ca 
în anul precedent Doar agențiile executive 

Zece proceduri analitice 
referitoare la salarii 

Sferă extinsă la agențiile 
descentralizate și la celelalte 
organisme 

Toate agențiile UE 

Cinci proceduri digitale de 
audit pentru fiabilitatea 
conturilor anuale 

Test de audit îmbunătățit 
pentru a reduce numărul de 
excepții legate în principal 
de reconcilierea balanței de 
verificare și de corelarea 
corespunzătoare 

Doar agențiile executive 

Procese automate de 
extragere a informațiilor din 
sistemele de informații 
financiare ale entităților 
auditate 

Sferă extinsă la agențiile 
descentralizate și la celelalte 
organisme 

Toate agențiile UE  

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

1.39. Procedurile automatizate implementate au condus la obținerea cu succes 
a următoarelor rezultate: 

o procedurile de audit digitalizate cu privire la legalitatea și regularitatea angajamentelor, 
a plăților și a salariilor, precum și cu privire la fiabilitatea conturilor au permis testarea 
întregii populații într-un interval foarte scurt de timp. Aceste proceduri automatizate au 
contribuit la îmbunătățirea nivelului de asigurare, precum și a calității și a eficienței 
auditului Curții; 

o procedurile analitice automatizate au oferit auditorilor un instrument interactiv de 
identificare a tiparelor și a tendințelor, precum și de investigare a operațiunilor 
neobișnuite. 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; 
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o procedurile automatizate au permis Curții să detecteze erori în prezentarea conturilor 
anuale provizorii și să le marcheze în vederea corectării înainte de prezentarea conturilor 
anuale finale; 

o extragerea automatizată a unor volume mari de documente justificative a fost organizată 
automat pentru uzul auditorilor, economisind un volum semnificativ de timp și efort. 

1.40. Curtea intenționează să exploreze posibilitățile de a extinde utilizarea tehnicilor 
digitale de audit la alte domenii și la toate agențiile. Ea se confruntă însă cu obstacole serioase 
în acest demers deoarece, după cum reiese din figura 1.13, există în continuare lacune în 
utilizarea instrumentelor informatice standardizate, în special în cazul agențiilor 
descentralizate. În plus, chiar dacă unele agenții lucrează cu aceleași sisteme informatice, au 
fost identificate discrepanțe în ceea ce privește modul în care ele utilizează unele dintre 
funcționalitățile acestor instrumente. Această lipsă de consecvență este un alt factor care 
limitează posibilitățile de extindere a utilizării procedurilor de audit digitale. 

Figura 1.13 – Există în continuare lacune în ceea ce privește utilizarea 
instrumentelor informatice standardizate, în special în agențiile 
descentralizate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de agenții. 

1.41. Pentru 2022, Curtea lansează un proiect-pilot pentru digitalizarea unor aspecte ale 
auditului privind achizițiile publice ale agențiilor UE. Proiectul se bazează pe programul 
eProcurement, care a fost lansat de Comisie în mai 2017. Programul este în curs de dezvoltare, 
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dar va fi în cele din urmă implementat la nivelul tuturor serviciilor Comisiei și al altor instituții 
și organisme ale UE (inclusiv agențiile UE). Acesta va acoperi întregul proces de achiziții de la 
un capăt la altul și este menit să fie o soluție complet integrată, automatizată și „fără hârtie”. 
De asemenea, Curtea urmărește îndeaproape evoluțiile legate de dezvoltarea și 
implementarea SUMMA, un nou sistem de contabilitate, finanțe și întocmire a bugetului care 
urmează să înlocuiască ABAC, actuala platformă financiară a entităților UE, înainte de 2025. În 
2022, trei agenții ale UE – CINEA, ERA și Eurojust – au implementat SUMMA ca proiect-pilot.
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Capitolul 2  

Prezentare generală a rezultatelor auditului 
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Introducere 
2.1. Acest capitol prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor obținute în urma 
auditurilor anuale desfășurate de Curte cu privire la agenții pentru exercițiul financiar 2021, 
inclusiv în urma activității referitoare la o temă orizontală privind riscul de conflicte de 
interese, precum și a rezultatelor altor activități de audit referitoare la agenții realizate de 
Curte în cursul aceluiași an. Pe baza activității sale de audit, Curtea sugerează o serie de acțiuni 
pe care agențiile ar trebui să le întreprindă. 
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Rezultatele auditurilor anuale 
desfășurate cu privire la agenții pentru 
exercițiul financiar 2021 sunt per 
ansamblu pozitive 
2.2. În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la conturile anuale ale agențiilor 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 a avut rezultate pozitive (a se vedea 
figura 2.1). Cu toate acestea, Curtea a formulat observații cu privire la nereguli și deficiențe 
care afectează plățile subiacente conturilor, în special în ceea ce privește achizițiile publice. 

Figura 2.1 – Opiniile anuale de audit exprimate în perioada 2019-2021 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 

2.3. Pentru exercițiul financiar 2021, Curtea emite opinii de audit fără rezerve 
(„favorabile”) cu privire la conturile tuturor celor 44 de agenții (a se vedea figura 2.1). 

Paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” sunt importante pentru 
înțelegerea conturilor EMA, ale Frontex, ale SRB și ale EIGE 

2.4. Paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” atrag atenția cititorilor asupra unei 
chestiuni prezentate în conturi care este atât de importantă încât este esențială pentru 
înțelegerea de către utilizatori a conturilor sau a veniturilor ori plăților subiacente. Pentru 
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exercițiul financiar 2021, Curtea a utilizat paragrafe „de evidențiere a unor aspecte” în 
rapoartele sale cu privire la patru agenții: EMA, Frontex, SRB și EIGE. 

2.5. Conturile EMA includ prezentări de informații semnificative privind contractul de 
închiriere al fostului sediu al agenției de la Londra. Acest contract este valabil până în 2039 și 
nu conține o clauză de reziliere, însă imobilul poate fi subînchiriat sau cesionat cu acordul 
proprietarului. În iulie 2019, EMA a ajuns la un acord cu proprietarul și a subînchiriat fostele 
sale spații unui sublocatar, începând din iulie 2019, în condiții conforme cu cele prevăzute în 
contractul de închiriere inițial. Contractul de subînchiriere acoperă întreaga perioadă până la 
expirarea, în iunie 2039, a contractului de închiriere al EMA. Întrucât rămâne parte la 
contractul de închiriere inițial, EMA ar putea fi considerată răspunzătoare pentru întreaga 
sumă rămasă de plătit în temeiul obligațiilor contractuale asumate prin contractul de închiriere 
inițial dacă sublocatarul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin. La 31 decembrie 2021, 
valoarea totală estimată a chiriilor restante, a plăților pentru serviciile aferente și a asigurării 
proprietarului care trebuie plătite de EMA până la sfârșitul perioadei de închiriere era de 
383 de milioane de euro. 

2.6. Frontex este finanțat din bugetul UE și din contribuțiile țărilor din spațiul Schengen 
care nu fac parte din UE. Conturile Frontex includ o prezentare a faptului că contribuțiile 
acestor țări nu au fost calculate corect. Astfel, acestea au plătit cu 2,6 milioane de euro mai 
puțin decât ar fi trebuit, suma fiind compensată de la bugetul UE. Cu toate acestea, având în 
vedere că a existat un excedent în 2021, acest lucru nu a avut niciun impact asupra veniturilor 
din exploatare prezentate în situația performanței financiare pentru 2021. 

2.7. SRB este expus litigiilor legate de colectarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, 
precum și litigiilor legate de sarcinile pe care le îndeplinește în calitatea sa de autoritate de 
rezoluție. Conturile SRB includ o prezentare de informații care descriu căile de atac 
administrative și procedurile judiciare legate de contribuțiile ex ante care opun anumite bănci 
și autorități naționale de rezoluție și SRB, precum și alte acțiuni în justiție introduse împotriva 
SRB în fața Tribunalului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Impactul potențial al acestor 
aspecte asupra situațiilor financiare ale SRB pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021 (în special asupra datoriilor contingente, a provizioanelor și a pasivelor) 
face obiectul unui audit anual specific, astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (4) din 
Regulamentul MUR. 

2.8. EIGE a prezentat în conturile sale o datorie contingentă care va trebui onorată în cazul 
în care Curtea Supremă a Lituaniei se pronunță împotriva EIGE într-o cauză în curs privind 
lucrătorii temporari. Impactul financiar potențial este estimat la 22 000 de euro. 

2.9. Curtea a atras atenția asupra informațiilor prezentate de trei agenții (EASO, EUSPA și 
SRB) cu privire la impactul pe care îl are asupra activităților lor războiul de agresiune purtat de 
Rusia împotriva Ucrainei. Confruntat cu o cerere crescută de asistență din partea statelor 
membre care primesc refugiați din Ucraina, EASO a solicitat resurse umane și financiare 
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suplimentare. Activitățile EUSPA au fost afectate de întreruperea utilizării lansatoarelor rusești 
Soyuz pentru punerea în orbită a sateliților Galileo. SRB estimează că războiul a intensificat 
riscurile pentru stabilitatea financiară, în special riscurile de credit aferente expunerilor 
băncilor care au contrapărți în Rusia, Belarus și Ucraina și care au acordat împrumuturi 
diferitor societăți comerciale naționale extrem de expuse la efectele războiului. 

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

2.10. Pentru exercițiul financiar 2021, Curtea emite opinii de audit fără rezerve 
(„favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea veniturilor subiacente conturilor în cazul 
tuturor agențiilor (a se vedea figura 2.1). 

Paragraful de „evidențiere a unor aspecte” ajută la o mai bună 
înțelegere a veniturilor SRB 

2.11. Curtea a utilizat de asemenea un paragraf de „evidențiere a unor aspecte” referitor 
la SRB în raportul său, în legătură cu aspectele descrise la punctul 2.7 de mai sus, și anume 
faptul că o parte din veniturile SRB în legătură cu contribuțiile ex ante la Fondul unic de 
rezoluție sunt în litigiu. Acest lucru este relevant pentru opinia Curții cu privire la veniturile 
SRB, deoarece, în funcție de cum este soluționat litigiul, SRB ar putea fi nevoit să recalculeze 
valoarea contribuțiilor anumitor bănci. 

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

2.12. Paragrafele referitoare la „alte aspecte” abordează probleme importante, altele 
decât cele prezentate în conturi, care sunt totuși relevante pentru înțelegerea conturilor ori 
a veniturilor sau plăților subiacente. 

2.13. Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție nu prevede un cadru de control 
cuprinzător și coerent care să asigure fiabilitatea informațiilor comunicate de bănci către SRB 
în vederea calculării contribuțiilor ex ante la Fondul unic de rezoluție. Cu toate acestea, SRB 
efectuează verificări analitice și de coerență a informațiilor, precum și unele verificări ex post la 
nivelul băncilor. Mai mult, SRB nu poate comunica detalii cu privire la calculele contribuției 
ajustate în funcție de risc pentru fiecare bancă, întrucât aceste calcule sunt legate între ele și 
cuprind informații confidențiale cu privire la alte bănci. Acest lucru riscă să afecteze 
transparența calculelor efectuate. 
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2.14. Curtea a observat că, pentru calcularea contribuțiilor pentru 2021 și 2022, SRB 
a îmbunătățit transparența față de bănci prin organizarea unei etape de consultare. În cadrul 
acestei consultări, SRB a comunicat date care au permis băncilor să simuleze calculul 
contribuțiilor ex ante pentru exercițiile 2021 și 2022. 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor 
pentru toate agențiile, cu excepția eu-LISA 

2.15. Pentru exercițiul financiar 2021, Curtea a emis opinii fără rezerve („favorabile”) cu 
privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor anuale în cazul a 43 dintre 
cele 44 de agenții (a se vedea figura 2.1). 

2.16. Curtea a emis o opinie cu rezerve pentru eu-LISA. Dintre cele 28 de plăți auditate, 
6 erau neconforme (a se vedea caseta 2.2). Trei dintre plățile neconforme priveau un contract 
specific prin care se executa un contract-cadru fără a se preciza detaliile serviciilor cerute 
(cantități și date de livrare) și care nu crea deci un angajament juridic clar. Curtea a identificat 
și alte plăți, neincluse în eșantionul său inițial, legate de contractul respectiv și afectate de 
aceeași neconformitate. Celelalte trei plăți neconforme din eșantionul inițial priveau trei 
contracte specifice diferite care se abăteau în mod considerabil de la contractele-cadru 
corespunzătoare. Valoarea totală a cheltuielilor afectate este de 18,11 milioane de euro, ceea 
ce reprezintă 6,2 % din totalul creditelor de plată disponibile în 2021. 

Caseta 2.1 

Probleme în planificarea bugetară și în achizițiile eu-LISA 

Pentru exercițiul financiar 2019, Curtea a raportat cu privire la riscurile asociate practicii 
de a se aloca resurse agenției eu-LISA înainte să fie adoptată legislația în care sunt definite 
cerințele pentru sistemele IT care urmează să fie dezvoltate. Curtea a constatat că aceste 
riscuri s-au materializat: aflată astfel sub presiunea timpului, eu-LISA s-a simțit nevoită să 
angajeze și să cheltuiască fondurile înainte ca acestea să fie anulate, fapt care a contribuit 
la apariția de neconformități în procedurile de achiziții și în executarea contractelor. 
Aceste neconformități au inclus lipsa de informații, într-un contract specific, cu privire la 
cantitățile și la datele de livrare pentru serviciile achiziționate, precum și modificări ale 
sferei, ale duratei și ale valorii contractelor care nu se încadrau în flexibilitatea permisă de 
Regulamentul financiar. În consecință, Curtea a emis o opinie cu rezerve privind 
legalitatea și regularitatea plăților din 2021 ale eu-LISA. Și anul trecut, opinia emisă cu 
privire la legalitatea și regularitatea plăților din 2020 ale eu-LISA a fost una cu rezerve, din 
cauza unor neconformități similare în executarea contractelor. 
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Acțiunea de întreprins nr. 1 

eu-LISA ar trebui să își îmbunătățească procedurile de achiziții publice și gestionarea 
contractelor, în special în ceea ce privește definirea în contractele specifice a serviciilor și 
a bunurilor achiziționate și limitarea modificărilor aduse sferei, duratei și valorii 
contractelor la flexibilitatea permisă de Regulamentul financiar. 

De asemenea, eu-LISA ar trebui să se adreseze Comisiei pentru a propune modificări ale 
planificării sale bugetare multianuale, astfel încât să primească fonduri pentru dezvoltarea 
de sisteme numai după ce a fost adoptată legislația (inclusiv regulamentele delegate și 
regulamentele de punere în aplicare) în care sunt definite cerințele relevante și numai 
după ce sfera proiectelor poate fi precizată la un nivel suficient de detaliu. 

Paragraful de „evidențiere a unor aspecte” ajută la o mai bună 
înțelegere a plăților Frontex  

2.17. Frontex a prezentat în conturile sale plăți în valoare de 18,1 milioane de euro 
efectuate în 2021 pentru executarea unui angajament bugetar din 2020 reportat în 2021 fără 
să își fi asumat un angajament juridic înainte de sfârșitul anului 2020, astfel cum se prevede în 
Regulamentul financiar al UE. Curtea a semnalat acest aspect în raportul său anual specific 
pe 202011. Plățile totale efectuate în 2021 au fost de 18 375 458 de euro. Frontex a remediat 
această neconformitate prin angajamente juridice ulterioare încheiate pe parcursul 
anului 2021. 

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

2.18. Curtea atrage atenția asupra faptului că Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 
a Comisiei12 a încredințat directorului general al DG SANTE autoritatea de a acționa în calitate 
de director interimar al HaDEA până când aceasta va fi dobândit capacitatea operațională de a-
și executa propriul buget. La 19 februarie 2021, directorul general al DG SANTE a delegat 
această autoritate unui alt funcționar al DG SANTE, numindu-l director interimar al HaDEA. 
Articolul 26 din Regulamentul financiar al HaDEA permite delegarea de competențe bugetare. 

                                                             
11 Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2020, punctul 3.30.15. 

12 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 
Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu, a Agenției Executive Europene pentru 
Domeniile Sănătății și Digital, a Agenției Executive Europene pentru Cercetare, a Agenției 
Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, a Agenției Executive a 
Consiliului European pentru Cercetare și a Agenției Executive Europene pentru Educație și 
Cultură. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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Acesta nu poate fi însă interpretat în sensul de a permite delegarea întregii autorități 
a directorului interimar, deoarece o astfel de situație ar contraveni Deciziei de punere în 
aplicare a Comisiei. 

Observațiile Curții abordează domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri în 33 de agenții 

2.19. În total, Curtea a formulat 77 de observații cu privire la 33 de agenții pentru 
a aborda domenii în care sunt necesare îmbunătățiri suplimentare. Aceste cifre includ cele 
două observații care au servit drept bază pentru opinia cu rezerve formulată în cazul eu-Lisa, 
precum și observația cuprinsă în paragraful referitor la „alte aspecte” pentru HaDEA. Cu titlul 
de comparație, pentru exercițiul financiar 2020, Curtea a formulat 60 de observații. 
Majoritatea observațiilor se referă la deficiențe în ceea ce privește sistemele de gestiune și de 
control, procedurile de achiziții publice și gestiunea bugetară. Deficiențele de la nivelul 
procedurilor de achiziții publice rămân principala sursă de plăți neconforme. 

2.20. Figura 2.2 și figura 2.3 prezintă numărul diferitor tipuri de observații formulate 
pentru fiecare dintre cele 33 de agenții în cadrul raportului. 

Figura 2.2 – Numărul de observații per agenție 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Figura 2.3 – Numărul de observații în funcție de tipul de deficiențe 
frecvente 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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achiziții neconforme semnalate în exerciții anterioare. Caseta 2.2 prezintă exemple de nereguli 
tipice în execuția contractelor de achiziții. 

Caseta 2.2 

Exemplu de execuție neconformă a contractelor 

CEPOL avea un contract-cadru, valabil până în martie 2022, pentru servicii de agenție de 
voiaj. Sfera contractului nu includea anumite țări din afara UE. Serviciile de călătorie 
pentru aceste țări au fost acoperite de alte contracte până la sfârșitul anului 2020. În vara 
anului 2021, în pofida situației imprevizibile în materie de deplasări, a devenit evident 
faptul că CEPOL va trebui probabil să organizeze activități la fața locului în țări din afara 
UE. După evaluarea situației și a diferitor opțiuni disponibile, CEPOL a ales să utilizeze 
contractul-cadru existent pentru a acoperi evenimentele din aceste țări, deși astfel de 
evenimente nu intrau în sfera contractului. Acest lucru contravenea Regulamentului 
financiar. CEPOL a notat această decizie în registrul său de excepții. Plățile aferente, în 
valoare de 76 590 de euro în 2021, sunt neconforme. 

2.22. Curtea constată o creștere a numărului de observații privind achizițiile formulate în 
ultimele trei exerciții financiare (de la 20 în 2019 și 18 în 2020 la 34 în 2021), precum și 
a numărului de agenții vizate (de la 11 în 2019 și 14 în 2020 la 22 în 2021). După cum se arată 
în figura 2.4, începând cu exercițiul financiar 2019, Curtea a formulat în fiecare an observații 
noi legate de achiziții pentru două agenții (CEPOL și EMA). 
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Figura 2.4 – Observațiile formulate de Curte cu privire la deficiențe și 
nereguli în materie de achiziții publice au devenit mai frecvente în ultimii 
trei ani 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Acțiunea de întreprins nr. 2 

Erorile legate de achizițiile publice rămân tipul de eroare cel mai frecvent detectat în 
cadrul auditurilor Curții cu privire la agenții. Agențiile vizate ar trebui să își 
îmbunătățească în continuare procedurile de achiziții publice, garantând respectarea 
deplină a normelor aplicabile pentru a asigura obținerea celui mai bun raport calitate-
preț. 

În special, atunci când execută contracte-cadru, agențiile ar trebui să utilizeze contracte 
specifice numai pentru a achiziționa bunuri sau servicii care sunt acoperite de contractul-
cadru asociat. De asemenea, agențiile ar trebui să se asigure că respectă condițiile 
prevăzute de Regulamentul financiar cu privire la modificarea contractelor existente. 

Sistemele de gestiune și de control sunt afectate de deficiențe 

2.23. Agențiile au personalitate juridică proprie și sunt reglementate de dreptul european 
(a se vedea punctele 1.6 și 1.7). Sistemele de gestiune și de control sunt esențiale pentru 
a asigura buna funcționare a agențiilor UE și reprezintă o cerință a Regulamentului financiar în 
sprijinul principiului bunei gestiuni financiare. 

2.24. În cazul a 16 agenții (ACER, Cedefop, CEPOL, AESA, ABE, EIOPA, EISMEA, EIT, ELA, 
ENISA, EPPO, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex și HaDEA), Curtea raportează alte deficiențe în 
sistemele de gestiune și de control decât cele referitoare la achiziții (a se vedea punctele 2.20-
2.21) sau la recrutări (a se vedea punctul 2.26). Pentru aceste 16 agenții, observațiile Curții 
privesc posibile cazuri de conflicte de interese, lipsa controalelor ex ante/ex post, gestionarea 
inadecvată a angajamentelor bugetare și juridice și neraportarea problemelor în registrul de 
excepții. În figura 2.3 sunt prezentate cele mai frecvente tipuri de deficiențe identificate în 
materie de control intern. Caseta 2.3 oferă exemple de astfel de deficiențe în legătură cu riscul 
de conflict de interese. 

Caseta 2.3 

Problemele de guvernanță și conflictele de interese pot dăuna 
eficacității agențiilor UE 

Rolul celor trei autorități europene de supraveghere – ABE, EIOPA și ESMA – este de 
a asigura o perspectivă la nivelul UE și condiții de concurență echitabile pentru 
supravegherea serviciilor financiare. Regulamentele de instituire aferente includ diverse 
dispoziții pentru a se asigura că membrii consiliilor supraveghetorilor din cadrul acestor 
autorități „acționează independent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul 
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său” și „nu solicită sau nu acceptă instrucțiuni […] din partea oricărui guvern […] sau din 
partea oricărei entități publice sau private”13. 

În conformitate cu regulamentele de procedură ale autorităților europene de 
supraveghere, membrii consiliului supraveghetorilor care au un conflict de interese nu pot 
participa la discuțiile consiliului și nici nu pot vota cu privire la chestiunea în cauză. Cu 
toate acestea, membrii pot rămâne prezenți la reuniune în cazul în care nimeni nu 
obiectează (ABE și EIOPA) sau cu excepția cazului în care majoritatea membrilor votează 
să îi excludă (ESMA). O astfel de situație creează un risc pentru independența consiliilor, 
cel puțin în aparență. 

În ultimii ani, Curtea a semnalat în mai multe rapoarte speciale probleme de guvernanță 
care afectează autoritățile europene de supraveghere și a atras atenția cu privire la 
impactul negativ al acestor probleme asupra obiectivelor autorităților. 

În raportul său special privind simulările de criză pentru bănci14, Curtea a constatat că 
autoritățile naționale au o implicare semnificativă în structura de guvernanță a ABE, 
întrucât Consiliul supraveghetorilor din cadrul ABE include reprezentanți naționali a căror 
numire nu face obiectul vreunei aprobări din partea organismelor UE. Această situație 
poate da naștere unor tensiuni, întrucât este posibil ca unii membri ai consiliului să 
acționeze pentru a apăra interese pur naționale și nu interesele europene mai largi. 

În raportul său special privind supravegherea sectorului asigurărilor15, Curtea a observat 
că eficiența și eficacitatea activității EIOPA depindeau adesea de calitatea contribuțiilor 
autorităților naționale și de disponibilitatea acestora de a coopera. Actuala structură de 
guvernanță a EIOPA acordă autorităților naționale competente puterea de a influența 
măsura în care este verificată activitatea lor și concluziile unor astfel de verificări. Consiliul 
supraveghetorilor aprobă toate documentele-cheie, cum ar fi strategia în materie de 
supraveghere a EIOPA. Acest lucru poate compromite independența EIOPA și o poate 
împiedica să își atingă obiectivele. 

În raportul său special privind combaterea spălării banilor16, Curtea a constatat că 
personalul ABE a efectuat investigații amănunțite cu privire la posibile încălcări ale 

                                                             
13 Articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, 

respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

14 Raportul special nr. 10/2019 al Curții de Conturi Europene: „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”. 

15 Raportul special nr. 29/2018 al Curții de Conturi Europene: „EIOPA a avut o contribuție 
importantă la supravegherea și la stabilitatea sectorului asigurărilor, dar subzistă provocări 
semnificative”. 

16 Raportul special nr. 13/2021 al Curții de Conturi Europene: „Eforturile UE de combatere 
a spălării banilor în sectorul bancar sunt fragmentate, iar punerea în aplicare este 
insuficientă”. 
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dreptului UE, dar a identificat în același timp dovezi scrise ale unor încercări de lobby pe 
lângă membrii grupului respectiv în perioada în care acesta delibera cu privire la o posibilă 
recomandare. În cele din urmă, Consiliul supraveghetorilor a respins proiectul de 
recomandare. 

În raportul său special privind fondurile de investiții17, Curtea a constatat că ESMA se 
confruntă cu provocări în ceea ce privește utilizarea eficace a instrumentelor sale. Printre 
aceste provocări se numără problemele cauzate de propria sa structură de guvernanță, de 
dependența ESMA de bunăvoința autorităților naționale și de disponibilitatea propriului 
Consiliu al supraveghetorilor. Curtea a constatat că, de ambele părți, erau preferate 
instrumentele de convergență „neinvazive”, a căror eficacitate nu a fost încă demonstrată 
și care adesea nu au condus la o supraveghere eficace și consecventă. Acest lucru a limitat 
eficacitatea ESMA. 

În toate cazurile, Curtea a recomandat Comisiei să ia în considerare posibilitatea de 
a propune modificări ale structurii de guvernanță a autorităților europene de 
supraveghere, care să le permită acestora să își utilizeze competențele într-un mod mai 
eficace. Or, în 2019, legiuitorul nu a acceptat structura de guvernanță revizuită propusă18 
de Comisie. 

2.25. Punctele 2.30-2.42 conțin mai multe detalii cu privire la modul în care agențiile 
gestionează posibilele conflicte de interese atunci când personalul cu funcții superioare de 
conducere sau membrii consiliilor lor exercită o activitate exterioară remunerată în timp ce fac 
parte din funcția publică a UE sau când părăsesc agenția și ocupă un nou loc de muncă în altă 
parte. 

Deficiențele în materie de recrutare sunt adesea legate de procesul de 
evaluare 

2.26. În cazul a nouă agenții (Oficiul OAREC, Cedefop, ABE, EIGE, EMA, EPPO, EUSPA, 
Frontex și SRB), Curtea raportează deficiențe legate de diferite aspecte ale procedurilor de 
recrutare, printre care procesele de evaluare și anunțurile de posturi vacante. Figura 2.3 
prezintă cele mai frecvente tipuri de deficiențe în ceea ce privește procedurile de recrutare. 

                                                             
17 Raportul special nr. 04/2022 al Curții de Conturi Europene: „Fondurile de investiții: acțiunile 

UE nu au creat încă o adevărată piață unică în beneficiul investitorilor”. 

18 Propunerile Comisiei de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, 1094/2010 și 
1095/2010, COM(2017) 536 final. 
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Deficiențele în materie de gestiune bugetară conduc de obicei la un nivel 
ridicat al reportărilor sau al plăților întârziate 

2.27. În cazul a 10 agenții (ACER, Cedefop, EACEA, EPPO, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, FRA, 
Frontex, HaDEA), Curtea raportează deficiențe legate de diferite aspecte ale gestiunii bugetare, 
de exemplu reportări excesive de credite și rate ridicate ale plăților întârziate. În figura 2.3 
sunt prezentate cele mai frecvente tipuri de deficiențe în ceea ce privește gestiunea bugetară. 

2.28. Potrivit Regulamentului financiar al UE, creditele bugetare acordate pentru un 
anumit exercițiu financiar pot fi reportate în exercițiul următor în anumite condiții19. Figura 2.5 
prezintă nivelul reportărilor, pentru fiecare titlu bugetar, per agenție. Deși Regulamentul 
financiar al UE nu stabilește plafoane pentru astfel de reportări și caracterul multianual al 
operațiunilor poate explica o parte dintre acestea, nivelurile excesive de reportări 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 sau 
chiar o posibilă încălcare a principiului bugetar al anualității. Curtea raportează astfel de 
deficiențe în ceea ce privește patru agenții (ACER, EACEA, eu-LISA și FRA). 

                                                             
19 Articolele 12 și 13 din Regulamentul financiar al UE. 



 49 

 

Figura 2.5 – Nivelul reportărilor care afectează fiecare titlu bugetar 

 
Sursa: conturile anuale finale ale agențiilor pentru 2021, date compilate de Curtea de Conturi 
Europeană. 

Acțiunea de întreprins nr. 3 

Pentru a soluționa problema nivelurilor excesive de reportări, agențiile în cauză ar trebui 
să continue să își îmbunătățească planificarea bugetară și ciclurile de execuție bugetară. 

Agențiile dau curs observațiilor de audit formulate în anii anteriori 

2.29. Curtea prezintă informații privind stadiul progreselor realizate în legătură cu 
acțiunile întreprinse de agenții în urma observațiilor formulate în anii anteriori. În figura 2.6 se 
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arată că, în legătură cu cele 139 de observații cărora nu li se dăduse curs până la sfârșitul 
exercițiului 2020, în 2021 fuseseră finalizate acțiuni corective pentru 67 de cazuri ori acțiuni 
corective se aflau în derulare în 39 de cazuri. În cazul a 22 de agenții (ACER, Oficiul OAREC, 
CEPOL, OCSP, AESA, EASO, EFSA, EISMEA, EIT, EMA, EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, 
Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex și SRB), Curtea raportează un total de 48 de 
observații din anii anteriori care nu au fost încă puse în aplicare, dintre care 9 sunt nedemarate 
încă. 

Figura 2.6 – Eforturile depuse de agenții pentru a da curs observațiilor 
formulate în anii anteriori 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

2.30. Caseta 2.4 explică diferitele calificative utilizate în prezentul raport pentru a evalua 
punerea în aplicare a măsurilor luate în urma observațiilor Curții și oferă exemple de situații 
tipice în care se atribuie aceste calificative. 

Caseta 2.4 

Explicații privind calificativele utilizate în prezentul raport pentru 
a descrie măsurile luate în urma observațiilor Curții 

Finalizată: agenția a introdus îmbunătățiri pentru a da curs observației, susținute de 
dovezi și verificate de Curte. 

În desfășurare: există unele dovezi că au fost întreprinse acțiuni corective, dar procesul nu 
este încă pe deplin implementat sau finalizat. 

Nedemarată încă: nu a existat nicio reacție la observație sau agenția nu este de acord cu 
observația. 

Nu se aplică: observația nu mai este aplicabilă sau contractul care a provocat observația 
în cauză a expirat. Acest calificativ este utilizat și în cazul în care, ca urmare a unei 
schimbări a circumstanțelor, costul rezolvării problemei este mai mare decât beneficiile. 

Total: 139

Nedemarate încă În desfășurare Finalizate Nu se aplică
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Deficiențe și bune practici în 
gestionarea de către agenții 
a posibilelor cazuri de „uși turnante” 
2.31. Curtea a completat activitatea sa recurentă de audit privind fiabilitatea conturilor 
agențiilor și legalitatea și regularitatea veniturilor și plăților acestora cu o analiză a modului în 
care agențiile au gestionat posibilele cazuri de „uși turnante”. Caseta 2.5 explică în ce constau 
situațiile de tip „uși turnante” și legătura dintre acestea și riscul de conflict de interese și de 
„capturare” a politicilor. 

Caseta 2.5 

Ce se înțelege prin „uși turnante” și de ce este acest fenomen 
important? 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) definește conceptul de 
„uși turnante” după cum urmează. „Trecerea de la posturi din sectorul public la posturi în 
cel privat și vice-versa poate antrena conflicte de interese, asociate cu un risc de capturare 
a politicilor. Atunci când funcțiile acoperă domenii închise sau care au fost controlate 
direct de fostul funcționar public, acest așa-numit fenomen al «ușilor turnante» poate fi 
perceput ca oferind un avantaj inechitabil din perspectiva informațiilor, a relațiilor sau 
a oricărui alt tip de avantaj obținut în cadrul funcțiilor publice anterioare. În unele cazuri, 
funcționarii publici pot fi tentați să ia decizii sau să fie percepuți ca luând decizii care nu 
sunt în interesul public, ci în interesul unui fost sau al unui viitor angajator.”20 

În contextul UE, Ombudsmanul European explică faptul că21 „mutarea în sectorul privat 
a unui funcționar public este adesea desemnată prin termenul de «uși turnante». Acest 
fenomen poate prezenta un risc pentru integritatea instituțiilor UE, deoarece cunoștințe 
interne prețioase pot fi transferate în sectorul privat, foștii funcționari pot face lobby pe 
lângă foștii lor colegi sau funcționari existenți pot fi influențați de o posibilă angajare 
viitoare.” 

Exercitarea unei activități exterioare remunerate pe lângă munca la o instituție sau un 
organism al UE, cum ar fi o agenție, poate prezenta riscuri similare cu ocuparea unui nou 
loc de muncă după părăsirea funcției publice a UE. 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook, capitolul 13.3.2. 

21 The European Ombudsman's work on revolving doors. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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2.32. Curtea a decis să examineze acest subiect datorită importanței sale nu numai pentru 
buna funcționare a agențiilor UE, ci și pentru reputația acestora și, în sens mai larg, pentru 
reputația UE în ansamblu. Agențiile sunt deosebit de predispuse la riscul apariției unor situații 
de tip „uși turnante” din cauza dependenței lor de agenți temporari, ceea ce implică rate 
ridicate de rotație a personalului, precum și a modelului lor de guvernanță, care include 
consilii22 ai căror membri tind să ocupe această funcție pe perioade relativ scurte. În cazul unor 
agenții, acest risc este amplificat de competențele de reglementare semnificative care le-au 
fost încredințate (de exemplu, ABE, EIOPA și ESMA) sau de legăturile cu industria (de exemplu, 
AESA, ECHA sau EFSA). 

Curtea a examinat cazuri apărute între 2019 și 2021 în care foști sau actuali membri ai 
personalului cu funcții superioare de conducere (directori executivi, directori și funcționari cu 
gradele AD14-16) au preluat un nou post după ce au părăsit o agenție sau au exercitat 
o activitate exterioară remunerată în timp ce lucrau pentru o agenție. Curtea a examinat, de 
asemenea, cazuri similare care afectează foști și actuali membri ai consiliilor agențiilor și pe 
care unele agenții le evaluaseră doar pe baza propriilor norme interne. Examinarea Curții 
a inclus în sfera sa 40 de agenții. Numai Chafea, care a fost închisă în 2021, și cele trei agenții 
care au devenit operaționale sau autonome abia în 2021 (ELA, EPPO și HaDEA) nu au fost 
incluse în analiză. Caseta 2.6 explică standardele juridice aplicabile.  

2.33. Figura 2.7 ilustrează sfera examinării Curții. 

Caseta 2.6 

Cadrul juridic al UE aplicabil gestionării riscurilor de tip „uși 
turnante” 

Normele aplicabile în gestionarea posibilelor cazuri de tip „uși turnante” și a riscului 
asociat de conflict de interese sunt prevăzute, în primul rând, în Statutul funcționarilor23 
UE. Aceste norme se aplică foștilor și actualilor membri ai personalului instituțiilor și 
organismelor UE, inclusiv al agențiilor UE. Printre altele, se aplică următoarele dispoziții. 

o Membrii personalului trebuie să își informeze agenția dacă intenționează să ocupe 
un nou loc de muncă în termen de doi ani de la părăsirea funcției publice a UE. 

                                                             
22 Denumirea consiliului variază de la o agenție la alta: de exemplu, unele agenții au un 

consiliu al supraveghetorilor, unele au un consiliu de administrație, iar altele au un consiliu 
de conducere. Agențiile executive sunt conduse de comitete directoare. 

23 Articolele 12, 12b, 16 și 17 din Statutul funcționarilor UE și Regimul aplicabil celorlalți agenți 
ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o Înainte de a autoriza sau nu fostul membru al personalului să exercite o activitate 
exterioară sau să ocupe un nou loc de muncă, agenția respectivă trebuie să consulte 
comisia sa paritară. 

o În cazul în care consideră că există un risc de conflict de interese, agenția respectivă 
poate interzice membrului personalului să accepte postul sau poate autoriza acest 
lucru sub rezerva anumitor condiții. 

o De asemenea, o agenție trebuie să interzică foștilor funcționari din grade superioare, 
pentru o perioadă de 12 luni de la părăsirea funcției, să se implice în activități de 
lobby sau de reprezentare a unor interese față de personalul instituției în care au 
lucrat anterior. 

o Agențiile trebuie să publice o listă anuală a cazurilor evaluate în contextul riscului de 
lobby și de reprezentare a unor interese. 

Aceste norme nu se aplică însă membrilor consiliilor agențiilor, deoarece aceștia nu sunt 
considerați ca făcând parte din personalul agențiilor. Nouă agenții au totuși norme interne 
privind acest domeniu. 

 

Figura 2.7 – Activitatea Curții privind fenomenul „ușilor turnante” a vizat 
personalul cu funcții superioare de conducere și membrii consiliilor 
agențiilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Din cadrul juridic actual lipsesc cerințe clare privind 
conformitatea și monitorizarea 

2.34. Astfel cum s-a menționat în caseta 2.6, Statutul funcționarilor (inclusiv dispozițiile 
sale referitoare la situațiile de tip „uși turnante” și la conflictele de interese în sens mai larg) nu 
se aplică, prin definiție, membrilor consiliilor agențiilor, care nu fac parte din personalul 
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acestora. De asemenea, statutul nu se aplică membrilor comitetelor științifice, ai grupurilor de 
experți și ai altor organisme similare ale agențiilor. Apare astfel un vid juridic, deoarece nu 
există un temei juridic comun care să definească un nivel minim de cerințe în ceea ce privește 
riscul de conflict de interese și situațiile de tip „uși turnante” pentru aceste categorii de 
persoane care lucrează pentru agențiile UE. Sarcina de a stabili normele aplicabile revine 
fiecărei agenții în parte. 

Acțiunea de întreprins nr. 4 

Rețeaua agențiilor UE ar trebui să se adreseze Comisiei și legiuitorilor pentru a propune 
modificări ale cadrului de reglementare care să definească un set minim de norme 
aplicabile membrilor consiliilor agențiilor UE în ceea ce privește conflictele de interese și 
fenomenul „ușilor turnante”. După caz, norme similare ar trebui să se aplice și membrilor 
comitetelor științifice, ai grupurilor de experți și ai organismelor similare care nu fac 
obiectul Statutului funcționarilor. 

2.35. Cadrul juridic al UE pentru gestionarea riscului situațiilor de tip „uși turnante” 
stabilește obligații foarte limitate pentru instituțiile și organismele UE (inclusiv agențiile UE) de 
a monitoriza respectarea de către actualii și foștii membri ai personalului a cerințelor privind 
fenomenul „ușilor turnante”. Acest cadru nu definește modul în care ar putea avea loc o astfel 
de monitorizare sau instrumentele care ar putea fi utilizate în acest scop. În consecință, 
majoritatea agențiilor nu desfășoară nicio astfel de activitate de monitorizare (a se vedea 
punctul 2.41), iar cazurile nedeclarate de tip „uși turnante” și încălcările restricțiilor impuse 
membrilor personalului care pleacă în legătură cu noile lor locuri de muncă riscă să rămână 
nedetectate. 

2.36. Normele referitoare la monitorizarea și gestionarea situațiilor de tip „uși turnante” 
și a riscului asociat de conflict de interese nu sunt suficient de explicite cu privire la obligația 
instituțiilor și organismelor UE în cauză de a publica o listă anuală a cazurilor evaluate în 
contextul riscului de lobby și de reprezentare a unor interese. Ombudsmanul European 
a semnalat deja această problemă în 2017 (a se vedea caseta 2.7). Dispozițiile aplicabile din 
Statutul funcționarilor nu s-au modificat de atunci. 
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Caseta 2.7 

Ombudsmanul European a solicitat o mai mare transparență în ceea 
ce privește evaluarea cazurilor în raport cu riscul de lobby și de 
reprezentare a unor interese 

Într-un raport din 201724, Ombudsmanul European a afirmat că „ar trebui publicate 
informații pentru toate cazurile evaluate, indiferent dacă instituția a considerat sau nu că 
activitatea profesională notificată ar putea sau ar urma să implice activități de lobby și de 
reprezentare a unor interese. Acest lucru este necesar pentru a se asigura o aplicare 
eficace și pertinentă a articolului 16 alineatele (3) și (4).” Ombudsmanul European 
a afirmat că informațiile respective ar trebui să includă: 

— numele membrului personalului cu funcții superioare de conducere în cauză; 

— data plecării membrului personalului cu funcții superioare de conducere; 

— tipul postului ocupat de membrul personalului cu funcții superioare de conducere și 
o descriere a atribuțiilor exercitate în ultimii trei ani în cadrul funcției publice a UE; 

— numele viitorului angajator și o descriere a tipului de sarcini pe care le presupune 
noul loc de muncă; după caz, o descriere a activităților independente avute în 
vedere; 

— în cazul în care viitorul angajator sau societatea proprie este înregistrată în Registrul 
de transparență al UE, un link către intrarea relevantă din registru; 

— evaluarea detaliată a cazului de către instituție, inclusiv concluzia acesteia cu privire 
la autorizarea sau nu a cazului – cu sau fără măsuri de atenuare – și o declarație din 
care să reiasă dacă activitatea preconizată poate implica activități de lobby și de 
reprezentare a unor interese și, prin urmare, justifică impunerea unei interdicții 
privind activitățile de lobby și de reprezentare a unor interese. 

În cea mai mare parte, agențiile își respectă obligațiile legale  

2.37. Atunci când un membru actual sau un fost membru al personalului notifică unei 
agenții intenția sa de a ocupa un nou loc de muncă, agenția are la dispoziție 30 de zile 
lucrătoare pentru a emite o decizie. Pentru activitățile exterioare nu este fixat un astfel de 
termen. Înainte de a lua o decizie, agenția trebuie să consulte comisia paritară. Procesul 
standard de evaluare a unui caz este ilustrat în figura 2.8. 

                                                             
24 Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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Figura 2.8 – Procesul standard urmat de agenții pentru evaluarea 
posibilelor cazuri de tip „uși turnante” 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Cerere de autorizare 
privind ocuparea unui 
nou post după încetarea 
raporturilor de 
muncă/privind 
exercitarea unei 
activități exterioare
(cu cel puțin 30 de zile 
lucrătoare înainte de data de 
începere preconizată) 

Cerere trimisă la Resurse umane 
sau conducerii (pentru agențiile 
executive, la DG HR)

Decizie a conducerii/a 
Resurselor umane cu 
privire la evaluarea 
cererii

Există
un comitet de etică (se cere 
avizul acestuia)

Nu există
un comitet de etică
(se cere avizul Comisiei 
paritare – art.16 din 
Statutul funcționarilor)

Avizul
Comitetului de etică

Avizul
Comisiei paritare

Evaluarea cererii de 
către autoritatea 
împuternicită să 
facă numiri

Decizia cu privire 
la cerere
(În termen de 30 de zile 
de la depunerea cererii)

Notificarea deciziei 
către părțile în cauză

Monitorizarea 
deciziei

Publicarea cazurilor evaluate
Art. 16 alin. (4) din Statutul 
funcționarilor

Documentație suplimentară

• Declarație privind lipsa unui 
conflict de interese și declarație 
privind confidențialitatea

• Clarificare cu privire la natura 
noului post și la activitățile care 
urmează să fie întreprinse

Tip de decizie

• Evaluare pozitivă cu privire la 
lipsa unui conflict de 
interese/cererea se aprobă

• Conflictul de interese poate fi 
atenuat prin restricții și, prin 
urmare, se emite o evaluare 
pozitivă/cererea se aprobă

• Evaluare negativă/cererea se 
respinge

• Nicio decizie în termenul de 
30 de zile

În cazul agențiilor 
descentralizate
• Decizii ale consiliilor

În cazul agențiilor executive
• DG HR

Criterii
• Art. 16 din Statutul funcționarilor 

și dispozițiile specifice existente

Părțile în cauză

• Actualul sau fostul membru 
vizat al personalului

• Consiliul de conducere sau 
Consiliul de administrație

• Unitatea de resurse umane



 57 

 

2.38. În ultimii trei ani (2019-2021), numai 20 dintre cele 40 de agenții examinate de Curte 
evaluaseră posibile cazuri de tip „uși turnante” legate de membri ai personalului lor cu funcții 
superioare de conducere. Doar 5 evaluaseră cazuri legate de membri ai consiliilor lor care 
urmau să ocupe un nou loc de muncă sau să exercite o activitate exterioară. După cum se arată 
în figura 2.9, numărul total de cazuri evaluate a fost de 71, dintre care 43 de cazuri priveau 
membri ai personalului cu funcții superioare de conducere, iar 28 priveau membri ai consiliilor 
agențiilor. Aceste cifre se bazează pe informațiile primite de Curte de la agenții, care, la rândul 
lor, se bazau, în general, pe declarații pe propria răspundere din partea membrilor în cauză ai 
personalului sau ai consiliilor. Curtea nu a efectuat investigații pentru a identifica eventuale 
cazuri nedeclarate. 

Figura 2.9 – Majoritatea agențiilor au evaluat foarte puține cazuri sau 
niciun caz 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor primite de la agenții. 

2.39. Curtea a examinat un eșantion de 17 astfel de cazuri și a concluzionat că agențiile 
respectau, în general, cerințele legale aplicabile. Excepțiile sunt descrise la punctele 3.2.10, 
3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 și 3.33.9. Încălcările identificate de Curte erau legate de 
obligația de a se publica lista cazurilor evaluate, de a se consulta comisia paritară sau de a se 
emite o decizie oficială în termen de 30 de zile lucrătoare. 
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Figura 2.10 – Curtea a identificat încălcări procedurale în șase agenții 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

 

Acțiunea de întreprins nr. 5 

Agențiile ar trebui să își consolideze procedurile și controalele interne privind posibilele 
situații de tip „uși turnante”, pentru a asigura respectarea deplină a normelor aplicabile. 
Acestea ar trebui, în special: 

— să emită decizii oficiale în termenul aplicabil; 

— să consulte comisia paritară cu privire la toate cazurile înainte de a emite o decizie; 

— să publice o listă a tuturor cazurilor evaluate în raport cu riscul de lobby și de 
reprezentare a unor interese. 

Numai câteva agenții merg mai departe decât cerințele legale 
minime atunci când gestionează posibile situații de tip „uși 
turnante”  

2.40. Nouă agenții și-au introdus propriile norme interne pentru a compensa lipsa unor 
dispoziții în legislația UE care să reglementeze activitățile membrilor consiliilor agențiilor, lipsă 
descrisă în caseta 2.6. A se vedea caseta 2.8. 
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Caseta 2.8 

Nouă agenții (ABE, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europol, FRA și 
SRB) au dispoziții specifice care acoperă riscul situațiilor de tip „uși 
turnante” în ceea ce privește membrii consiliilor lor 

Normele interne ale EMA prevăd obligația membrilor consiliului de administrație (și 
a supleanților acestora) de a notifica imediat agenția cu privire la intenția lor de a exercita 
activități profesionale în companii farmaceutice. Din momentul în care primește o astfel 
de notificare, EMA trebuie să restricționeze implicarea ulterioară a persoanei în cauză în 
activitățile consiliului de administrație. Norme similare se aplică, de asemenea, membrilor 
comitetelor științifice și ai grupurilor de experți ai EMA. 

EIT dispune de un cod de bună conduită, care abordează conflictele de interese în cazul 
membrilor consiliului de conducere. Acest cod interzice membrilor consiliului de 
conducere să ocupe un post, remunerat sau neremunerat, în orice întreprindere, centru 
de cercetare sau universitate care participă la comunitățile de cunoaștere și inovare ale 
EIT sau care primește granturi de la EIT, timp de doi ani de la părăsirea funcției lor. 

2.41. Restul de 31 de agenții analizează posibilele cazuri de tip „uși turnante” doar în ceea 
ce privește actualii și foștii membri ai personalului lor. Prin urmare, doar o mică parte din 
posibile cazuri de acest tip implicând membri ai consiliilor agențiilor fac obiectul unei evaluări 
(a se vedea figura 2.11). Acest lucru poate antrena conflicte de interese percepute sau reale, 
care ar putea duce la: 

o decizii care nu sunt luate în interesul public, ci în interesul viitorului angajator al 
membrului în cauză al consiliului unei agenții; 

o avantaje inechitabile pentru anumite entități din sectorul privat în ceea ce privește 
informațiile privilegiate sau relațiile/activitățile de lobby. 
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Figura 2.11 – Puține cazuri posibile de tip „uși turnante” implicând 
membri ai consiliilor agențiilor sunt evaluate 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor primite de la agenții. 

Acțiunea de întreprins nr. 6 

Agențiile ar trebui să introducă norme interne pentru membrii consiliilor lor în ceea ce 
privește conflictele de interese în general și situațiile de tip „uși turnante” în special. 

2.42. În general, Curtea a constatat că agențiile se bazează aproape exclusiv pe 
declarațiile pe propria răspundere ale membrilor în cauză ai personalului pentru a identifica 
posibilele situații de tip „uși turnante” și riscul asociat de conflict de interese. Majoritatea 
agențiilor nu iau nicio măsură pentru a detecta dacă membri actuali ai personalului exercită 
activități exterioare nedeclarate sau dacă foști membri ai personalului lor ocupă noi locuri de 
muncă fără a informa agenția. De asemenea, acestea nu monitorizează dacă foștii membri ai 
personalului respectă restricțiile care le sunt impuse în ceea ce privește noile lor locuri de 
muncă. Totuși, Curtea a identificat patru exemple de bune practici în care agențiile au introdus 
proceduri de monitorizare a acestor aspecte (a se vedea caseta 2.9). 

Membri ai consiliilor

Personal cu funcții 
superioare de conducere

Numărul mediu de 
posturi

Numărul de 
plecări

Numărul de cazuri 
evaluate

1 435 659 25

121 45 38
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Caseta 2.9 

Numai patru agenții (Oficiul OAREC, SRB, ABE și ESMA) dispun de 
proceduri de monitorizare a conformității cu normele referitoare la 
fenomenul „ușilor turnante” 

Oficiul OAREC dispune de proceduri pentru a efectua verificări prin sondaj cu privire la 
respectarea de către foștii membri ai personalului a obligațiilor care le revin în temeiul 
articolului 16 din Statutul funcționarilor. Aceste verificări se concentrează asupra 
membrilor personalului cu funcții superioare de conducere și asupra membrilor 
personalului cărora fie li s-a interzis să exercite o anumită activitate profesională, fie li s-a 
permis să accepte un nou loc de muncă sub rezerva anumitor limitări. 

SRB dispune de proceduri pentru a efectua verificări de conformitate cu privire la foștii 
membri ai personalului care au părăsit SRB în ultimii doi ani, utilizând inclusiv baze de 
date accesibile publicului. 

 

Acțiunea de întreprins nr. 7 

Agențiile ar trebui să asigure o monitorizare activă a activității profesionale a membrilor 
personalului lor cu funcții superioare de conducere (inclusiv a celor care au părăsit agenția 
în ultimii doi ani) pentru a fi în măsură să detecteze situațiile de tip „uși turnante” 
nedeclarate și să asigure respectarea restricțiilor impuse anterior. 
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Alte documente referitoare la agenții 
publicate de Curte 
2.43. În afară de rapoartele de audit consacrate în mod specific agențiilor, Curtea 
a publicat în cursul anului 2021 și în prima jumătate a anului 2022 mai multe rapoarte speciale 
cu privire la punerea în aplicare a unor politici ale UE care făceau trimitere la o serie de agenții. 
Tabelul 2.1 prezintă conținutul a cinci rapoarte selectate, iar figura 2.12 include o listă 
completă. 

Tabelul 2.1 – Principalele puncte abordate în rapoartele speciale recente 
selectate de Curte referitoare la agențiile UE 

Raportul special 
și agenția în 

cauză 
Principalele puncte abordate 

Raportul special 
nr. 06/2022 

„Drepturile de 
proprietate 
intelectuală în UE – 
O protecție cu 
lacune” 

EUIPO 

În cadrul acestui audit, Curtea a evaluat dacă drepturile de 
proprietate intelectuală asupra mărcilor UE, a desenelor și 
modelelor UE și a indicațiilor geografice ale UE erau bine protejate în 
cadrul pieței unice. 
Curtea a constatat că protecția era în general solidă, în pofida unor 
deficiențe legislative. Lipsa unei metode clare pentru stabilirea 
taxelor la nivelul UE are drept rezultat un nivel al taxelor care 
produce o acumulare de excedente. De asemenea, au fost 
identificate carențe în legislația privind cadrul EUIPO de guvernanță 
și de asigurare a răspunderii de gestiune. 

Curtea a recomandat Comisiei să completeze și să actualizeze cadrele 
de reglementare și să evalueze mecanismele de guvernanță și 
metoda de stabilire a taxelor în contextul evaluării sale cu privire la 
impactul EUIPO, la eficacitatea și eficiența acestuia și la practicile sale 
de lucru. Curtea a recomandat, de asemenea, ca EUIPO să își 
îmbunătățească sistemele de finanțare, de control și de evaluare, 
oferind o metodă solidă de calculare a sumelor forfetare, justificând 
în mod corespunzător costurile de funcționare a bazelor de date 
publice ale UE pentru mărcile UE și desenele și modelele UE și 
îmbunătățind sistemele de evaluare pentru cooperarea europeană. 

Raportul special 
nr. 05/2022 

„Securitatea 
cibernetică 
a instituțiilor, 
organelor și 
agențiilor UE – Per 
ansamblu, nivelul 
de pregătire nu este 

Numărul de atacuri cibernetice îndreptate împotriva instituțiilor, 
organelor și agențiilor UE (IOAUE) crește vertiginos. Dat fiind că 
IOAUE sunt puternic interconectate, punctele slabe ale uneia le pot 
expune pe celelalte la amenințări de securitate. Curtea a examinat 
dacă IOAUE dispun de mecanisme adecvate pentru a se proteja 
împotriva atacurilor cibernetice.  
S-a constatat că, per ansamblu, nivelul de pregătire al IOAUE nu este 
proporțional cu amenințările și că IAOUE au niveluri foarte variabile 
de maturitate în materie de securitate cibernetică. Curtea 
recomandă Comisiei să îmbunătățească gradul de pregătire al IOAUE, 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_RO.pdf
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Raportul special 
și agenția în 

cauză 
Principalele puncte abordate 

proporțional cu 
amenințările” 

ENISA 

propunând introducerea unor norme obligatorii în materie de 
securitate cibernetică și o creștere a resurselor pentru Centrul de 
răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE). De 
asemenea, Comisia ar trebui să promoveze sinergii suplimentare 
între IOAUE, iar CERT-UE și Agenția Uniunii Europene pentru 
Securitate Cibernetică ar trebui să își concentreze sprijinul pe acele 
IOAUE mai puțin avansate în domeniul securității cibernetice. 

Raportul special 
nr. 04/2022 
„Fondurile de 
investiții: acțiunile 
UE nu au creat încă 
o adevărată piață 
unică în beneficiul 
investitorilor” 

ESMA 

Fondurile de investiții joacă un rol-cheie în uniunea piețelor 
europene de capital, ajutând investitorii să își aloce capitalul în mod 
eficient. Curtea a evaluat cât de adecvat este cadrul de reglementare 
aferent, precum și eforturile UE de a crea o supraveghere eficace și 
similară în toate statele membre și de a asigura protecția 
investitorilor și stabilitatea financiară. 
Ea a constatat că acțiunile UE favorizaseră instituirea unei piețe unice 
pentru fondurile de investiții, dar nu obținuseră încă efectele dorite, 
dat fiind că veritabilele activități transfrontaliere și beneficiile pentru 
investitori rămâneau limitate. ESMA se străduise să promoveze 
convergența în materie de supraveghere, ceea ce a dus la o ușoară 
îmbunătățire a calității supravegherii și la reducerea divergențelor. 
Ea nu a putut însă măsura însă acest progres și informațiile sale cu 
privire la măsura în care statele membre asigurau un nivel echivalent 
de supraveghere erau limitate. Cu toate acestea, activitatea ESMA 
a scos la iveală deficiențe în ceea ce privește supravegherea la nivel 
național și unele practici divergente. Pentru a asigura o supraveghere 
coerentă, aceasta s-a bazat pe bunăvoința autorităților naționale de 
supraveghere și pe disponibilitatea propriului consiliu al 
supraveghetorilor. 

Raportul special 
nr. 19/2021 

„Sprijinul acordat 
de Europol pentru 
combaterea 
introducerii ilegale 
de migranți: agenția 
s-a dovedit a fi un 
partener apreciat, 
însă sursele de date 
nu sunt folosite 
într-o măsură 
suficientă, iar 
cuantificarea 
rezultatelor lasă de 
dorit” 

Europol 

Introducerea ilegală de migranți a reprezentat o amenințare majoră 
pentru UE în ultimii ani pe plan umanitar și din punctul de vedere al 
securității. În cadrul acestui audit s-a evaluat dacă Europol sprijinise 
în mod eficace statele membre ale UE în eforturile de dezmembrare 
a rețelelor criminale implicate în activități organizate de introducere 
ilegală de migranți.  

Curtea a constatat că partenerii Europol au apreciat sprijinul pus la 
dispoziție de această agenție, dar deficiențele care există în 
măsurarea rezultatelor sale au împiedicat Curtea să îi evalueze în 
mod exhaustiv impactul. De asemenea, s-a constatat că modul în 
care Europol utiliza sursele europene de date disponibile era uneori 
limitat. Curtea a recomandat ca Europol să utilizeze toate sursele de 
date disponibile, să consolideze schimbul de date cu partenerii săi și 
să îmbunătățească monitorizarea performanței și raportarea cu 
privire la activitățile sale legate de introducerea ilegală de migranți. 
De asemenea, Europol ar trebui să mărească transparența procesului 
de prioritizare a cazurilor de introducere ilegală de migranți primite 
din statele membre. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_RO.pdf
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Raportul special 
și agenția în 

cauză 
Principalele puncte abordate 

Raportul special 
nr. 08/2021 

„Sprijinul acordat 
de Frontex pentru 
gestionarea 
frontierelor externe 
nu a fost suficient 
de eficace până în 
prezent” 

Frontex 

În cadrul acestui audit, Curtea a evaluat dacă Frontex și-a desfășurat 
în mod eficace patru dintre cele șase activități de bază, cu scopul de 
a contribui la punerea în aplicare a gestionării europene integrate 
a frontierelor, ajutând astfel statele membre să prevină, să detecteze 
și să combată imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră. S-a 
examinat, de asemenea, cât de pregătit era Frontex să se achite de 
noul său mandat extins în 2019. 
Curtea a concluzionat că sprijinul acordat de Frontex statelor 
membre și țărilor asociate spațiului Schengen în combaterea 
imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere nu era suficient de 
eficace. Ea a observat că Frontex nu pusese în aplicare pe deplin 
mandatul care i-a fost încredințat în 2016 și a evidențiat mai multe 
riscuri legate de mandatul acordat în 2019. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf
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Figura 2.12 – Alte rapoarte speciale ale Curții de Conturi Europene care 
se referă la agenții, publicate în 2021 și în prima jumătate a anului 2022 

 

Camera I
Utilizarea durabilă 
a resurselor 
naturale

CFM 3 CFM 4 CFM 5 Agenție autofinanțatăCFM 2CFM 1

Raportul special nr. 16/2021:
Politica agricolă comună și 
clima – Jumătate din cheltuielile 
UE consacrate acțiunilor climatice 
sunt legate de agricultură, dar 
emisiile generate de acest sector 
nu sunt în scădere

AEM
Raportul special nr. 12/2021:
Principiul „poluatorul plătește”: 
aplicare inconsecventă în cadrul 
politicilor de mediu și al acțiunilor 
pentru mediu ale UE

AEM

Raportul special nr. 20/2021:
Utilizarea sustenabilă a apei în 
agricultură: fondurile din partea PAC 
sunt susceptibile să promoveze mai 
degrabă o utilizare mai intensă decât 
una mai eficientă a apei

AEM

Raportul special nr. 21/2021:
Finanțarea din partea UE pentru 
biodiversitate și pentru schimbările 
climatice în pădurile din UE: 
rezultate pozitive, dar limitate

AEM

Raportul special nr. 09/2022:
Cheltuielile legate de climă din 
bugetul UE pentru perioada
2014-2020 – Nivelul acestora nu 
este la fel de ridicat precum cel 
raportat

AEM

Camera II
Investiții pentru 
coeziune, creștere 
și incluziune

Raportul special nr. 05/2021:
Infrastructura de încărcare pentru 
vehicule electrice: numărul stațiilor 
de încărcare a crescut, dar nivelul 
neomogen de instalare 
a infrastructurii complică deplasările 
pe teritoriul UE

CINEA

Raportul special nr. 25/2021:
Sprijinul FSE pentru combaterea 
șomajului de lungă durată: măsurile 
trebuie să fie mai bine direcționate, 
personalizate și monitorizate

Eurofound

Raportul special nr. 03/2022:
Implementarea tehnologiei 5G în 
UE: întârzieri în instalarea 
rețelelor și probleme de 
securitate încă nerezolvate

Oficiul OAREC, ENISA
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Camera III
Acțiuni externe, 
securitate și 
justiție

Camera IV
Reglementarea 
piețelor și 
economia 
competitivă

Raportul special nr. 01/2021:
Planificarea rezoluțiilor în cadrul 
mecanismului unic de rezoluție

Raportul special nr. 07/2021:
Programele spațiale Galileo și 
Copernicus ale UE: serviciile au fost 
lansate, dar sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a se asigura 
utilizarea acestora

Raportul special nr. 19/2021:
Sprijinul acordat de Europol pentru 
combaterea introducerii ilegale de 
migranți: agenția s-a dovedit a fi un 
partener apreciat, însă sursele de date 
nu sunt folosite într-o măsură 
suficientă, iar cuantificarea rezultatelor 
lasă de dorit

Raportul special nr. 04/2022:
Fondurile de investiții: acțiunile UE nu au 
creat încă o adevărată piață unică în 
beneficiul investitorilor

Europol

EUSPA

ESMA, EIOPA, ABE

CFM 3 CFM 4 CFM 5 Agenție autofinanțatăCFM 2CFM 1

Frontex
Raportul special nr. 17/2021:
Cooperarea dintre UE și țările terțe 
în materie de readmisie: acțiuni 
relevante, dar rezultate limitate

ECDC
Raportul special nr. 13/2022:
Libera circulație în UE în timpul 
pandemiei de COVID-19 –
O supraveghere limitată a controalelor 
la frontierele interne și acțiuni 
necoordonate ale statelor membre

SRB

Frontex
Raportul special nr. 08/2021:
Sprijinul acordat de Frontex pentru 
gestionarea frontierelor externe nu 
a fost suficient de eficace până în 
prezent

Raportul special nr. 13/2021:
Eforturile UE de combatere a 
spălării banilor în sectorul bancar 
sunt fragmentate, iar punerea în 
aplicare este insuficientă

ABE

Raportul special nr. 06/2022:
Drepturile de proprietate intelectuală 
în UE – O protecție cu lacune

EUIPO

Raportul special nr. 07/2022:
Instrumente pentru internaționalizarea 
IMM-urilor: un număr mare de acțiuni 
de sprijin, care nu sunt însă pe deplin 
coerente și coordonate

EISMEA

ENISA
Raportul special nr. 05/2022:
Securitatea cibernetică a instituțiilor, 
organelor și agențiilor UE – Per 
ansamblu, nivelul de pregătire nu este 
proporțional cu amenințările

EUSPA

Raportul special nr. 15/2022:
Măsurile de extindere a participării la 
programul Orizont 2020 au fost bine 
proiectate, dar apariția unei schimbări 
durabile la acest nivel va depinde în 
mare parte de eforturile autorităților 
naționale

REA
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

  

Raportul special nr. 10/2021:
Integrarea perspectivei de gen în 
bugetul UE: este timpul ca 
vorbele să se transforme în fapte

EIGECamera V
Finanțarea și 
administrarea 
Uniunii 

CFM 3 CFM 4 CFM 5 Agenție autofinanțatăCFM 2CFM 1

Raportul special nr. 22/2021:
Finanțarea durabilă: este nevoie 
de acțiuni mai coerente din 
partea UE pentru a redirecționa 
finanțarea către investiții 
durabile

ESMA, EIOPA, ABE

Raportul special nr. 11/2022:
Protejarea bugetului UE –
Includerea pe o listă neagră 
trebuie să fie mai bine utilizată

REA
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Răspunsurile Rețelei agențiilor UE 
1.25. EUIPO ar dori să sublinieze decizia legiuitorilor, care a fost confirmată la ultima reformă 
legislativă. Conform articolului 176 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, 
„Comitetul bugetar îi dă descărcarea directorului executiv în ceea ce privește executarea 
bugetului”. Această descărcare se bazează în mare măsură pe rapoartele publicate de Curte. 

OCSP dorește să atragă atenția asupra faptului 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, conform articolului 61 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26. EUAN recunoaște observațiile Curții, în special în ceea ce privește 
gestionarea achizițiilor publice, procedurile de recrutare și gestiunea bugetară. Membrii EUAN 
se angajează să-și îmbunătățească în permanență politicile și procedurile. Rețeaua dorește să 
sublinieze că observațiile 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 și observațiile conexe de la capitolul 3. 

2.34, 2.35. EUAN susține în totalitate importanța acordată chestiunilor legate de conflictele de 
interese și de practica „ușilor turnante”. În ceea ce privește membrii consiliilor de 
administrație, temeiul juridic actual este însă deficitar. Membrii sunt numiți de Consiliu și, dacă 
nu există dispoziții legale clare cu privire la prevenirea și gestionarea problemelor legate de 
conflictele de interese și de practica „ușilor turnante”, este dificil pentru agenții și consiliile lor 
de administrație să aplice măsuri eficace, de exemplu în ceea ce privește activitățile 
profesionale după părăsirea Consiliului de administrație. Cu toate acestea, membrii EUAN vor 
continua să depună toate eforturile în cadrul juridic existent. 
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Capitolul 3  

Declarații de asigurare 

și alte rezultate de audit specifice agențiilor 
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3.1. Informații în sprijinul declarațiilor 
de asigurare 

Baza pentru opinii 

3.1.1. Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit 
(ISA) și codul etic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme 
de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care revin Curții în temeiul acestor 
standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea intitulată „Responsabilitățile auditorului” din 
prezentul raport. Curtea a respectat cerințele de independență și a îndeplinit obligațiile etice 
care îi revin în conformitate cu Codul etic pentru profesioniștii contabili al Consiliului pentru 
Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili. Curtea consideră că probele de audit pe 
care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza opiniei sale. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu 
guvernanța 

3.1.2. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentele financiare ale 
agențiilor, conducerea fiecărei agenții este responsabilă de întocmirea și de prezentarea 
conturilor acesteia pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la 
nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. 
Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor 
interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie 
afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. 
Conducerea are de asemenea responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile 
financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare respectă dispozițiile oficiale care 
reglementează aceste situații. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor fiecăreia dintre agenții aparține conducerii acesteia. 

3.1.3. În procesul de întocmire a conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea 
capacității agenției respective de a-și continua activitatea. Ea trebuie să prezinte, după caz, 
orice aspecte relevante care afectează continuitatea activității agenției și să utilizeze principiul 
contabil al continuității activității, cu excepția cazului în care intenționează fie să lichideze 
entitatea, fie să oprească operațiunile sau nu are nicio altă soluție realistă decât aceea de 
a face acest lucru. 

3.1.4. Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea 
procesului de raportare financiară al agențiilor. 
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Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor și 
al operațiunilor subiacente 

3.1.5. Curtea are două obiective. Primul constă în obținerea unei asigurări rezonabile cu 
privire la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în conturile agențiilor și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Al doilea obiectiv al Curții este de a furniza 
Parlamentului European și Consiliului sau altei autorități responsabile de descărcarea de 
gestiune, pe baza activității sale de audit, declarații de asigurare cu privire la fiabilitatea 
conturilor agențiilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. 
O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului 
că auditul va detecta întotdeauna toate cazurile de denaturări sau de neconformități 
semnificative care pot exista. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori 
și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea 
influența, în mod individual sau luate împreună, deciziile economice luate de utilizatori pe baza 
acestor conturi. 

3.1.6. În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică subvențiile primite de la Comisia 
Europeană sau de la țările cu care cooperează agenția în cauză și evaluează procedurile 
instituite de agenții pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul. 

3.1.7. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la 
momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate. Această examinare 
acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea achiziționării de active), 
cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt 
examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea 
lor corespunzătoare și agenția acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în 
avans, în același exercițiu sau ulterior. 

3.1.8. În conformitate cu standardele ISA și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul 
profesional și își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. Curtea 
desfășoară de asemenea următoarele activități. 

o Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor și riscul ca 
operațiunile subiacente să prezinte neconformități semnificative cu cerințele cadrului 
juridic al Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități semnificative 
rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Ea concepe și desfășoară proceduri de 
audit care să abordeze riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate 
pentru a sta la baza opiniilor sale. Riscul de nedetectare a unei denaturări sau a unei 
neconformități semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare 
a unei denaturări sau a unei neconformități semnificative cauzate de eroare, deoarece 
frauda poate presupune coluziune, fals, omisiuni intenționate, declarații false sau 
evitarea controalelor interne. 
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o Curtea obține o înțelegere a controalelor interne relevante pentru audit în vederea 
elaborării de proceduri de audit adecvate în raport cu circumstanțele, dar nu în scopul 
exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. 

o Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate de conducere și 
caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații 
realizate de către aceasta. 

o Curtea formulează concluzii cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere 
a principiului contabil privind continuitatea activității și determină, pe baza probelor de 
audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau 
condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea unei agenții de a-și 
continua activitatea. În cazul în care concluzionează că există o incertitudine 
semnificativă, Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său de audit, asupra 
prezentărilor aferente de informații din conturi sau, în cazul în care aceste informații 
prezentate sunt neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe 
probele de audit obținute până la data raportului său de audit. Cu toate acestea, 
evenimente ulterioare pot determina o entitate să nu își mai desfășoare activitatea în 
baza principiului continuității activității. 

o Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor, inclusiv 
prezentările de informații, și măsura în care conturile reflectă în mod fidel operațiunile și 
evenimentele subiacente. 

o Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile financiare ale 
agențiilor cu scopul de a exprima o opinie referitoare la conturi și la operațiunile 
subiacente acestora. Ea este responsabilă de coordonarea, supervizarea și efectuarea 
auditului și își asumă întreaga responsabilitate pentru opinia sa de audit. 

o Curtea ia în considerare, după caz, activitatea de audit desfășurată de auditori externi 
independenți cu privire la conturile agențiilor, în conformitate cu prevederile 
articolului 70 alineatul (6) din Regulamentul financiar al UE. 

Curtea discută cu conducerea despre aspecte precum sfera planificată a auditului și 
programarea acestuia în timp, precum și despre constatările principale ale auditului, inclusiv 
eventuale deficiențe semnificative ale controalelor interne pe care Ie identifică pe parcursul 
auditului. Dintre aspectele discutate cu agențiile, Curtea stabilește care au fost chestiunile cele 
mai importante pentru auditul conturilor aferente perioadei vizate. Aceste chestiuni sunt 
considerate a fi aspecte-cheie ale auditului. Curtea descrie aceste aspecte în raportul său de 
audit, cu excepția cazului în care legislația îi interzice acest lucru sau cu excepția cazului în care, 
în circumstanțe extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu ar trebui comunicat în 
raportul său deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile pentru interesul public 
vor fi depășite de consecințele negative ale acestei comunicări. 
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Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) 

 

3.2. Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei 
(ACER) 

Introducere 

3.2.1. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei (denumită în continuare „ACER”), cu sediul la Ljubljana, a fost instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului25, revizuit ulterior 
prin Regulamentul (UE) 2019/942 al Parlamentului European și al Consiliului26. Principala 
sarcină a ACER este de a asista autoritățile naționale de reglementare în exercitarea, la nivelul 
UE, a atribuțiilor de reglementare pe care acestea le îndeplinesc în statele membre, precum și, 
acolo unde este necesar, de a coordona acțiunile acestora. Regulamentul privind integritatea și 
transparența pieței angro de energie (Regulamentul REMIT27) a conferit ACER responsabilități 
suplimentare în ceea ce privește monitorizarea pieței europene angro de energie. Figura 3.2.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la ACER28. 

                                                             
25 Regulamentul (CE) nr. 713/2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de 

Reglementare din Domeniul Energiei. 

26 Regulamentul (UE) 2019/942 de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei. 

27 Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de 
energie. 

28 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ACER sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.acer.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) 

 

Figura 3.2.1 – Cifre-cheie cu privire la ACER 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ACER pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de ACER. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.2.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 
rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea ACER. 

3.2.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ACER și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 
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Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) 

 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 

3.2.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei („ACER”), care cuprind situațiile financiare29 și 
rapoartele privind execuția bugetului30 ACER pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.2.5. În opinia Curții, conturile ACER pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a ACER la 
31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și 
modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 
conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate 
de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru 
sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
29 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. 

30 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) 

 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.2.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.2.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.2.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.2.9. În raportul său de audit pentru exercițiul financiar 201931, Curtea a concluzionat că 
mai multe contracte specifice încheiate în temeiul unui contract-cadru pentru servicii 
informatice erau parțial neconforme. Prin urmare, este posibil ca plăți ulterioare bazate pe 
acest contract-cadru să fie de asemenea afectate. În 2021, plățile asociate s-au ridicat la 
21 534 de euro. 

                                                             
31 Punctul 7 din Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind conturile anuale ale ACER 

pentru 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_RO.pdf
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Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) 

 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.2.10. Între 2019 și 2021, ACER a evaluat trei cazuri de posibil conflict de interese în 
legătură cu membri din gradele superioare ai personalului care urmau să exerseze o activitate 
exterioară remunerată sau să ocupe un nou loc de muncă în altă parte. În cazul pe care Curtea 
l-a examinat, s-a constatat că, încălcând articolul 16 din Statutul funcționarilor, ACER nu 
a consultat comisia paritară și a emis o decizie după expirarea termenului. Decizia includea 
restricții menite să atenueze riscul de conflict de interese. Or, pentru că a fost emisă cu 
întârziere, decizia nu a putut fi efectiv pusă în aplicare, ceea ce înseamnă că persoana în cauză 
a fost de facto autorizată să ocupe noul loc de muncă fără nicio restricție. Ulterior, ACER 
a solicitat persoanei în cauză să se conformeze restricțiilor prevăzute în decizia inițială, dar 
această cerere nu avea nicio bază legală. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.2.11. Curtea a constatat că ACER reportase către 2022 6,6 milioane de euro (29,9 %) 
din creditele de angajament pentru 2021. Din această sumă, 4,0 milioane de euro, adică 54 % 
din cheltuielile operaționale, erau legați de activități operaționale de bază desfășurate în 
temeiul Regulamentului REMIT. Ratele ridicate de reportări contravin principiului bugetar al 
anualității și sugerează probleme structurale în execuția bugetului. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.2.12. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) 

 

Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată 
încă/nu se aplică) 

2016 ACER ar putea să aibă în vedere introducerea unor credite bugetare 
diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor. Finalizată 

2019 

ACER a semnat un contract-cadru în cascadă, în două loturi, pentru o sumă 
maximă de 25 de milioane de euro, în domeniul sistemelor și al consultanței 
informatice. Totuși, 61,3 % din plățile efectuate în 2019 în cadrul lotului 1 al 
contractului nu figurau pe lista de prețuri aferentă acestuia. ACER a încheiat 
contracte directe pentru elementele în cauză, fără să organizeze o procedură 
concurențială. Prin urmare, contractele specifice aferente sunt neconforme. 

În desfășurare 

(până la expirarea contractului-cadru în 2025) 

2019 

ACER a calculat în mod incorect punctajele de evaluare în cadrul unei proceduri 
de recrutare, ceea ce a condus la selectarea nejustificată a unui candidat. Acest 
lucru contravine principiului egalității de tratament și demonstrează lipsa 
aplicării unor controale interne eficace. 

Nu se aplică 

2019 
Curtea a identificat probe care arată că ACER a utilizat lucrători interimari 
pentru a compensa un deficit de efectiv la nivelul membrilor personalului 
angajați direct. Cu excepția unei singure persoane, toți lucrătorii interimari din 

Nedemarată încă 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată 
încă/nu se aplică) 

cadrul ACER se ocupau de sarcini pe termen lung. ACER ar trebui să atribuie 
sarcinile permanente și pe cele în curs membrilor personalului angajați direct, 
nu lucrătorilor interimari. 

2019 

ACER a înregistrat o rată ridicată de reportări, care erau doar parțial justificate. 
O astfel de situație indică o problemă structurală. Pentru a o soluționa, ACER ar 
trebui să continue să își îmbunătățească planificarea bugetară și ciclurile de 
execuție bugetară. 

În desfășurare 

2019 

ACER nu a respectat principiul nr. 12 de control intern prevăzut de propriul 
cadru de control intern, care prevede că trebuie să înregistreze eventualele 
abateri de la norme și proceduri în registrul său de excepții. Aceasta 
subminează transparența și eficacitatea sistemelor de control intern ale ACER. 

Finalizată 

2020 
Deficiențele de control intern pentru procedurile de recrutare au afectat 
procesul de evaluare a candidaților, dar nu au pus sub semnul întrebării 
legalitatea sau regularitatea procedurilor auditate. 

Nu se aplică 

2020 

Punct referitor la alte aspecte: ACER nu a adoptat norme interne pentru 
a asigura continuitatea delegărilor în cazurile în care ordonatorii de credite care 
și-au delegat sarcinile sau ordonatorii de credite delegați nu mai ocupă 
posturile respective. 

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

 

Răspunsul ACER 
3.2.9. Agenția recunoaște plata efectuată în temeiul contractului-cadru în cauză. Valoarea sa 
reprezintă 0,1 % din toate plățile efectuate în 2021. Agenția a redus la minimum utilizarea de 
elemente neincluse în listele de prețuri, în măsura posibilului (ajungând la sub 10 % din 
valoarea fiecărui contract specific), ținând seama de continuitatea activităților sale 
operaționale. 

3.2.10. Agenția recunoaște toate faptele, astfel cum au fost prezentate de Curte. Trebuie 
remarcat că, având de-a face pentru prima dată cu această situație, agenția a încercat să se 
asigure că vor fi impuse clauzele și condițiile adecvate. Agenția nu a reușit însă să facă acest 
lucru la timp și a trebuit să retragă decizia. Agenția a considerat că schimbul de scrisori cu 
fostul membru al personalului reprezintă o soluție bună pentru a formaliza obligațiile 
contractuale după retragerea deciziei, protejându-se astfel de riscurile operaționale, juridice și 
reputaționale. Întrucât a dobândit experiența acestui proces, agenția își ia angajamentul să 
aplice procesul la timp și corect. 

3.2.11. Agenția recunoaște nivelul crescut al reportărilor. Anul 2021 a fost primul an în care 
agenția a colectat taxe. Fără o experiență anterioară în acest domeniu, agenția a acționat cu 
prudență în contractarea resurselor sale și a amânat demararea mai multor proiecte 
operaționale planificate să fie acoperite din taxe până la decontarea primei tranșe de taxe. 
Acest lucru a dus la un nivel ridicat de reportare a creditelor din soldurile deschise ale 
angajamentelor la sfârșitul anului. 
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Agenția de Sprijin pentru Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) 

 

3.3. Agenția de Sprijin pentru 
Organismul Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice (Oficiul 
OAREC) 

Introducere 

3.3.1. Agenția de Sprijin pentru Organismul Autorităților Europene de Reglementare în 
Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumită în continuare „Oficiul OAREC”), cu sediul la 
Riga, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 201832, care a înlocuit anteriorul Regulament (CE) nr. 1211/2009 
al Parlamentului European și al Consiliului33. Principala sarcină a Oficiului OAREC este de 
a furniza servicii de sprijin profesional și administrativ Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC). Sub îndrumarea Consiliului 
autorităților de reglementare, Oficiul OAREC colectează și analizează informații privind 
comunicațiile electronice și diseminează în rândul autorităților naționale de reglementare cele 
mai bune practici, cum ar fi abordări, metodologii și orientări comune privind punerea în 
aplicare a cadrului de reglementare al UE. Figura 3.3.1 prezintă cifre-cheie cu privire la Oficiul 
OAREC34. 

                                                             
32 Regulamentul (UE) 2018/1971 de instituire a Organismului Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin 
pentru OAREC (Oficiul OAREC). 

33 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 de instituire a Organismului autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului. 

34 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile Oficiului OAREC sunt disponibile pe site-
ul său web: www.berec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Figura 3.3.1 – Cifre-cheie cu privire la Oficiul OAREC 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale Oficiului OAREC pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind 
personalul puse la dispoziție de Oficiul OAREC. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.3.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 
rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea Oficiului OAREC. 

3.3.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii Oficiului 
OAREC și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

8

10

Buget (în milioane de euro)*

43

45

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020
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Opinie 
3.3.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției de Sprijin pentru Organismul Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice („Oficiul OAREC”), care 
cuprind situațiile financiare35 și rapoartele privind execuția bugetului36 Oficiului 
OAREC pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.3.5. În opinia Curții, conturile Oficiului OAREC pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a Oficiului OAREC la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor 
sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
35 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. 

36 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.3.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.3.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.3.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.3.9. În raportul său de audit pentru exercițiul financiar 201937, Curtea a concluzionat că 
o procedură de achiziții desfășurată pentru servicii juridice era neconformă. Prin urmare, toate 
plățile ulterioare efectuate în temeiul acestui contract-cadru sunt neconforme. În 2021, plățile 
asociate s-au ridicat la 4 444 de euro. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.3.10. În cadrul unei proceduri de recrutare verificate de Curte, comisia de selecție nu 
stabilise, înainte de examinarea candidaturilor, modul în care urmau să fie acordate puncte 
pentru fiecare criteriu de selecție. Acest lucru a însemnat că modul în care au fost stabilite 
punctajele candidaților era lipsit de transparență. 

                                                             
37 Punctul 17 din Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind conturile anuale ale 

Oficiului OAREC pentru 2019. 

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
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Președintele comisiei de selecție declarase un conflict de interese de natură profesională în 
legătură cu doi candidați care lucrau sub supravegherea sa. Raportul final de evaluare nu 
descria însă modul în care a fost abordat acest conflict de interese. 

Aceste deficiențe identificate au subminat principiile transparenței și egalității de tratament în 
cadrul procedurii de recrutare. Ele pot expune Oficiul OAREC la riscuri juridice și reputaționale. 

3.3.11. În cadrul unei proceduri de achiziții auditate pentru servicii informatice, Oficiul 
OAREC a solicitat o ofertă din partea unui contractant, fără a specifica în prealabil care erau 
serviciile cerute. O astfel de abordare afectează eficacitatea, eficiența și economia 
operațiunilor. 

În plus, Oficiul OAREC nu a efectuat verificări pentru a se asigura că prețurile aplicabile 
contractelor specifice corespundeau prețurilor și reducerilor prevăzute în contractul-cadru 
subiacent. Lipsa verificărilor ex ante cu privire la prețuri constituie o deficiență a sistemului de 
control intern al Oficiului OAREC. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.3.12. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

Oficiul OAREC a semnat un contract-cadru cu o întreprindere pentru 
prestarea de servicii de asistență de secretariat. Personalul (lucrători 
interimari) a fost angajat prin intermediul unor contracte încheiate cu 
agenții de muncă temporară autorizate. Recurgerea la aceste contracte 
de servicii pentru furnizarea de forță de muncă nu este însă conformă cu 
normele UE în domeniul social și al ocupării forței de muncă și expune 
Oficiul OAREC la riscuri juridice și reputaționale. 

Finalizată 

2019 

Oficiul OAREC a încheiat o procedură de achiziții și a semnat un contract 
înainte de a evalua toate ofertele primite. Acesta a rătăcit o ofertă, pe 
care nu a evaluat-o. Raportul de evaluare pentru această procedură nu 
a explicat modul în care Oficiul OAREC a concluzionat dacă ofertele erau 
conforme cu criteriile de eligibilitate. Procedura de achiziții a fost 
efectuată de o singură persoană. Persoana respectivă declarase un 
potențial conflict de interese, dar, în pofida acestui fapt, ea a efectuat 
singură întreaga procedură. Din aceste motive, Curtea consideră că 
respectivul contract este neconform. 

În desfășurare 
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Răspunsul Oficiului OAREC 
3.3.9. Agenția recunoaște plata efectuată în temeiul contractului-cadru în cauză. Valoarea sa 
reprezintă 0,1 % din toate plățile efectuate în 2021. Agenția a redus la minimum utilizarea de 
elemente neincluse în listele de prețuri, în măsura posibilului (ajungând la sub 10 % din 
valoarea fiecărui contract specific), ținând seama de continuitatea activităților sale 
operaționale. 

3.3.10. Agenția recunoaște toate faptele, astfel cum au fost prezentate de Curte. Trebuie 
remarcat că, având de-a face pentru prima dată cu această situație, agenția a încercat să se 
asigure că vor fi impuse clauzele și condițiile adecvate. Agenția nu a reușit însă să facă acest 
lucru la timp și a trebuit să retragă decizia. Agenția a considerat că schimbul de scrisori cu 
fostul membru al personalului reprezintă o soluție bună pentru a formaliza obligațiile 
contractuale după retragerea deciziei, protejându-se astfel de riscurile operaționale, juridice și 
reputaționale. Întrucât a dobândit experiența acestui proces, agenția își ia angajamentul să 
aplice procesul la timp și corect. 

3.3.11. Agenția recunoaște nivelul crescut al reportărilor. Anul 2021 a fost primul an în care 
agenția a colectat taxe. Fără o experiență anterioară în acest domeniu, agenția a acționat cu 
prudență în contractarea resurselor sale și a amânat demararea mai multor proiecte 
operaționale planificate să fie acoperite din taxe până la decontarea primei tranșe de taxe. 
Acest lucru a dus la un nivel ridicat de reportare a creditelor din soldurile deschise ale 
angajamentelor la sfârșitul anului. 
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3.4. Agenția Uniunii Europene pentru 
Siguranța Aviației (AESA) 

Introducere 

3.4.1. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare 
„AESA”), cu sediul la Köln, este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/113938 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018, de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 216/200839. AESA are sarcini executive și de reglementare specifice în domeniul siguranței 
aviației. Figura 3.4.1 prezintă cifre-cheie cu privire la AESA40. 

Figura 3.4.1 – Cifre-cheie cu privire la AESA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale AESA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de AESA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.4.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 

                                                             
38 Regulamentul (UE) 2018/1139 privind normele comune în domeniul aviației civile și de 

înființare a Agenției Europene pentru Siguranța Aviației. 

39 Regulamentul (CE) nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și 
instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației. 

40 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile AESA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.easa.europa.eu. 

257

258

Buget (în milioane de euro)*

744

729

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea AESA. 

3.4.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii AESA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.4.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („AESA”), care 
cuprind situațiile financiare41 și rapoartele privind execuția bugetului42 AESA 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.4.5. În opinia Curții, conturile AESA pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a AESA la 
31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și 
modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 
conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate 

                                                             
41 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. 

42 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 



 91 

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) 

 

de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru 
sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.4.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.4.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.4.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.4.9. Între 2019 și 2021, AESA a evaluat două cazuri de posibil conflict de interese în 
legătură cu membri din gradele superioare ai personalului care urmau să ocupe un nou loc de 
muncă în altă parte. Contrar celor prevăzute de articolul 16 din Statutul funcționarilor, care 
impune publicarea unei liste a cazurilor evaluate în contextul riscului aferent activităților de 
reprezentare a unor interese și de lobby, AESA nu a publicat o listă care să conțină cazul 
analizat de Curte. În același caz, AESA nu a consultat comisia paritară, ceea ce contravine altei 
dispoziții de la articolul 16 din Statutul funcționarilor. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.4.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2016 
AESA a acumulat un excedent de 52 de milioane de euro din activitățile 

finanțate de sectorul aviației de-a lungul anilor, posibilitatea acestei 
acumulări nefiind însă prevăzută în regulamentul de înființare a agenției. 

În desfășurare 

(nu se află sub controlul AESA) 

2018 

Fondurile pentru un contract încheiat cu Comisia Europeană pentru 
servicii de arhivare au fost angajate de AESA după reînnoirea 
contractului. Pentru a se asigura disponibilitatea fondurilor, 

angajamentul bugetar ar trebui să fie înregistrat înainte de asumarea 
unei obligații juridice. 

Finalizată 
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Răspunsul AESA 
3.4.9. AESA a efectuat o evaluare detaliată a cazului specific evidențiat aici, precum și a cererilor 
suplimentare de activitate profesională/consultanță raportate de foști membri ai personalului, 
în ceea ce privește riscul unui conflict de interese efectiv sau potențial (inclusiv perceput) al 
AESA. Acolo unde a fost necesar, s-au pus în aplicare măsuri adecvate de diminuare a riscurilor 
și s-au impus restricțiile relevante. 
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3.5. Autoritatea Bancară Europeană 
(ABE) 

Introducere 

3.5.1. Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare „ABE”), cu sediul la Paris, 
a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului43. ABE contribuie la elaborarea unor practici comune de înaltă calitate în materie de 
reglementare și supraveghere în sectorul bancar, monitorizează aplicarea legislației bancare a 
UE de către autoritățile naționale și ia decizii în situații de urgență. Figura 3.5.1 prezintă cifre-
cheie cu privire la ABE44. 

Figura 3.5.1 – Cifre-cheie cu privire la ABE 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ABE pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de ABE. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.5.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 
rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea ABE. 

                                                             
43 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Bancară Europeană). 

44 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ABE sunt disponibile pe site-ul său web: 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Buget (în milioane de euro)*

217

222

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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3.5.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ABE și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.5.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Autorității Bancare Europene („ABE”), care cuprind situațiile 
financiare45 și rapoartele privind execuția bugetului46 ABE pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.5.5. În opinia Curții, conturile ABE pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a ABE la 
31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și 
modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 
conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate 
de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru 
sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
45 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. 

46 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.5.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.5.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.5.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.5.9. ABE urmărea să obțină acces la servicii de date privind datoriile băncilor și piața de 
capital și a concluzionat că serviciile pe care le solicita puteau fi furnizate numai de doi 
operatori economici specifici. Prin urmare, ABE a inițiat două proceduri de negociere separate, 
pentru contracte în valoare de 100 000 de euro și, respectiv, 43 800 de euro, fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare în conformitate cu punctul 11.1 litera (b) subpunctele (ii) 
și (iii) din anexa I la Regulamentul financiar. ABE nu a urmat în niciunul din cele două cazuri 
toate etapele procedurale necesare prevăzute la punctul 16 din anexa I la Regulamentul 
financiar, cum ar fi trimiterea unei invitații de participare la procedură și elaborarea unui caiet 
de sarcini. 

3.5.10. Curtea a detectat deficiențe ale controlului intern care afectau procedurile de 
recrutare. În cadrul unei astfel de proceduri, nu s-a putut identifica nicio probă care să arate că 
ABE stabilise, înainte de examinarea candidaturilor, numărul minim de puncte pe care 
candidații trebuiau să le obțină pentru a fi înscriși pe lista scurtă. Acest lucru a subminat 
principiile transparenței și egalității de tratament. 



 97 

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) 

 

Într-o altă procedură, comisia de selecție fusese înființată printr-o serie de e-mailuri, și nu 
printr-o singură decizie de numire, ceea ce înseamnă că nu exista o pistă de audit completă 
pentru toate nominalizările. În urma auditului Curții, ABE a furnizat documente pentru 
a demonstra că și-a modificat procesele. 

3.5.11. În conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului supraveghetorilor, 
membrii consiliului care se află într-o situație de conflict de interese nu pot participa la 
discuțiile consiliului și nici nu pot vota cu privire la chestiunea în cauză. Aceștia pot rămâne 
însă prezenți la reuniunea respectivă dacă nimeni nu obiectează. O astfel de situație creează 
un risc pentru independența consiliului, cel puțin în aparență. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.5.12. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019 

ABE nu a ajustat niciodată contribuțiile pentru pensii bazate pe estimări 
astfel încât să corespundă cifrelor reale și nici nu a elaborat planuri în 
acest sens. Contribuțiile din partea autorităților naționale competente nu 
au fost niciodată ajustate astfel încât să corespundă cifrelor reale. 

Finalizată 

2019 

Bugetul ABE este finanțat de autoritățile naționale competente și de UE. 
Regulamentul de instituire a ABE stabilește un raport al contribuțiilor de 
60 % pentru autoritățile naționale competente și de 40 % pentru UE. 
Raportul utilizat efectiv este însă ușor diferit din cauza contribuțiilor 
autorităților naționale competente din țările AELS. Atunci când există un 
excedent bugetar în anul N-2, ABE redistribuie în anul N în funcție de 
raportul 60-40, și nu pe baza raportului efectiv din anul N-2. 

Finalizată 

2020 

În 2020, ABE a încheiat un acord bancar pe termen scurt cu o bancă, 
utilizând o procedură de achiziții greșită din cauza subestimării valorii 
contractului. Pentru perioada ianuarie-august 2020, dobânda negativă 
plătită a fost de 38 430 de euro. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

În cazul unei proceduri de achiziții, justificarea pentru a utiliza procedura 
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a fost 
inadecvată și nu dispunea de o pistă de audit corespunzătoare. Valoarea 
contractului a fost de 31 000 de euro. 

Nu se aplică 

2020 

În cadrul unei proceduri de achiziții, un membru al personalului care 
înlocuia un alt membru în comisia de deschidere nu fusese numit în mod 
oficial de către ordonatorul de credite. În plus, membrul nedesemnat 
a semnat declarația privind absența conflictului de interese numai după 
deschiderea ofertelor. 

Nu se aplică 

2020 

ABE nu a aplicat rata dobânzii specificată în Regulamentul financiar al UE 
pentru plata contribuțiilor pe 2020 primite cu întârziere de la o serie de 
autorități naționale competente din statele membre și din țările AELS. 
Valoarea dobânzilor acumulate pentru anul 2020 este de 25 103 euro. Ca 
urmare a auditului Curții și după consultarea Comisiei Europene, ABE 
a decis să aplice dobânda de întârziere începând cu 2021. 

Finalizată 

2020 

Din 2017, ABE nu și-a mai actualizat în mod oficial planul de asigurare 
a continuității activității. Înainte de mutarea ABE de la Londra la Paris în 
iunie 2019, a fost elaborat un proiect de plan, care a fost utilizat ca bază 
pentru abordarea pandemiei de COVID-19. Planul nu a fost însă aprobat 
în mod oficial și nici actualizat de către conducerea superioară a ABE. 

Finalizată 
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Răspunsul ABE 
3.5.9. ABE își recunoaște eroarea de a nu fi urmat toate etapele procedurale prevăzute la 
punctul 16 din Regulamentul financiar, în care serviciile pot fi furnizate numai de un singur 
operator economic. De la primirea acestei observații preliminare din partea Curții, ABE și-a 
completat procesele interne și a urmat toate etapele procedurale necesare pentru aceste 
tipuri de proceduri. 
 
3.5.10. ABE se angajează să asigure principiile transparenței și egalității de tratament în toate 
procedurile de selecție, printre altele prin: stabilirea sistematică a punctajului necesar și 
a punctajului minim necesar pentru candidații care urmează să fie înscriși pe lista scurtă, 
înainte de examinarea candidaturilor; invitarea de membri externi la grupurile sale de lucru, în 
special pentru funcțiile de conducere. 

După audit, ABE și-a consolidat și mai mult procesele interne și, în prezent, formalizează 
sistematic deciziile de numire într-un singur document (deși, în trecut, au putut fi utilizate e-
mailuri pentru a accelera procesul), ceea ce ar trebui, de asemenea, să faciliteze auditul. 
 
3.5.11. Consiliul supraveghetorilor a adoptat, în cadrul reuniunii sale din 21 iunie 2022, 
o modificare a regulamentului său de procedură, precum și a Consiliului de administrație și 
a mandatelor comitetelor permanente pentru rezoluție (ResCo) și pentru combaterea spălării 
banilor și a finanțării terorismului (AMLSC), conform căreia un membru care a declarat un 
conflict de interese trebuie, în toate cazurile, să fie absent atât de la discuții, cât și de la vot. 
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3.6. Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA) 

Introducere 

3.6.1. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „ECHA”), cu 
sediul la Helsinki, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului47. Sarcina sa principală este de a asigura un nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane și a mediului, precum și libera circulație a substanțelor pe piața internă, 
sporind totodată competitivitatea și inovarea. De asemenea, ECHA promovează dezvoltarea 
unor metode alternative de evaluare a pericolelor pe care le prezintă substanțele. Figura 3.6.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la ECHA48. 

Figura 3.6.1 – Cifre-cheie cu privire la ECHA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ECHA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de ECHA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.6.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 

                                                             
47 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice. 

48 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ECHA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.echa.europa.eu. 

128

129

Buget (în milioane de euro)*

572

575

Personal (la 31 decembrie)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=EN
http://www.echa.europa.eu/
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rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea ECHA. 

3.6.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ECHA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.6.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Europene pentru Produse Chimice („ECHA”), care cuprind 
situațiile financiare49 și rapoartele privind execuția bugetului50 ECHA pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.6.5. În opinia Curții, conturile ECHA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ECHA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
49 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. 

50 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.6.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.6.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.6.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma observațiilor 
formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 

Verificarea cantităților declarate de întreprinderi este responsabilitatea 
autorităților naționale de aplicare a legii din statele membre și ECHA nu 
are competențe de asigurare a aplicării legii. Capacitatea ECHA de a-și 
îndeplini mandatul depinde de autoritățile naționale. Acest lucru 
subminează punerea în aplicare eficace a Regulamentului REACH și 
afectează, de asemenea, acuratețea calculării redevențelor. 

Finalizată 

2018 

ECHA preconizează că volumul redevențelor și al drepturilor va scădea 
semnificativ începând din 2019. Există riscul ca nivelurile relativ stabile 
ale cheltuielilor și nivelurile mult mai puțin previzibile ale veniturilor să 
aibă un efect negativ asupra funcționării ECHA și asupra execuției 
bugetare asigurate de aceasta. Împreună cu Comisia Europeană și cu 
autoritățile bugetare, ECHA ar trebui să lanseze o dezbatere cu privire la 
un nou model de finanțare viabil. 

Finalizată 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=EN
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Răspunsul ECHA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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3.7. Autoritatea Europeană de 
Asigurări și Pensii Ocupaționale 
(EIOPA) 

Introducere 

3.7.1. Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumită în continuare 
„EIOPA”), cu sediul la Frankfurt, a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului51. Misiunea EIOPA este de a contribui la elaborarea de 
standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere și la 
aplicarea consecventă a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale UE, precum și de a stimula și 
a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente, de a monitoriza 
și a evalua evoluțiile pieței în domeniile sale de competență și de a promova protecția 
titularilor de polițe, a membrilor regimurilor de pensii și a beneficiarilor. Figura 3.7.1 prezintă 
cifre-cheie cu privire la EIOPA52. 

Figura 3.7.1 – Cifre-cheie cu privire la EIOPA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EIOPA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EIOPA. 

                                                             
51 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale). 

52 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EIOPA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Buget (în milioane de euro)*

166

187

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.7.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 
rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea EIOPA. 

3.7.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EIOPA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.7.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”), 
care cuprind situațiile financiare53 și rapoartele privind execuția bugetului54 
EIOPA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
53 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. 

54 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.7.5. În opinia Curții, conturile EIOPA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EIOPA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.7.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.7.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.7.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.7.9. Contractul de închiriere al EIOPA pentru sediul său prevede că proprietarul trebuie 
să își dea acordul în prealabil înainte de a se aduce modificări bunului imobil și înainte de 
instalarea de echipamente suplimentare. De asemenea, contractul prevede că lucrările 
asociate pot fi executate numai de contractanți desemnați de proprietar. Ca rezultat al acestor 
constrângeri contractuale, EIOPA a atribuit lucrări de renovare direct contractanților 
desemnați de proprietar, fără a desfășura o procedură de achiziții adecvată. Această situație 
contravine articolelor 164, 167 și 170 din Regulamentul financiar. Sumele vizate de această 
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clauză contractuală (288 125 de euro plătiți în 2021, din care 89 240 de euro corespundeau 
unor angajamente din 2020) erau deci neconforme. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.7.10. Curtea a identificat deficiențe în sistemele de gestiune și de control ale EIOPA în 
legătură cu tratarea conflictelor de interese. 

(a) În conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului supraveghetorilor, 
membrii consiliului care se află în situație de conflict de interese nu pot participa la 
discuțiile consiliului și nici nu pot vota cu privire la chestiunea în cauză. Aceștia pot 
rămâne însă prezenți la reuniunea respectivă dacă nimeni nu obiectează. O astfel de 
situație creează un risc pentru independența consiliului, cel puțin în aparență. 

(b) În iulie 2020, Consiliul de administrație al EIOPA a adoptat o politică privind 
independența și procesul decizional în vederea evitării conflictelor de interese în 
cazul membrilor Consiliului supraveghetorilor, al observatorilor, al membrilor 
grupurilor interne și al altor persoane care joacă un rol în cadrul EIOPA, dar care nu 
sunt angajate direct de aceasta. Responsabilitatea pentru adoptarea modalităților 
practice de gestionare a conflictelor de interese revine însă Consiliului 
supraveghetorilor, și nu Consiliului de administrație. 

(c) Consiliul de administrație numește doi evaluatori care să întocmească rapoartele 
anuale privind performanța președintelui și a directorului executiv. Evaluatorii își 
mențin acest rol chiar și în cazurile în care ar putea exista conflicte de interese, de 
exemplu atunci când un evaluator este angajatul unei autorități naționale 
competente în raport cu care EIOPA intenționează să aplice o măsură în temeiul 
articolelor 16-19 din Regulamentul EIOPA (cum ar fi o procedură în caz de încălcare 
a dreptului Uniunii.) Acest lucru riscă să afecteze în mod negativ independența 
evaluatorului și a persoanei care intervine ca evaluator de al doilea nivel, contrar 
cerinței prevăzute la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul EIOPA. 

3.7.11. Între 2019 și 2021, EIOPA a evaluat un caz de posibil conflict de interese în 
legătură cu un membru din gradele superioare al personalului care urma să ocupe un nou loc 
de muncă în altă parte. Contrar dispozițiilor articolului 16 din Statutul funcționarilor, EIOPA nu 
a consultat comisia paritară așa cum se prevede la articolul 2 din anexa II la Statutul 
funcționarilor. În schimb, EIOPA a consultat un organism creat la nivel intern, așa-numitul 
Comitet consultativ privind conflictele de interese, compus din responsabilul pentru etică din 
cadrul EIOPA (membru al personalului numit de autoritatea împuternicită să facă numiri), un 
membru al Consiliului supraveghetorilor al EIOPA și un membru al Consiliului de administrație 
al EIOPA, cu scopul de a asigura independența în evaluarea situațiilor de conflict de interese în 
care sunt implicați membri din gradele superioare ai personalului. Acest organism nu poate 
însă înlocui Comisia paritară prevăzută de Statutul funcționarilor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.7.12. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

2018 

Lucrătorii interimari ar trebui să lucreze în condiții identice cu cele aplicate 
lucrătorilor angajați direct. EIOPA ar trebui să analizeze condițiile de muncă ale 
lucrătorilor săi interimari și să se asigure că acestea sunt conforme cu legislația 
europeană și națională din domeniul muncii. 

Finalizată 

2019 

Documentele bugetare pentru 2019 nu descriu în integralitate modul în care au fost 
calculate contribuțiile din partea autorităților naționale competente din statele 
membre ale UE și din statele membre ale AELS. EIOPA nu a ajustat niciodată 
contribuțiile pentru pensii bazate pe estimări ale autorităților naționale competente 
astfel încât acestea să corespundă cifrelor reale și nici nu a elaborat planuri în acest 
sens. 

Finalizată 

2019 

Bugetul EIOPA este finanțat de autoritățile naționale competente și de UE însăși. 
Regulamentul de înființare a EIOPA stabilește un raport al contribuțiilor de 60 % 
pentru autoritățile naționale competente și de 40 % pentru UE. Raportul utilizat 
efectiv este însă ușor diferit din cauza contribuțiilor autorităților naționale 
competente din țările AELS. Atunci când există un excedent bugetar în anul N-2, 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

EIOPA redistribuie în anul N în funcție de raportul 60-40, și nu pe baza raportului 
efectiv din anul N-2. 

2020 

În mai 2020, EIOPA a semnat un contract pentru furnizarea de cursuri de formare cu 
prezență fizică. În august 2020, ea a semnat un act adițional la contract, pentru 
a include furnizarea de cursuri virtuale de formare la prețuri mai mari (sfera 
contractului a fost deci extinsă). Plățile aferente în valoare de 3 850 de euro 
efectuate în 2020 și de 11 700 de euro în 2021 sunt prin urmare neconforme. În 
urma auditului efectuat de Curte în 2021, EIOPA a reziliat actul adițional nr. 1 și 
a lansat o nouă procedură. 

Finalizată 

2020 

EIOPA nu a aplicat dobânda de întârziere specificată în Regulamentul financiar al UE 
pentru plata contribuțiilor pe 2020 primite cu întârziere de la o serie de autorități 
naționale competente din statele membre și din țările AELS. După consultarea 
Comisiei Europene, ea a decis să aplice dobânda de întârziere și a informat în acest 
sens autoritățile naționale competente. 

Finalizată 

2020 

EIOPA nu dispune nici de un sistem de control ex ante, nici de un sistem de control 
ex post pentru a verifica dacă valoarea costurilor rambursate în avans către și 
solicitate de autoritățile naționale pentru experții naționali detașați este cea 
convenită. Ca rezultat, există riscul ca rambursarea costurilor de personal cu experții 
naționali detașați să fie calculată pe baza unor costuri inexacte sau ca modificările 
ulterioare ale costurilor cu personalul să nu fie luate în considerare și abordate. 

Finalizată 
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Răspunsul EIOPA 
3.7.9.Din motive de securitate și operaționale, actualul contract de închiriere al EIOPA obligă 
agenția să recurgă la societățile desemnate de proprietar pentru efectuarea lucrărilor de 
construcții. Nerespectarea acestei clauze ar fi implicat încălcarea obligațiilor contractuale ale 
EIOPA. În urma observației Curții, în cazul unor circumstanțe similare în viitor, EIOPA va încerca 
să reconcilieze obligațiile care revin agenției în temeiul Regulamentului financiar cu obligațiile 
legale și constrângerile impuse de contractul de închiriere. În plus, la lansarea procedurii de 
achiziții pentru un nou contract de închiriere (contractul actual expiră în 2028), agenția va 
urmări să evite o problemă similară privind contradicția dintre obligațiile prevăzute de 
Regulamentul financiar și obligațiile legale impuse de contractul de închiriere. 

3.7.10.a) EIOPA subliniază că Regulamentul de procedură al Consiliului supraveghetorilor pune 
deja în aplicare articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul 1094/2010 și îndeplinește cu 
strictețe cerințele acestuia. Cu toate acestea, EIOPA colaborează îndeaproape cu ESMA și ABE 
pentru a aborda preocuparea Curții cu privire la prezența unui membru aflat în situație de 
conflict de interese la o reuniune în cadrul căreia se discută sau se votează cu privire la punctul 
respectiv. 
b) Deși este de părere că dispoziția de la articolul 42 alineatul (4) din Regulamentul EIOPA 
privind modalitățile practice a fost, în esență, deja pusă în aplicare prin Regulamentul de 
procedură actual al Consiliului supraveghetorilor, EIOPA recunoaște că securitatea juridică 
a tuturor normelor sale interne și a modalităților sale practice trebuie asigurată în orice 
moment. În consecință, în conformitate cu observația Curții, EIOPA va prezenta politica 
respectivă a Consiliului de administrație în vederea adoptării sale de către Consiliul 
supraveghetorilor. 
c) EIOPA subliniază că punerea în aplicare practică a deciziei relevante a Consiliului de 
administrație (EIOPA-MB-12/018) privind evaluarea președintelui și a directorului executiv este 
în conformitate cu opinia Curții. Pentru a-și oficializa practica actuală, EIOPA acceptă să includă 
o dispoziție explicită în acest sens. 

3.7.11.Conform normelor de etică ale EIOPA [EIOPA-MB-20-006-Rev1, articolul 3 alineatul (7)], 
pentru a asigura independența evaluatorilor implicați, Comitetul consultativ privind conflictele 
de interese (ACCI) – compus din responsabilul de etică al EIOPA (membru al personalului numit 
de autoritatea împuternicită să facă numiri), un membru al Consiliului supraveghetorilor al 
EIOPA și un membru al Consiliului de administrație al EIOPA – a fost înființat și însărcinat cu 
evaluarea aspectelor de etică în care este implicat președintele (acționând și în calitate de 
comisie paritară, în conformitate cu articolul 16 din Statutul funcționarilor). Ca atare, ACCI 
a fost consultat, iar cazul a fost evaluat. ACCI a concluzionat că nu există niciun conflict de 
interese și a invitat Consiliul supraveghetorilor al EIOPA să ia o decizie în această privință. 
Ulterior, Consiliul supraveghetorilor al EIOPA a aprobat activitatea prin decizia sa din 
11 noiembrie 2021, pe care ACCI a comunicat-o apoi persoanei respective. Având în vedere 
observația Curții, EIOPA intenționează să consulte în viitor atât ACCI, cât și comisia paritară cu 
privire la astfel de chestiuni
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3.8. Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) 

Introducere 

3.8.1. Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „EIT”), cu 
sediul la Budapesta, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului55, abrogat și înlocuit cu Regulamentul (UE) 2021/819 al Parlamentului 
European și al Consiliului56. EIT contribuie la creșterea economică durabilă și la competitivitate 
în UE prin sprijinirea inovării la nivelul UE și al statelor membre. În acest scop, EIT acordă 
granturi „comunităților de cunoaștere și inovare” (CCI), care pun în legătură sectoarele 
învățământului superior, cercetării și afacerilor pentru a stimula inovarea și spiritul 
antreprenorial. În 2021, granturile acordate acestor CCI s-au ridicat la 350 de milioane de euro 
(în 2020: 568 de milioane de euro), reprezentând 98 % din cheltuielile totale ale EIT (2020: 
99 %). Figura 3.8.1 prezintă cifre-cheie cu privire la EIT57. 

Figura 3.8.1 – Cifre-cheie cu privire la EIT 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EIT pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de EIT. 

Bugetul a scăzut din cauza cuantumului mult mai mic al granturilor acordate și executate 
pentru CCI în 2021, ca urmare a tranziției între perioada anterioară și noua perioadă a cadrului 
financiar multianual. 

                                                             
55 Regulamentul (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și 

Tehnologie. 

56 Regulamentul (UE) 2021/819 privind Institutul European de Inovare și Tehnologie. 

57 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EIT sunt disponibile pe site-ul său web: 
https://eit.europa.eu/. 

560

407

Buget (în milioane de euro)*

66

64

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.8.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 
rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea EIT. 

3.8.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EIT și ale 
persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.8.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Institutului European de Inovare și Tehnologie („EIT”), care cuprind 
situațiile financiare58 și rapoartele privind execuția bugetului59 EIT pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

                                                             
58 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. 

59 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.8.5. În opinia Curții, conturile EIT prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a EIT la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele 
operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete 
pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și 
cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.8.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.8.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.8.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.8.9. În cazul a două plăți auditate, EIT autorizase angajamentele bugetare aferente 
numai după semnarea contractelor. Acest lucru contravine articolului 73 alineatul (2) din 
Regulamentul financiar cadru. 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.8.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 Comunitățile de cunoaștere și inovare nu au utilizat în integralitate 
cuantumurile granturilor acordate de EIT. Nu se aplică 

2017 
EIT publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul propriu și pe site-ul 
Direcției Generale Resurse Umane, dar, de regulă, nu și pe site-ul 
Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO). 

Finalizată 

2016/2019 
Creșterea bugetului EIT și a numărului de comunități de cunoaștere și 
inovare care trebuiau monitorizate nu a fost însoțită de o creștere 
corespunzătoare a numărului de posturi. 

Nedemarată încă 

Nu se află sub controlul EIT 
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Răspunsul EIT 
3.8.9. Institutul a luat notă de raportul Curții. 

Începând cu ciclul de granturi din 2023, EIT va utiliza instrumentele informatice standard 
Horizon Europe ale Comisiei Europene pentru gestionarea granturilor (eGrants), în cadrul 
cărora sunt integrate în sistem controale interne adecvate pentru prevenirea erorilor similare. 

Procedura standard de operare a EIT relevantă pentru circuitele financiare va fi actualizată 
pentru a reflecta modificările. 
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3.9. Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă (EMSA) 

Introducere 

3.9.1. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „EMSA”), 
cu sediul la Lisabona, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului60. EMSA urmărește să asigure un nivel ridicat de siguranță maritimă și 
să prevină poluarea cauzată de nave. De asemenea, EMSA oferă asistență tehnică Comisiei 
Europene și statelor membre și monitorizează și evaluează punerea în aplicare a legislației UE. 
Figura 3.9.1 prezintă cifre-cheie cu privire la EMSA61. 

Figura 3.9.1 – Cifre-cheie cu privire la EMSA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EMSA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EMSA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.9.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, teste 
directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu probe de audit 
rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor puse la dispoziție 
de conducerea EMSA. 

                                                             
60 Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță 

Maritimă. 

61 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EMSA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.emsa.europa.eu. 
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Buget (în milioane de euro)*

267

273

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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3.9.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EMSA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.9.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă („EMSA”), care cuprind 
situațiile financiare62 și rapoartele privind execuția bugetului63 EMSA pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.9.5. În opinia Curții, conturile EMSA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EMSA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
62 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. 

63 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.9.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.9.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.9.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.9.9. În 2021, EMSA a modificat 14 contracte specifice pentru prestarea de servicii în 
temeiul articolului 172 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul financiar. Valoarea totală 
inițială a acestor contracte a fost de 8,9 milioane de euro, valoarea totală modificată fiind de 
15,7 milioane de euro. Rezultă deci că suma corespunzătoare modificărilor a fost de 
6,8 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 76 % a valorii inițiale a contractelor. 

Articolul 172 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul financiar permite modificări ale 
contractelor care nu schimbă cerințele minime ale procedurii inițiale de achiziții și care nu 
depășesc 10 % din valoarea inițială a contractului, cu excepția cazului în care o astfel de 
modificare a valorii rezultă din aplicarea strictă a documentelor achiziției sau a dispozițiilor 
contractuale. EMSA a utilizat acest caz specific ca bază legală pentru cele 14 modificări în 
cauză. 

Contractele respective (inclusiv documentația aferentă achizițiilor corespunzătoare) nu 
stipulează în mod explicit că valoarea poate fi majorată. Prin urmare, o majorare a valorii 
contractelor nu putea rezulta „din aplicarea strictă a documentelor achiziției sau a dispozițiilor 
contractuale”. Cele 14 acte adiționale în cauză au majorat valoarea inițială a contractelor cu 
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peste 10 % și, prin urmare, nu erau în conformitate cu articolul 172 alineatul (3) litera (d) din 
Regulamentul financiar. 

Pe de altă parte, sumele plătite în 2021 (5,4 milioane de euro) au rezultat din aplicarea 
prețurilor unitare stabilite în contractele-cadru respective și se încadrau în pragul inițial stabilit 
în contractul-cadru. Având în vedere faptul că fiecare contract-cadru a fost încheiat cu un 
singur operator economic, actele adiționale în cauză nu au înclinat balanța economică în 
favoarea contractantului și nu au condus la o denaturare a concurenței. Prin urmare, plățile 
rezultate nu au fost afectate. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.9.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

Regulamentul financiar al UE prevede că plățile trebuie efectuate într-un 
termen stabilit de 30 de zile. În 2020, EMSA nu a respectat acest termen 
în 11 % din cazuri. Niveluri similare sau chiar mai ridicate de cazuri de 
întârzieri au fost observate în 2019, 2018, 2017 și 2016. S-au depus unele 
eforturi pentru a se reduce întârzierile, dar această deficiență recurentă 
expune EMSA la riscuri financiare și reputaționale. 

Finalizată 

2020 

În 2020, EMSA a plătit indemnizații de instalare și diurne tuturor 
membrilor personalului care au fost recrutați ca agenți temporari imediat 
după detașarea lor în cadrul agenției. EMSA nu a luat suficiente măsuri 
pentru a verifica drepturile la aceste indemnizații, ceea ce reprezintă 
o deficiență a controalelor interne. 

Finalizată 

2020 

Cinci membri ai personalului cu funcții de conducere în cadrul EMSA 
dețin delegări care le conferă exact aceleași competențe ca și cele ale 
directorului executiv pentru toate posturile bugetare. De asemenea, 
directorul executiv al EMSA a semnat o decizie de numire a unui director 
executiv interimar și a unei autorități împuternicite să facă numiri prin 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

delegare în timpul concediului anual al directorului executiv, delegând 
integral aceste două funcții pentru perioada respectivă. 
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Răspunsul EMSA 
3.9.9. EMSA ia act de observația Curții și a luat măsuri pentru a modifica în consecință 
viitoarele caiete de sarcini și modele de contracte. 
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3.10. Agenția Uniunii Europene pentru 
Securitate Cibernetică (ENISA) 

Introducere 

3.10.1. Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (denumită în continuare 
„ENISA”), cu sediul la Atena, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului 
European și al Consiliului64. Principala misiune a ENISA este de a asigura un nivel comun ridicat 
de securitate cibernetică în întreaga Uniune, inclusiv sprijinind în mod activ statele membre și 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii pentru a-și îmbunătăți securitatea cibernetică și 
servind ca punct de referință pentru consiliere și expertiză pentru toate părțile interesate 
relevante din Uniune. ENISA a fost creată pentru prima dată sub forma Agenției Europene 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor, prin Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului65. Figura 3.10.1 prezintă cifre-cheie cu privire la 
ENISA66. 

Figura 3.10.1 – Cifre-cheie cu privire la ENISA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ENISA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de ENISA. 

                                                             
64 Regulamentul (UE) 2019/881 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate 

Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor. 

65 Regulamentul (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor. 

66 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ENISA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.enisa.europa.eu. 

26

29

Buget (în milioane de euro)*

87

106

Personal (la 31 decembrie)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Creșterea efectivului de personal în 2021 se explică prin faptul că ENISA a reușit să ocupe mai 
multe posturi care erau vacante de mult timp. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.10.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ENISA. 

3.10.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ENISA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.10.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică („ENISA”), 
care cuprind situațiile financiare67 și rapoartele privind execuția bugetului68 
ENISA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

                                                             
67 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. 

68 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.10.5. În opinia Curții, conturile ENISA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ENISA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.10.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.10.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.10.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.10.9. ENISA atribuie în mod sistematic contracte cu valoare scăzută fără ca decizia de 
atribuire respectivă să fie aprobată și semnată de ordonatorul de credite, situație care 
contravine dispozițiilor de la punctele 30.3 și 30.4 din anexa I la Regulamentul financiar. 
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3.10.10. Pentru a decide dacă să externalizeze un anumit serviciu sau să îl furnizeze la 
nivel intern, ENISA a elaborat și utilizează o metodologie de analiză cost-beneficiu. Aceasta 
prezintă însă unele deficiențe de concepție care pot afecta obiectivitatea procesului decizional 
și expune ENISA la riscuri financiare. 

3.10.11. Articolul 167 din Regulamentul financiar impune o distincție clară între 
criteriile de selecție și cele de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții. Criteriile de selecție 
trebuie să fie strict legate de evaluarea ofertanților, iar cele de atribuire privesc evaluarea 
ofertelor. Curtea a constatat că, în cadrul a două proceduri de achiziții, ENISA a utilizat, drept 
criteriu de atribuire, capacitatea tehnică a societății. Or, acest aspect este legat în mod clar de 
evaluarea ofertantului, nu a ofertei. O astfel de suprapunere între criteriile de selecție și cele 
de atribuire subminează securitatea juridică și expune ENISA unor riscuri juridice și 
reputaționale. 

3.10.12. Între 2019 și 2021, ENISA a evaluat trei cazuri de posibil conflict de interese în 
legătură cu membri din gradele superioare ai personalului care urmau să ocupe un nou loc de 
muncă în altă parte. În cazul pe care l-a examinat, Curtea a constatat că ENISA nu a consultat 
comisia paritară, ceea ce contravine dispozițiilor articolului 16 din Statutul funcționarilor. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.10.13. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

ENISA nu dispunea de o politică referitoare la posturile sensibile, care să 
identifice funcțiile sensibile, să le actualizeze și să definească măsurile 
adecvate de reducere a riscului de urmărire a intereselor proprii. Acest 
lucru contravenea standardelor sale de control intern. ENISA ar trebui să 
adopte și să pună în aplicare o astfel de politică referitoare la posturile 
sensibile. 

Finalizată 

2019 

În 2019, utilizarea de personal interimar de către ENISA a crescut în mod 
semnificativ (29 % din totalul forței de muncă efective) în comparație cu 
anul precedent. Acest lucru indică faptul că ENISA și-a sporit dependența 
de lucrători interimari în multe domenii diferite ale activității sale. 

Finalizată 

2019 

Contractul încheiat de ENISA cu agenția de muncă temporară nu stipulează 
termenii de bază privind angajarea, astfel încât să se justifice categoria în 
cadrul căreia sunt angajați lucrătorii interimari. De asemenea, membrii 
personalului interimar nu primesc aceleași beneficii sociale ca angajații 
ENISA. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

În perioada 1 ianuarie-12 februarie, un membru al personalului 
a ordonanțat angajamente bugetare, precum și plăți, fără să dispună de 
o delegare valabilă de competențe. Deși valoarea plăților nu depășește 
pragul de semnificație stabilit pentru acest audit, dat fiind că reprezintă 
1,6 % din totalul creditelor de plată disponibile în 2020, chestiunea este 
semnificativă prin natura sa. 

Finalizată 

2020 

ENISA nu dispune de norme interne pentru a asigura continuitatea 
delegărilor în cazurile în care ordonatorii de credite care și-au delegat 
sarcinile sau ordonatorii de credite delegați nu mai ocupă posturile 
respective. 

Finalizată 

2020 

Curtea a identificat mai multe deficiențe în procedurile de delegare ale 
ENISA. Într-un caz, o delegare era expirată de mai multe luni, dar 
personalul a continuat să ordonanțeze operațiuni. În alte cazuri, 
membrilor personalului li s-a cerut să confirme cu propria semnătură 
delegările care le-au fost acordate. În majoritatea cazurilor, această 
confirmare a avut loc cu mai mult de zece luni mai târziu. În fine, s-a 
constatat o discrepanță între o delegare și parametrii acesteia din sistemul 
informatic. 

Finalizată 
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Răspunsul ENISA 
3.10.9. ENISA își exprimă acordul și salută această observație de audit și a luat deja măsurile 
necesare pentru a răspunde acestei preocupări. 

3.10.10. ENISA își exprimă acordul și salută această observație de audit și a luat deja măsurile 
necesare pentru a răspunde acestei preocupări. 

3.10.11. ENISA își exprimă acordul și salută această observație de audit și a luat deja măsurile 
necesare pentru a răspunde acestei preocupări. 

3.10.12. Deși comisia paritară are doar un rol consultativ și, prin urmare, deficiența identificată 
nu a afectat procesul decizional, ENISA își exprimă totuși acordul și salută această observație 
de audit. Prin urmare, ENISA va constitui în mod formal o comisie paritară pentru a respecta 
cadrul juridic aplicabil. 
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3.11. Agenția Uniunii Europene pentru 
Căile Ferate (ERA) 

Introducere 

3.11.1. Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită în continuare „ERA”), cu 
sediul la Lille și la Valenciennes, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 881/200469 al 
Parlamentului European și al Consiliului, care a fost abrogat și înlocuit în 2016 cu Regulamentul 
(UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului70. Misiunea ERA este de a îmbunătăți 
nivelurile de interoperabilitate și de siguranță ale sistemelor feroviare europene. ERA este 
totodată autoritatea din UE responsabilă de eliberarea de autorizații, certificări și aprobări în 
domeniu. Figura 3.11.1 prezintă cifre-cheie cu privire la ERA71. 

Figura 3.11.1 – Cifre-cheie cu privire la ERA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ERA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de ERA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.11.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
69 Regulamentul (CE) nr. 881/2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate. 

70 Regulamentul (UE) 2016/796 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate. 

71 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ERA sunt disponibile pe site-ul său web: 
www.era.europa.eu. 

37

40

Buget (în milioane de euro)*

177

188

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ERA. 

3.11.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ERA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.11.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („ERA”), care cuprind 
situațiile financiare72 și rapoartele privind execuția bugetului73 ERA pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.11.5. În opinia Curții, conturile ERA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ERA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
72 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. 

73 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.11.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.11.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.11.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2013 ERA își are sediul la Lille și la Valenciennes. Costurile ar putea fi, probabil, 
reduse dacă toate operațiunile ar fi centralizate într-un singur loc. Nu se aplică 

2018 

În 2019, ERA va începe să perceapă taxe și tarife pentru sarcinile de 
certificare. Noul regulament prevede că trebuie să se țină seama de 
necesitățile specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). ERA ar 
trebui să introducă controale eficace pentru a verifica statutul de IMM al 
solicitanților. 

În desfășurare 

2019 
ERA nu a verificat sumele facturate de Comisia Europeană în cadrul unui 
acord privind nivelul serviciilor vizând furnizarea diferitor servicii IT. 
Acest lucru indică deficiențe în controalele sale interne. 

Finalizată 

 



 138 

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) 

 

Răspunsul ERA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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3.12. Autoritatea Europeană pentru 
Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) 

Introducere 

3.12.1. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare 
„ESMA”), cu sediul la Paris, a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului74. Misiunea ESMA este de a spori protecția 
investitorilor și de a promova stabilitatea și ordinea pe piețele financiare. Autoritatea își 
îndeplinește misiunea și obiectivele prin intermediul a patru activități: prin evaluarea riscurilor 
pentru investitori, piețe și stabilitatea financiară, prin finalizarea unui cadru unic de 
reglementare pentru piețele financiare din UE, prin promovarea convergenței în materie de 
supraveghere și prin supravegherea directă a anumitor entități financiare. Figura 3.12.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la ESMA75. 

Figura 3.12.1 – Cifre-cheie cu privire la ESMA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ESMA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de ESMA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.12.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 

                                                             
74 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe). 

75 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ESMA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.esma.europa.eu. 

60

69

Buget (în milioane de euro)*

250

308

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ESMA. 

3.12.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ESMA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.12.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”), care 
cuprind situațiile financiare76 și rapoartele privind execuția bugetului77 ESMA 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.12.5. În opinia Curții, conturile ESMA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ESMA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 

                                                             
76 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. 

77 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.12.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.12.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.12.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.12.9. În cazul unei achiziții de servicii cu o valoare estimată de 45 000 de euro, Curtea 
a constatat că ESMA lansase o procedură de negociere fără publicare, contrar dispozițiilor de la 
punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul financiar, invocând în acest sens motive legate de 
natura serviciului. Potrivit standardelor de control intern ale ESMA, înainte de a se întreprinde 
vreo acțiune, toate cazurile de abatere de la procese și proceduri stabilite trebuie să fie 
justificate și aprobate în rapoarte privind excepțiile înregistrate la nivel central. Or, în acest caz, 
ESMA nu a făcut acest lucru decât după auditul Curții. 

3.12.10. Curtea a identificat deficiențe în sistemele de gestiune și de control ale ESMA 
în legătură cu tratarea conflictelor de interese. 

(a) În conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului supraveghetorilor, 
membrii consiliului care se află în situație de conflict de interese nu pot participa la 
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discuții și nici nu pot vota cu privire la chestiunea în cauză. Aceștia pot rămâne însă 
prezenți la reuniunea respectivă, cu excepția cazului în care majoritatea membrilor 
votează să îi excludă. O astfel de situație creează un risc pentru independența 
consiliului, cel puțin în aparență. 

(b) Normele ESMA privind evaluarea președintelui și a directorului executiv nu prevăd 
în mod explicit că un membru al Consiliului supraveghetorilor a cărui autoritate 
națională competentă face sau este probabil să facă obiectul procedurilor prevăzute 
la articolele 16-19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 (cum ar fi o procedură în 
caz de încălcare a dreptului UE) nu poate fi evaluator – sau evaluator în caz de 
recurs – al președintelui sau al directorului executiv. Acest lucru poate afecta în 
mod negativ independența evaluatorului și a persoanei evaluate. Curtea a constatat 
că, în anii precedenți, un risc de conflict de interese în cursul unui astfel de exercițiu 
de evaluare, iar ESMA luase cu întârziere măsuri de atenuare. De asemenea, Curtea 
a constatat că ESMA nu a monitorizat în mod activ posibilele situații de conflict de 
interese, de exemplu evaluând dacă decizii anterioare referitoare la o autoritate 
națională competentă ar putea da naștere unui conflict de interese. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.12.11. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată 
încă/nu se aplică) 

2018 

Excedentele și deficitele rezultate din tarifele percepute de la agenții de rating de 
credit și de la registre centrale de tranzacții pot duce la o finanțare încrucișată 
anuală a activităților. ESMA ar trebui să găsească un mijloc pentru a evita astfel de 
finanțări încrucișate. 

Nedemarată încă 

(nu se află sub controlul ESMA) 

2019 
ESMA nu a ajustat niciodată contribuțiile la pensii pentru anul N bazate pe estimări 
ale autorităților naționale competente astfel încât acestea să corespundă cifrelor 
reale și nici nu a elaborat planuri în acest sens. 

Finalizată 

2020 

Informațiile furnizate de registrele centrale de tranzacții pentru calcularea taxelor 
au fost supuse doar unor examinări limitate de către auditori independenți. A fost 
publicat un document de consultare, care propune o simplificare a metodei 
utilizate pentru determinarea cifrei lor de afaceri. Revizuirea actelor delegate 
privind taxele pentru agențiile de rating de credit și registrele centrale de tranzacții 
depinde de Comisie. ESMA a reiterat faptul că o astfel de revizuire este necesară. 

Nedemarată încă 

(nu se află sub controlul ESMA) 

2020 Regulamentul privind agențiile de rating de credit este formulat în așa fel încât 
face posibilă eludarea mecanismului de percepere a taxelor. Agențiile de rating de 

Nedemarată încă 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată 
încă/nu se aplică) 

credit ar putea să evite taxele și transferând venituri în jurisdicții din afara UE. 
Regulamentul este supus dreptului Comisiei Europene de a iniția modificări 
legislative. ESMA a publicat un document de consultare și a transmis Comisiei 
Europene un aviz tehnic cu privire la modificarea regulamentului. 

(nu se află sub controlul ESMA) 

2020 

Au fost constatate deficiențe la nivelul controalelor interne în ceea ce privește 
monitorizarea timpului facturat către ESMA în cadrul unui contract în regie (în 
considerarea timpului efectiv lucrat și a mijloacelor utilizate) încheiat în temeiul 
unui contract-cadru pentru servicii de consultanță în domeniul informatic 
(verificarea numărului de zile petrecute ex situ). 

Finalizată 

2020 

ESMA a semnat un „acord-cadru privind serviciile de date”. Deoarece a fost utilizat 
modelul furnizorului, valoarea maximă a contractului nu era precizată în mod clar. 
În plus, ordonatorul de credite semnatar era autorizat să semneze angajamente 
juridice numai pentru jumătate din suma în cauză. Ulterior auditului, ESMA a luat 
măsuri corective pentru a remedia situația (directorul executiv a contrasemnat 
contractul). 

Finalizată 

2020 
ESMA nu a aplicat o dobândă de întârziere pentru o serie de agenții de rating de 
credit. Ordonatorul de credite nu a constatat creanțele și nu a luat o decizie 
oficială de renunțare la aceste creanțe. 

Finalizată 
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Răspunsul ESMA 
3.12.9. Omiterea publicării ex-ante era justificată prin scopul specific al achiziției. Această 
excepție a fost documentată întocmai ex post (la sfârșitul anului 2021) și a fost aprobată în 
urma auditului Curții. În plus, ESMA a luat deja măsurile necesare pentru a evita pe viitor 
o situație similară. 

3.12.10. ESMA este pe deplin angajată, la cele mai înalte standarde etice, în prevenirea 
conflictelor de interese, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de înființare al ESMA. 

a) Normele actuale ale ESMA cu privire la conflictele de interese sunt pe deplin conforme cu 
articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, care solicită membrilor aflați în situație de 
conflict de interese „să se abțină de la participarea la discuții și de la vot” cu privire la măsuri în 
care membrii comitetului au potențiale conflicte de interese.  

Practica membrilor consiliului aflați în potențial conflict de interese (și a personalul însoțitor), 
a președintelui ESMA și a directorului executiv de a părăsi (virtual) sala consiliului este deja 
respectată la ESMA. 

Consiliul supraveghetorilor din cadrul ESMA și-a modificat politica la 7 iulie pentru a solicita 
explicit ca membrii aflați în situație de conflict de interese să părăsească sala, potrivit practicii 
actuale. 

b) ESMA ia notă de observația Curții. ESMA este de părere că, în situația respectivă, riscul de 
conflicte de interese era complet redus, având în vedere că evaluatorul nu a contribuit la 
evaluarea finală. 

Pentru toate activitățile desfășurate de membrii consiliului în cadrul ESMA, inclusiv ca 
evaluatori, aceștia se supun în continuare declarației sarcinilor în aplicarea politicii privind 
conflictele de interese pentru persoanele care nu fac parte din personal, care include și 
obligația de raportare ad hoc a conflictelor de interese la apariția lor, pe lângă declarația 
anuală de interese și în afara posibilelor conflicte de interese care decurg din punctele în 
discuție sau supuse deciziei la o anumită reuniune/teleconferință sau procedură scrisă 
a consiliului. 

ESMA nu are obiecții cu privire la introducerea în procedura de evaluare a unei referințe 
explicite la politica sa cu privire la conflictele de interese. În plus, ESMA a introdus deja 
o măsură suplimentară de colectare de confirmări ad hoc ale absenței conflictelor de interese 
de către membrii consiliului de administrație care au fost aleși de omologii lor pentru a redacta 
proiectul de raport de evaluare cu privire la membrii conducerii superioare pentru 2021. 
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3.13. Agenția Uniunii Europene pentru 
Programul Spațial (EUSPA) 

Introducere 

3.13.1. Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (denumită în continuare 
„EUSPA”), cu sediul la Praga, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2021/69678. EUSPA 
gestionează programul spațial al UE, contribuind la prosperitatea și securitatea Uniunii. EUSPA 
a înlocuit Agenția GNSS (Sistemul Global de Navigație prin Satelit) European (sau „GSA”), care, 
în 2010, preluase toate sarcinile atribuite anterior întreprinderii comune GALILEO. 
Figura 3.13.1 prezintă cifre-cheie cu privire la EUSPA79. 

Figura 3.13.1 – Cifre-cheie cu privire la EUSPA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EUSPA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EUSPA. 

Creșterea bugetului pe 2021 a fost determinată de extinderea mandatului EUSPA pe baza 
noului Program spațial al UE. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.13.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
                                                             
78 Regulamentul (UE) 2021/696 de instituire a Programului spațial al Uniunii și a Agenției 

Uniunii Europene pentru Programul Spațial. 

79 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EUSPA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Buget (în milioane de euro)*

212

242

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj?locale=ro
http://www.euspa.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EUSPA. 

3.13.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EUSPA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.13.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Programul Spațial („EUSPA”), care 
cuprind situațiile financiare80 și rapoartele privind execuția bugetului81 EUSPA 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.13.5. În opinia Curții, conturile EUSPA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EUSPA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 

                                                             
80 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. 

81 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.13.6. Curtea atrage atenția asupra notei 6.1 la conturi, în care este descris 
impactul pe care războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei îl are asupra 
situației performanței financiare a EUSPA și asupra bilanțului său. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.13.7. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.13.8. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.13.9. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.13.10. În două proceduri de recrutare auditate, Curtea a identificat o serie de 
deficiențe procedurale, care subminează principiile transparenței și egalității de tratament. 

(a) În ambele cazuri, anunțurile de posturi vacante nu precizau numărul de puncte pe 
care candidații trebuiau să le obțină pentru a fi înscriși pe o listă scurtă sau pe o listă 
de rezervă și nici numărul de candidați care urmau să fie înscriși pe o listă scurtă sau 
pe o listă de rezervă. Aceste cifre au fost precizate în mod oficial numai în 
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rapoartele finale ale comisiei de selecție, care au fost publicate după examinarea 
candidaturilor. 

(b) Instrucțiunile emise de comisia de selecție cu privire la acordarea punctelor pentru 
diferitele criterii de selecție nu erau suficient de detaliate pentru a garanta că 
membrii comisiei aplicau o abordare consecventă. 

(c) În cadrul uneia dintre cele două proceduri de recrutare, nu fusese stabilit în 
prealabil un sistem de notare pentru unul dintre teste. 

3.13.11. Între 2019 și 2021, EUSPA a evaluat un caz de posibil conflict de interese în 
legătură cu un membru din gradele superioare al personalului care urma să ocupe un nou loc 
de muncă în altă parte. EUSPA a aprobat ocuparea acestui nou loc de muncă, dar a introdus 
restricții. Ea nu a prezentat însă o justificare a acestora, în pofida obligației generale de 
motivare a deciziilor sale. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.13.12. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 
Achizițiile publice electronice: GSA nu utiliza încă niciunul dintre 
instrumentele informatice dezvoltate de Comisia Europeană pentru 
achizițiile publice electronice. 

Finalizată 

2019 

Nu se aplică o strategie ex ante sau ex post cuprinzătoare pentru 
a confirma exactitatea costurilor suportate declarate de ESA în legătură 
cu punerea în aplicare a programelor EGNOS și GALILEO. Aceasta creează 
riscul ca plățile GSA către ESA să fie calculate pe baza unor costuri 
inexacte, ceea ce are un impact asupra costurilor GSA. 

Finalizată 
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Răspunsul EUSPA 
3.13.10. Agenția intenționează să introducă mai multe modificări în procedurile sale de 
recrutare, pentru a aplica observațiile identificate. 

3.13.11. EUSPA ia act de observația Curții de Conturi Europene și va ține seama de aceasta în 
mod corespunzător în cadrul procedurilor sale. EUSPA dorește să clarifice faptul că, în acest caz 
specific, nu a menționat în decizie motivele pentru impunerea restricțiilor deoarece 
a considerat că sunt evidente, având în vedere că: 

- Restricțiile s-au limitat la pregătirea ofertelor de achiziții, a granturilor sau a cererilor 
de propuneri pentru premii în care a fost implicată persoana în cauză atunci când lucra pentru 
agenție. 

- Decizia vizează un fost membru de nivel superior al personalului agenției, care ar 
trebui să fie pe deplin conștient de normele aplicabile. 
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Agențiile finanțate în cadrul rubricii 2 

din CFM – Coeziune, reziliență și valori 
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3.14. Centrul European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale 
(Cedefop) 

Introducere 

3.14.1. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (denumit în 
continuare „Cedefop”), cu sediul la Salonic, a fost instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 337/75 
al Consiliului82, care a fost abrogat prin Regulamentul (UE) 2019/128 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 ianuarie 201983. Cedefop încurajează dezvoltarea formării 
profesionale la nivelul UE, prin compilarea și diseminarea documentației privind sistemele de 
formare profesională. Figura 3.14.1 prezintă cifre-cheie cu privire la Cedefop84. 

Figura 3.14.1 – Cifre-cheie cu privire la Cedefop 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale Cedefop pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de Cedefop. 

                                                             
82 Regulamentul (CEE) nr. 337/75 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea 

formării profesionale. 

83 Regulamentul (UE) 2019/128 de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea 
Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al 
Consiliului. 

84 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile Cedefop sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Buget (în milioane de euro)*

108

108

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31975R0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0128
http://www.cedefop.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.14.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea Cedefop. 

3.14.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii 
Cedefop și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.14.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
(„Cedefop”), care cuprind situațiile financiare85 și rapoartele privind execuția 
bugetului86 Cedefop pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 
și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
85 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. 

86 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.14.5. În opinia Curții, conturile Cedefop pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a Cedefop la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.14.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.14.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.14.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.14.9. Curtea a identificat deficiențe în procedurile de recrutare desfășurate de 
Cedefop. 

(a) Într-un caz, Cedefop a apelat la consultanți externi pentru a examina candidaturile 
pe baza unor criterii de preselecție stabilite în anunțul de post vacant. Consultanții 
și-au prezentat evaluarea, dar comisia de selecție a decis să nu o utilizeze pentru 
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unele dintre aceste criterii. În schimb, comisia a reefectuat ea însăși această parte 
a procesului de screening. Curtea a observat discrepanțe mari între evaluarea 
efectuată de Cedefop și cea realizată de consultanți. Aceste discrepanțe, care ar 
putea fi în beneficiul sau în defavoarea candidaților, au fost cauzate de lipsa unor 
instrucțiuni clare și detaliate pentru modul în care trebuiau punctate criteriile de 
preselecție. 

(b) În cadrul a două proceduri de recrutare, au avut loc teste scrise la distanță pe 
parcursul mai multor zile, ceea ce a sporit riscul ca conținutul testului să fie divulgat 
fără autorizație. În unul dintre aceste două cazuri, procedura s-a desfășurat pe 
parcursul a patru zile, cu un sfârșit de săptămână între ele. Cedefop nu a luat toate 
măsurile necesare pentru a institui un mecanism eficace de control intern care să 
atenueze riscurile asociate. În urma auditului Curții, Cedefop și-a adaptat 
procedurile pentru recrutările viitoare. 

3.14.10. De asemenea, Curtea a identificat deficiențe ale modului în care erau 
gestionate plățile, în special în ceea ce privește controalele ex ante. 

(a) Un contract-cadru pentru servicii și produse informatice permitea contractantului să 
perceapă o sumă în plus față de prețurile reale. Cedefop a plătit o factură în valoare 
de 11 614 euro fără a verifica mai întâi dacă sumele facturate erau corecte, chiar 
dacă Regulamentul financiar impune efectuarea unor astfel de controale ex ante. În 
urma auditului Curții, Cedefop și-a adaptat procedurile interne în vederea prevenirii 
unor situații similare în viitor. 

(b) Cu altă ocazie, Cedefop a plătit 180 590 de euro pentru un bon de comandă în 
temeiul unui contract-cadru legat de dezvoltarea unui nou site internet. Plata 
respectivă a fost efectuată fără ca Cedefop să fi primit declarațiile specifice 
necesare de la contractant în temeiul contractului-cadru. Omisiunea a afectat toate 
cele 28 de bonuri de comandă asociate acestui contract-cadru, cu o valoare totală 
de 883 539 de euro, și ar putea expune Cedefop la riscuri juridice în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală. În urma auditului Curții, Cedefop a solicitat 
contractanților să furnizeze declarațiile care lipseau și a înregistrat incidentul în 
registrul său de neconformități. De asemenea, Cedefop și-a adaptat procedurile 
interne în vederea prevenirii unor situații similare în viitor. 

(c) În aprilie 2020, beneficiarul unui grant a depus o cerere de plată finală. Cedefop 
a amânat procesarea plății peste limita de 60 de zile prevăzută în acordul de grant și 
a efectuat plata finală abia în ianuarie 2021. Potrivit Cedefop, întârzierea a fost 
cauzată în principal de absența managerului de proiect și de întârzieri ulterioare în 
comunicarea cu beneficiarul. Cedefop nu dispunea de un plan de urgență pentru 
a preveni situațiile în care absențele personalului întârzie procedurile de aprobare 
a granturilor. În urma auditului Curții, Cedefop și-a adaptat procedurile interne 
pentru a face față unor astfel de situații. 
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Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.14.11. La 23 iunie 2021, Cedefop a început să utilizeze un nou sistem contabil, ABAC, 
care este utilizat și de Comisia Europeană. Curtea a identificat două deficiențe apărute în 
contextul trecerii la noul sistem. 

(a) Datele finale de execuție pentru angajamentele bugetare reportate din 2021 în 
2022 nu au fost înregistrate corect în ABAC. Prin urmare, exista riscul să fie 
reportate în mod neconform către 2022 angajamente bugetare restante care ar fi 
trebuit anulate deoarece termenul pentru angajamentele juridice care le 
corespundeau expirase la sfârșitul anului 2021. În urma auditului Curții, în 2022, 
Cedefop a examinat și a actualizat datele finale de execuție pentru toate 
angajamentele bugetare în cauză și a anulat 11 angajamente bugetare în valoare 
totală de 45 923 de euro. 

(b) În 2021, ABAC a calculat în mod eronat dobânzi de întârziere în valoare de 2 834 de 
euro pentru cinci plăți. Eroarea a fost cauzată de faptul că termenul-limită din ABAC 
pentru aceste plăți fusese stabilit în mod eronat la 30 de zile, termenul legal real 
fiind de 60 sau de 90 de zile. Cedefop a detectat eroarea și a anulat ordinele de 
recuperare pentru dobânda de întârziere calculată în mod eronat. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.14.12. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019, 2020 

Metoda pentru calculul contribuțiilor stabilită în Declarația privind 
cooperarea dintre Cedefop și AELS nu a fost aplicată în mod corect. 
Contribuțiile Norvegiei și Islandei la bugetul Cedefop pentru 2019 au fost 
cu 38 924 de euro mai mici decât ar fi trebuit (cu 20 272 de euro mai 
mari în 2020), iar contribuția UE a fost cu 38 924 de euro mai mare decât 
ar fi trebuit (cu 20 272 de euro mai mică în 2020). 

Finalizată 

2020 

Pe baza unei proceduri de negociere, Cedefop a semnat cu un ofertant 
un contract în valoare de 19 800 de euro, sumă care depășea pragul de 
15 000 de euro prevăzut în Regulamentul financiar. Evaluarea inițială 
a valorii contractului a fost de 10 000 de euro și nu era susținută de nicio 
estimare a costurilor bazată pe valorile curente de pe piață sau pe vreo 
cercetare documentată a pieței. Procedura de achiziție este, prin urmare, 
neconformă. 

Finalizată 
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Răspunsul Cedefop 
3.14.9. 

(a) Cedefop ia act de observație și își va îmbunătăți instrucțiunile. Când și-a dat seama că 
rezultatele nu pot fi acceptate imediat ca rezultat final al evaluării, Cedefop a trebuit să aleagă 
între a respecta recomandarea sau a relua parțial exercițiul. Cedefop a optat pentru finalizarea 
eficace și eficientă a procedurii de selecție, luând în considerare alternativele și costurile viitoare 
aferente unei decizii de angajare necorespunzătoare. 

(b) Cedefop acceptă constatarea. 

3.14.10. 

(a) Cedefop acceptă constatarea. 

(b) Cedefop acceptă constatarea. 

(c) Cedefop acceptă constatarea. 

3.14.11. 

(a) Cedefop acceptă constatarea și a luat măsuri imediate pentru a da curs recomandării Curții. 

(b) Cedefop acceptă constatarea și a luat măsuri imediate pentru a da curs recomandării Curții. 
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3.15. Centrul European de Prevenire și 
Control al Bolilor (ECDC) 

Introducere 

3.15.1. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (denumit în continuare 
„ECDC”), cu sediul la Stockholm, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului87. ECDC colectează și difuzează date cu privire la 
prevenirea și controlul bolilor umane și furnizează avize științifice cu privire la acest subiect. De 
asemenea, ECDC coordonează rețeaua europeană de organisme care își desfășoară activitatea 
în acest domeniu. Figura 3.15.1 prezintă cifre-cheie cu privire la ECDC88. 

Figura 3.15.1 – Cifre-cheie cu privire la ECDC 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ECDC pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de ECDC. 

Creșterea bugetului se explică prin activitățile noi atribuite ECDC odată cu lansarea Autorității 
Europene pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.15.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
                                                             
87 Regulamentul (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control 

al Bolilor. 

88 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ECDC sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Buget (în milioane de euro)*

271

311

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ECDC. 

3.15.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ECDC 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.15.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor („ECDC”), care 
cuprind situațiile financiare89 și rapoartele privind execuția bugetului90 ECDC 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.15.5. În opinia Curții, conturile ECDC pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ECDC la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
89 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. 

90 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.15.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.15.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 
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Răspunsul ECDC 
Centrul a luat notă de raportul Curții. 
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3.16. Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) 

Introducere 

3.16.1. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare 
„EFSA”), cu sediul la Parma, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului91. EFSA pune la dispoziție informațiile științifice 
necesare pentru elaborarea legislației UE privind produsele alimentare și siguranța alimentară, 
colectează și analizează date în vederea identificării și a monitorizării riscurilor și furnizează 
informații independente cu privire la aceste riscuri. Figura 3.16.1 prezintă cifre-cheie cu privire 
la EFSA92. 

Figura 3.16.1 – Cifre-cheie cu privire la EFSA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EFSA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EFSA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.16.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
91 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale 

legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de 
stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare. 

92 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EFSA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.efsa.europa.eu. 

107

133

Buget (în milioane de euro)*

481

516

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/


 165 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

 

probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EFSA. 

3.16.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EFSA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.16.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („EFSA”), care 
cuprind situațiile financiare93 și rapoartele privind execuția bugetului94 EFSA 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.16.5. În opinia Curții, conturile EFSA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EFSA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
93 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. 

94 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.16.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.16.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.16.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 

Este necesar să se consolideze independența contabilului, lucru care s-ar 
putea concretiza dacă acesta ar fi direct subordonat directorului EFSA 
(pentru chestiunile de ordin administrativ) și Consiliului de administrație 
(pentru chestiunile de natură funcțională). 

Subordonarea față de director: 

nedemarată încă 

Subordonarea față de Consiliul de administrație: 

finalizată 

2020 

În 2020, șapte dintre posturile de conducere din cadrul EFSA erau 
ocupate de manageri interimari. Șase dintre aceste posturi erau vacante 
de mai mult de un an. Un post a rămas neocupat timp de nouă ani. 
Această precaritate la nivelul posturilor de conducere poate afecta 
modul în care este dirijată EFSA și continuitatea strategică a acesteia. 

Finalizată 

 



 168 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

 

Răspunsul EFSA 
3.16.5. Autoritatea confirmă primirea raportului de audit favorabil al Curții de Conturi. EFSA 
salută opiniile de audit fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. 
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3.17. Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) 

Introducere 

3.17.1. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (denumit în 
continuare „EIGE”), cu sediul la Vilnius, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului95. EIGE colectează, analizează și diseminează informații 
privind egalitatea de gen și dezvoltă, evaluează și diseminează instrumente metodologice care 
să sprijine integrarea egalității de gen în toate politicile UE. Figura 3.17.1 prezintă cifre-cheie 
cu privire la EIGE96. 

Figura 3.17.1 – Cifre-cheie cu privire la EIGE 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EIGE pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EIGE. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.17.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
95 Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 privind înființarea unui Institut European pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 

96 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EIGE sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.eige.europa.eu. 

10

11

Buget (în milioane de euro)*

43

42

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32006R1922
http://www.eige.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EIGE. 

3.17.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EIGE și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.17.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați („EIGE”), care cuprind situațiile financiare97 și rapoartele privind 
execuția bugetului98 EIGE pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.17.5. În opinia Curții, conturile EIGE pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EIGE la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 

                                                             
97 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. 

98 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.17.6. Curtea atrage atenția asupra notei 4.1 la conturi, în care EIGE a prezentat 
o datorie contingentă de 22 224 de euro care va fi suportată în cazul în care Curtea 
Supremă a Lituaniei va lua o decizie defavorabilă într-o cauză în curs privind lucrătorii 
temporari care lucrează în cadrul EIGE. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.17.7. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.17.8. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.17.9. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.17.10. În mai 2020, EIGE a lansat o cerere de exprimare a interesului cu scopul de 
a stabili o listă de experți externi care să asiste institutul în domenii specifice de activitate. Deși 
în sfera cererii nu intrau și servicii de traducere, aceasta a fost utilizată pentru a achiziționa 
astfel de servicii. Ca urmare, EIGE nu a fost în măsură să aleagă candidații cei mai potriviți. 
Cererea de exprimare a interesului nu era conformă cu dispozițiile articolelor 160 și 237 din 
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Regulamentul financiar. De asemenea, Curtea a constatat că cinci plăți efectuate în 2021 
pentru servicii furnizate de experți selectați în cadrul cererii de exprimare a interesului erau 
legate de traducere. Întrucât serviciile de traducere nu erau incluse în sfera cererii, aceste 
plăți, în valoare totală de 12 200 de euro, sunt neconforme. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.17.11. În cadrul unei proceduri de recrutare, Curtea a identificat o serie de deficiențe 
care subminează principiile transparenței și egalității de tratament: 

(a) membrii comisiei de selecție au semnat declarațiile privind confidențialitatea și lipsa 
conflictelor de interese numai după ce candidații au fost preselectați; 

(b) EIGE nu elaborase instrucțiuni detaliate cu privire la modul de acordare a punctelor 
în funcție de diferitele criterii de selecție. Din această cauză, au existat diferențe 
semnificative în ceea ce privește modul în care diferiți membri ai comisiei de 
selecție au acordat puncte candidaților; 

(c) EIGE nu a stabilit înainte de examinarea candidaturilor numărul minim de puncte 
sau numărul maxim de candidați pentru preselecția în vederea interviurilor sau 
a fazei testelor scrise; 

(d) nu exista o legătură directă între unele criterii pe baza cărora au fost evaluați 
candidații și criteriile descrise în anunțul de post vacant; 

(e) EIGE nu a acordat punctaje candidaților preselectați pe baza interviurilor lor finale, 
care au fost ultima etapă înainte de decizia cu privire la ce candidați urmau să fie 
recrutați. 

3.17.12. EIGE a instituit proceduri specifice pentru selectarea experților naționali 
detașați. Curtea a constatat că, în cadrul unei astfel de selecții, EIGE nu a urmat o parte din 
propriile proceduri. Aceste omisiuni subminează transparența și obiectivitatea procedurii de 
selecție a experților naționali detașați și sugerează existența unor deficiențe în controalele 
interne ale EIGE. 

3.17.13. În cadrul unei proceduri de achiziții, toți cei patru membri ai comisiei de 
evaluare desemnați să evalueze ofertele în raport cu criteriile de atribuire aparțineau aceleiași 
unități a EIGE. Acest lucru contravine articolului 150 alineatul (3) din Regulamentul financiar. 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.17.14. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

Un contract-cadru încheiat cu o agenție de muncă temporară nu includea 
ca cerință respectarea anumitor dispoziții legale (și anume, cerința să se 
acorde lucrătorilor puși la dispoziție de această agenție condiții de muncă 
identice cu cele aplicabile personalului EIGE). Nu există nicio dovadă care 
să arate că EIGE a efectuat o astfel de comparație. EIGE ar trebui să 
analizeze condițiile de muncă ale lucrătorilor săi interimari și să se 
asigure că acestea sunt conforme cu legislația europeană și națională din 
domeniul muncii. 

Finalizată 

2019, 2020 

În 2019 și în 2020, Curtea a concluzionat că procedurile utilizate de EIGE 
pentru selectarea și contractarea experților externi erau lipsite de o pistă 
de audit solidă [astfel cum este descrisă la articolul 36 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar]. Prin urmare, toate plățile ulterioare asociate cu 
aceste contracte erau neconforme. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019, 2020 

EIGE nu a inclus în bugetele sale pentru 2019 și 2020 suma de 550 000 de 
euro și, respectiv, suma de 378 950 de euro reprezentând venituri 
alocate în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare în 
vederea punerii în aplicare a acțiunii intitulate „Consolidarea capacității 
țărilor candidate la UE și a țărilor potențial candidate la UE de a măsura și 
de a monitoriza impactul politicilor privind egalitatea de gen 
(2018-2021)”. 

Nu se aplică 

2019 

EIGE nu a efectuat niciun control ex post al operațiunilor sau al execuției 
bugetare din septembrie 2016. Un program de controale ex post care să 
vizeze acest aspect, bazat pe riscuri specifice, ar contribui la 
îmbunătățirea mediului de control intern al EIGE. 

Finalizată 
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Răspunsul EIGE 
3.17.6. Curtea Supremă a Lituaniei a pronunțat hotărârea la 23 februarie 2022. Curtea s-a 
pronunțat în favoarea lucrătorilor interimari, confirmând principiul egalității de tratament între 
lucrătorii interimari și personalul statutar. EIGE a fost parte terță în cauză și nu s-au formulat 
reclamații directe împotriva sa. 

3.17.10. EIGE ia act de observațiile Curții și nu va angaja experți externi pentru serviciile de 
traducere. Aceste servicii vor fi asigurate prin intermediul procedurilor de achiziții publice 
deschise. Baza de date destinată experților va fi utilizată în continuare pentru serviciile de 
asigurare a calității și pentru revizuirea limbajului sensibil la gen. 

3.17.11. EIGE ia act de observațiile Curții și va remedia deficiențele identificate în materie de 
control intern: 

Fluxul de lucru stabilit prin Decizia nr. 136 a directorului din 11 iulie 2017 privind procedurile 
de selecție în vederea recrutării va fi actualizat pentru a clarifica procedurile de evaluare 
a confidențialității și a conflictelor de interese. 

Se vor elabora, pentru comitetele de selecție, instrucțiuni detaliate cu privire la modul de 
acordare a punctelor în funcție de criteriile de selecție. 

Va fi definitivată abordarea generală oficială a EIGE în ceea ce privește procedurile de selecție. 

EIGE își va adapta procedurile de recrutare în consecință. 

EIGE acceptă această observație ca fiind cea mai bună practică. Totuși, după ce ia în 
considerare recomandarea comitetului de selecție și constatările centrului de evaluare, 
autoritatea împuternicită să facă numiri poate desemna orice candidat inclus pe lista de 
rezervă. 

3.17.12. EIGE ia act de observația Curții și va remedia deficiențele identificate în materie de 
control intern. EIGE va revizui procedura de recrutare a experților naționali detașați în vederea 
simplificării acesteia. 

3.17.13. EIGE ia act de observația Curții și va clarifica procedurile comitetelor de evaluare în 
ceea ce privește orientările și modelele în domeniul achizițiilor publice. 
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3.18. Autoritatea Europeană a Muncii 
(ELA) 

Introducere 

3.18.1. Autoritatea Europeană a Muncii (denumită în continuare „ELA”), cu sediul la 
Bratislava, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2019/114999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a obținut autonomie financiară la 26 mai 2021100. ELA se asigură că normele UE 
privind mobilitatea forței de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială sunt puse 
în aplicare într-un mod echitabil, simplu și eficace, astfel încât cetățenii și întreprinderile să 
poată beneficia mai ușor de avantajele pieței interne. ELA și-a început activitatea la 17.10.2019 
și este independentă din punct de vedere financiar de la 26.5.2021. Figura 3.18.1 prezintă 
cifre-cheie cu privire la ELA101. 

Figura 3.18.1 – Cifre-cheie cu privire la ELA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ELA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de ELA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.18.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 

                                                             
99 Regulamentul (UE) 2019/1149 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii. 

100 Decizia nr. 5/2021 a Consiliului de administrație din 7 mai 2021 privind cerințele de 
autonomie financiară ale ELA (ELA/MB/2021/023). 

101 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ELA sunt disponibile pe site-ul său web: 
www.ela.europa.eu. 

31

Buget (în milioane de euro)*

84

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ELA. 

3.18.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ELA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.18.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Autorității Europene a Muncii („ELA”), care cuprind situațiile 
financiare102 și rapoartele privind execuția bugetului103 ELA pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.18.5. În opinia Curții, conturile ELA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ELA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 

                                                             
102 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. 

103 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.18.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.18.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.18.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.18.9. ELA a înregistrat active cu o valoare totală de 73 118 euro în ABAC Assets și în 
registrul-inventar. Aceste active constau în principal în mobilier de birou. ELA a atribuit fiecărui 
articol o identificare în inventar și un amplasament viitor. Cu toate acestea, din cauza 
pandemiei de COVID-19, la momentul auditului, activele nu erau etichetate și nu fuseseră 
instalate încă în amplasamentele atribuite. Lipsa unor inventare complete și actualizate care să 
specifice amplasarea activelor corporale ale ELA contravine articolului 87 din Regulamentul 
financiar și afectează capacitatea autorității de a asigura protejarea activelor sale. 

3.18.10. La 11 decembrie 2020, ELA a semnat un contract specific pentru activități de 
formare destinate rețelei de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES), care 
urmau să acopere primul trimestru al anului 2021. Valoarea contractului era de 299 437 de 
euro. Un nou contract-cadru pentru furnizarea de activități de formare destinate EURES a fost 
semnat la 9 noiembrie 2021. Valoarea acestui contract-cadru era de 12 milioane de euro, iar 
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durata sa maximă era de 48 de luni. În 2021 nu au fost efectuate plăți asociate acestui 
contract-cadru. ELA nu a instituit, pe baza dovezilor directe provenite din activitățile de 
formare deja implementate, controale ex ante și ex post cu privire la aspectele operaționale și 
financiare ale activităților de formare. Ea s-a bazat în schimb pe rapoartele emise de formatori. 
Această lipsă de proceduri formalizate bazate pe dovezi directe poate prezenta riscuri pentru 
punerea în aplicare a directivelor conducerii și pentru îndeplinirea obiectivelor ELA. 

3.18.11. ELA nu a adoptat încă un plan de asigurare a continuității activității. Lipsa unui 
plan consacrat și cuprinzător de asigurare a continuității activității constituie o deficiență 
internă majoră a procedurilor sale. 

3.18.12. Consiliul de administrație al ELA a aprobat carta auditului intern formulată de 
Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene, precum și cadrul de control intern al autorității. 
Pe de altă parte, ELA nu adoptase încă o strategie adecvată de gestionare și control al 
riscurilor. Ea nu adoptase nici carta ordonatorului de credite, carta ordonatorilor de credite 
subdelegați sau carta contabilului. Aceste lacune afectează punerea în aplicare a cadrului său 
de control intern. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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Răspunsul ELA 
3.18.9. Din cauza măsurilor restrictive impuse de pandemia de COVID-19, activele corporale 
livrate (scaune și birouri) au fost amplasate recent în zonele desemnate în conformitate cu 
planul de amplasament și cu numărul de membri ai personalului. Procesul de etichetare 
a acestor active este în curs de desfășurare, iar finalizarea inventarierii fizice a stocurilor este 
planificată pentru luna următoare. 

3.18.10. ELA recunoaște necesitatea înființării unei structuri adecvate pe plan intern, 
a introducerii de proceduri formalizate bazate pe dovezi directe pentru a asigura îndeplinirea 
directivelor conducerii și adoptarea de către actorii financiari a măsurilor necesare pentru 
a aborda riscurile pe care le implică neîndeplinirea obiectivelor entității. 

3.18.11. Ca urmare a situației impuse de pandemia de COVID-19, o soluție de asigurare 
a continuității activității prin telemuncă a fost implementată în fiecare zi. ELA recunoaște 
importanța unui document cuprinzător care să descrie planul de asigurare a continuității 
activității, a cărui finalizare este planificată pentru anul 2023. 

3.18.12. În urma auditului Curții de Conturi Europene, ELA a finalizat procesul de evaluare 
a riscurilor. ELA utilizează o serie de politici și proceduri pentru a pune în aplicare cadrul de 
control intern și depune eforturi susținute pentru a-și consolida și mai mult acest cadru, 
planificând totodată adoptarea cartelor relevante. ELA recunoaște importanța finalizării 
cadrului de control intern pentru a susține performanța operațională și financiară. 
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3.19. Agenția Europeană pentru 
Medicamente (EMA) 

Introducere 

3.19.1. Agenția Europeană pentru Medicamente (denumită în continuare „EMA”), cu 
sediul la Amsterdam, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului104. EMA funcționează prin intermediul unei rețele care acoperă 
întreaga Uniune și coordonează resursele științifice puse la dispoziție de către autoritățile 
naționale pentru a asigura evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și 
veterinar. EMA este succesoarea Agenției Europene pentru Evaluarea Produselor 
Medicamentoase, instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 al Consiliului105. Figura 3.19.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la EMA106. 

Figura 3.19.1 – Cifre-cheie cu privire la EMA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EMA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EMA. 

                                                             
104 Regulamentul (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea 

și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții 
Europene pentru Medicamente. 

105 Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare privind 
autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și de uz veterinar și de instituire 
a unei Agenții Europene pentru Evaluarea Produselor Medicamentoase. 

106 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EMA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.ema.europa.eu. 

456

483

Buget (în milioane de euro)*

834

878

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.19.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EMA. 

3.19.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EMA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.19.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Europene pentru Medicamente („EMA”), care cuprind 
situațiile financiare107 și rapoartele privind execuția bugetului108 EMA pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
107 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. 

108 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.19.5. În opinia Curții, conturile EMA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EMA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.19.6. Curtea atrage atenția asupra notei 3.1.3, a notei 4.8.1 și a notei 4.8.2 la 
conturile EMA, care conțin informații importante privind obligațiile legate de proprietatea 
imobiliară. Contractul de închiriere a fostului sediu al EMA de la Londra este valabil până 
în 2039 și nu conține o clauză de reziliere, dar spațiile pot fi subînchiriate sau date în 
comodat cu acordul proprietarului. În iulie 2019, EMA a ajuns la un acord cu proprietarul 
și a subînchiriat fostele sale spații unui sublocatar, începând din iulie 2019, în condiții 
conforme cu cele prevăzute în contractul de închiriere inițial. Contractul de subînchiriere 
acoperă întreaga perioadă până la expirarea, în iunie 2039, a contractului de închiriere al 
EMA. Întrucât rămâne parte la contractul de închiriere inițial, EMA ar putea fi considerată 
răspunzătoare pentru întreaga sumă rămasă de plătit în temeiul obligațiilor contractuale 
asumate prin contractul de închiriere inițial dacă sublocatarul nu își îndeplinește 
obligațiile care îi revin. La 31 decembrie 2021, valoarea totală estimată a chiriilor restante, 
a plăților pentru serviciile aferente și a asigurării proprietarului care trebuie plătite de 
EMA până la sfârșitul perioadei de închiriere era de 383 de milioane de euro. Curtea ia act 
de faptul că EMA și Consiliul său de administrație subliniaseră necesitatea soluționării 
acestei chestiuni la nivel politic împreună cu Comisia Europeană și cu Parlamentul 
European. Acest aspect nu este de natură să ducă la formularea unei opinii cu rezerve de 
către Curte. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.19.7. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 
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Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.19.8. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.19.9. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.19.10. În două proceduri de recrutare auditate, Curtea a identificat o serie de 
deficiențe procedurale, care subminează principiile transparenței și egalității de tratament. 

(a) Anunțurile de post vacant nu stabileau în mod clar o legătură între criteriile de 
selecție și etapele procedurii (cum ar fi preselecția, testul scris și testul oral). 
Acestea nu precizau nici numărul de puncte pe care candidații trebuiau să le obțină 
pentru a fi înscriși pe lista de rezervă, nici numărul de candidați care urmau să fie 
înscriși pe o astfel de listă. 

(b) Unii membri ai comisiei de selecție declaraseră existența unor conflicte de interese 
în legătură cu anumiți candidați. Raportul final de evaluare nu descria însă modul în 
care au fost abordate aceste conflicte de interese. 

(c) În cadrul uneia dintre cele două proceduri, comisia de selecție alesese să nu 
evalueze toate criteriile de selecție publicate, evaluând în schimb candidații pe baza 
unui criteriu suplimentar, care nu fusese inclus în anunțurile de post vacant. Nu au 
existat orientări clare cu privire la modul de acordare a punctelor pentru unele 
dintre criterii. 

3.19.11. În cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract-cadru cu o perioadă 
maximă de patru ani, EMA a stabilit cerința privind capacitatea financiară și economică la 
o cifră de afaceri anuală de 11 milioane de euro, care era valoarea maximă permisă conform 
punctului 19 din anexa I la Regulamentul financiar, ținând seama de valoarea estimată 
a contractului, care era de 22 de milioane de euro. Valoarea reală a contractului a fost însă de 
doar jumătate din cifra estimată inițial. Supraestimarea de către EMA a valorii contractului 
a însemnat că pragul utilizat a fost aproape de două ori mai mare decât permitea 
Regulamentul financiar în cazul în care estimarea EMA ar fi fost mai aproape de realitate. Un 
prag mai scăzut ar fi putut permite mai multor întreprinderi să depună oferte. 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.19.12. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2016/2017/2018 

Parlamentul și Consiliul au încredințat EMA sarcina de a pune în aplicare 
Regulamentul privind farmacovigilența (nr. 1027/2012) și Regulamentul 
privind studiile clinice intervenționale (nr. 536/2014), pentru care este 
nevoie de dezvoltarea și implementarea a două sisteme informatice 
majore la nivelul EU. În absența resurselor interne proprii necesare, EMA 
a apelat la consultanți într-o asemenea măsură încât a devenit 
dependentă la un nivel critic de expertiză externă. Nu a existat un 
control adecvat asupra dezvoltării și a implementării proiectelor și s-au 
înregistrat întârzieri și escaladări ale costurilor. EMA ar trebui să 
accelereze punerea în aplicare a măsurilor de atenuare, nu numai pentru 
finalizarea proiectelor informatice în curs, ci și pentru a fi pregătită 
pentru noi proiecte de anvergură. 

Finalizată 

pentru farmacovigilență 

În desfășurare 

pentru studiile clinice intervenționale 

2016 
Regulamentul de înființare prevede că EMA și operațiunile sale trebuie 
să facă obiectul unei evaluări externe realizate de către Comisia 
Europeană doar o dată la zece ani. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019 

Atunci când organizează o procedură de achiziții, autoritățile 
contractante trebuie, dacă este cazul, să împartă contractele în loturi, 
acordând atenție nevoii de a facilita o concurență cât mai largă. 
Specificațiile tehnice trebuie să permită accesul egal al ofertanților la 
procedurile de achiziții și să nu aibă ca efect crearea unor obstacole 
nejustificate în calea unei concurențe deschise. 

Finalizată 

2019 

EMA a lansat o procedură de achiziții care combină două servicii fără 
legătură între ele în același lot. Este posibil ca acest lucru să fi limitat 
numărul de ofertanți potențial interesați să depună o ofertă pentru unul 
sau altul dintre seturile de servicii, afectând astfel concurența loială. În 
plus, EMA a prelungit durata contractului de la patru la șase ani, 
motivele invocate pentru o astfel de prelungire fiind insuficiente. 

Nu se aplică 

2019 

EMA a încheiat un contract-cadru cu trei întreprinderi pentru furnizarea 
de lucrători temporari. Elementul „preț” din caietul de sarcini trebuia să 
includă, pentru anumite categorii de personal, un factor de conversie 
a tarifului orar global, care să fie aplicat remunerației orare brute 
a lucrătorilor temporari. Cu toate acestea, EMA nu a furnizat Curții nicio 
defalcare a costurilor brute estimate cu personalul pentru lucrătorii 
interimari din fiecare categorie de personal solicitată. Rezultă că agenția 
nu era în măsură să evalueze dacă marjele comerciale ale furnizorului de 
servicii sau profitul brut al acestuia erau rezonabile în raport cu alte 
contracte similare. 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019 

EMA a acordat membrilor personalului său o indemnizație suplimentară 
de deplasare pentru mutarea acestora de la sediul din Londra la cel din 
Amsterdam. Suma a fost calculată pe baza costului unui bilet la clasa 
business în locul tarifului la clasa economică. Curtea a concluzionat că 
agenția nu a acordat suficientă importanță principiului economiei la 
calcularea cuantumului indemnizației de deplasare suplimentare. 

În desfășurare 

2020 
Comisiile de selecție din cadrul procedurilor de recrutare sunt 
desemnate printr-un simplu e-mail trimis de șeful biroului directorului 
executiv, fără o autorizație oficială din partea directorului executiv. 

Finalizată 

2020 

În contextul unui contract-cadru de servicii de catering și restaurant, 
prețurile din 2020 au fost modificate, deși contractul nu permitea acest 
lucru. În plus, pentru o plată auditată de 125 954 de euro efectuată în 
martie 2020, EMA nu a fost în măsură să efectueze o reconciliere pentru 
a confirma dacă suma facturată de contractant era corectă. 

Finalizată 
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Răspunsul EMA 
Agenția Europeană pentru Medicamente („Agenția” sau „EMA”) salută avizul pozitiv al Curții 
privind fiabilitatea conturilor pentru exercițiul financiar 2021 și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor. 

3.19.6. Problema sediului de la Londra a apărut în urma deciziei unilaterale a Regatului Unit de 
a părăsi Uniunea Europeană. Chestiunea a fost inclusă inițial în poziția de negociere a UE, dar 
a fost ulterior abandonată. Prin urmare, respectând abordarea instituțională a UE, agenția 
a căutat o soluție alternativă și a subînchiriat clădirea în conformitate cu limitele stabilite de 
autoritatea bugetară a UE. Agenția și Consiliul de administrație sunt preocupate de faptul că 
agenția, în loc să-și concentreze toate eforturile asupra misiunii de protejare și promovare 
a sănătății publice, trebuie să gestioneze acum și o proprietate comercială aflată într-o țară 
terță, folosind resursele umane și financiare proprii în afara sferei sale de responsabilități în 
materie de sănătate publică față de cetățenii UE. Concentrarea eforturilor agenției și, prin 
urmare, ale instituțiilor UE asupra acestui aspect va trebui menținută încă 17 ani, până în 2039. 
În pofida măsurilor de garanție negociate, soluția de subînchiriere nu este lipsită de riscuri, 
fiind amplificată de criza COVID 19. Prin urmare, acest subiect trebuie gestionat la nivelul 
politic adecvat și trebuie găsită o soluție pe termen lung pentru agenție. 

3.19.10. (a) Agenția ia notă de observație. Orientările pentru responsabilii de recrutare, în curs 
de elaborare, vor prevedea praguri (numărul de candidați care vor fi înscriși pe lista de rezervă) 
care să fie aplicate în toate procedurile de selecție. După adoptarea orientărilor pentru 
responsabilii de recrutare, candidații vor fi informați în acest sens. De asemenea, pentru o mai 
mare claritate, raportul final al fiecărei proceduri de selecție va menționa clar scările de 
evaluare ale EMA. 

(b) Conflictele de interese au fost gestionate în conformitate cu politica agenției. Agenția ia 
notă de observație și va include astfel de informații în raportul final de evaluare. 

(c) Având în vedere că anunțul de post vacant constituie cadrul juridic pentru fiecare 
procedură de selecție, agenția ia notă de observație și va depune eforturi pentru a-și adapta 
procedura internă. 

3.19.11. Cifra de afaceri minimă a fost stabilită în conformitate cu Regulamentul financiar, pe 
baza valorii contractului, astfel cum a fost estimată la momentul respectiv. EMA recunoaște că 
valoarea finală a contractului a fost semnificativ mai mică. În cadrul acestei licitații, majoritatea 
societăților au fost grupate în consorții pentru a mări capacitatea de a furniza sistemul 
complex de informații privind studiile clinice intervenționale (CTIS), fapt ce a generat o cifră de 
afaceri semnificativ mai mare (în medie, de 50 de ori mai mare) decât cifra de afaceri minimă 
indicată, de 11 milioane EUR. Prin urmare, EMA consideră că acest lucru nu a avut niciun efect 
negativ asupra concurenței. Agenția ia notă de observație și va continua să evalueze cu atenție 
cerințele minime privind cifra de afaceri, ținând seama de cerințele operaționale obligatorii. 
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3.20. Parchetul European (EPPO) 

Introducere 

3.20.1. Parchetul European (denumit în continuare „EPPO”), cu sediul la Luxemburg, 
a fost instituit prin Regulamentul (UE) 2017/1939109 pentru a investiga și a urmări penal autorii 
infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE. În prezent, din EPPO fac parte 
22 de state membre ale UE. Fiecare dintre acestea numește un procuror european în cadrul 
pachetului. Împreună, procurorii europeni formează colegiul EPPO, care este organismul de 
conducere al parchetului. Colegiul este prezidat de procurorul-șef european. Fiecare stat 
membru participant are, de asemenea, cel puțin doi procurori europeni delegați care 
desfășoară investigații în țara lor de origine. EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021 și 
a obținut autonomie financiară la 24 iunie 2021. Figura 3.20.1 prezintă cifre-cheie cu privire la 
EPPO110. 

Figura 3.20.1 – Cifre-cheie cu privire la EPPO 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EPPO pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EPPO. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.20.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
109 Regulamentul (UE) 2017/1939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată 

în ceea ce privește instituirea Parchetului European. 

110 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EPPO sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.eppo.europa.eu. 

27

Buget (în milioane de euro)*

122

Personal (la 31 decembrie)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EPPO. 

3.20.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EPPO 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.20.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Parchetului European („EPPO”), care cuprind situațiile financiare111 și 
rapoartele privind execuția bugetului112 EPPO pentru exercițiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.20.5. În opinia Curții, conturile EPPO pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EPPO la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
111 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. 

112 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.20.6. Curtea atrage atenția asupra notelor 2.1, 2.2 și 3.1 la conturile finale ale 
EPPO, în care se arată că majoritatea activelor incluse în conturi au fost transferat de 
Comisie cu titlu gratuit către EPPO. Curtea atrage atenția de asemenea asupra notei 4.2 în 
care se arată că EPPO a primit spații de birouri cu titlu gratuit de la statul membru gazdă. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.20.7. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.20.8. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.20.9. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.20.10. În 2021, 21 % dintre plățile EPPO au fost efectuate cu întârziere. În plus, EPPO 
s-a bazat pe personal interimar pentru prelucrarea plăților, ceea ce contravine normelor sale 
financiare113. Aceste deficiențe reflectă, de asemenea, o lipsă de resurse alocate funcțiilor care 

                                                             
113 Articolul 41 alineatul (1) din Decizia 002/2021 a Colegiului EPPO. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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se ocupă de finanțare și de achizițiile publice și constituie o deficiență în gestionarea resurselor 
umane ale EPPO. 

3.20.11. EPPO nu a semnat încă un contract de închiriere cu statul membru gazdă 
pentru sediul său, astfel cum se prevede la articolul 3.2 din Acordul privind sediul. Lipsa unui 
contract scris de închiriere privează EPPO și personalul său de certitudinea și stabilitatea 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor. 

3.20.12. EPPO nu a instituit încă proceduri interne cuprinzătoare privind structura sa 
organizatorică și controalele ex ante asociate aspectelor operaționale și financiare ale 
operațiunilor sale. Lipsa unor proceduri oficiale afectează punerea în aplicare a directivelor 
conducerii și poate prezenta un risc pentru îndeplinirea obiectivelor EPPO. 

3.20.13. EPPO nu a adoptat încă un plan cuprinzător de asigurare a continuității 
activității. Lipsa unui plan consacrat și cuprinzător de asigurare a continuității activității 
constituie o deficiență internă majoră a procedurilor sale. 

3.20.14. În cadrul unei proceduri de recrutare, nu s-a putut identifica nicio probă care 
să arate că EPPO stabilise, înainte de examinarea candidaturilor, un număr minim de puncte pe 
care candidații trebuiau să le obțină pentru a fi înscriși pe lista scurtă. Acest lucru a subminat 
principiile transparenței și egalității de tratament. 
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Răspunsul EPPO 
3.20.10. În ceea ce privește plățile întârziate, 34 % au fost efectuate cu o întârziere de o zi, iar 
75 % au fost efectuate cu o întârziere de mai puțin de 5 zile. Cu toate acestea, EPPO 
recunoaște că trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de a prelucra facturi în timp util. 
Inițierea cât mai repede posibil a rolurilor sale de urmărire penală și de investigare a necesitat 
adaptarea dinamică a cadrului de control al EPPO pe măsură ce activitățile s-au extins și a fost 
pus la dispoziție personalul necesar. Aceste constrângeri au dus la acceptarea unei utilizări 
publicate limitate și transparente a personalului interimar ca parte a gestionării bazate pe 
riscuri în vigoare. În contextul mai amplu al crizei sanitare, EPPO a continuat să recruteze 
personal în cursul anului 2021 pentru a-și consolida capacitățile operaționale și administrative. 

3.20.11. Nu este de competența EPPO să pună în aplicare un calendar specific pentru ca statul 
membru gazdă să definească condițiile contractului de închiriere. EPPO a depus toate 
eforturile pentru a colabora și a reaminti statului membru gazdă de obligația care îi revine în 
această privință. Contractul de închiriere a fost semnat de EPPO în martie 2022 și a fost trimis 
statului membru gazdă spre semnare. 

3.20.12. După obținerea autonomiei financiare din partea Comisiei Europene (24 iunie 2021), 
EPPO a continuat să aplice aceleași standarde de verificare ca atunci când își desfășura 
activitatea în cadrul Comisiei Europene. EPPO ia act de constatare și confirmă că își finalizează 
propriile proceduri în această privință. 

3.20.13. Planul de continuitate a activității al EPPO a fost inițiat în 2021 și trebuie aprobat în 
cursul anului 2022. 

3.20.14. EPPO ia act de constatarea CCE și confirmă angajamentul în ceea ce privește 
transparența și tratamentul egal al tuturor candidaților. 
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3.21. Fundația Europeană de Formare 
(ETF) 

Introducere 

3.21.1. Fundația Europeană de Formare (denumită în continuare „ETF”), cu sediul la 
Torino, a fost instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului114 [Regulamentul 
reformat (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului115]. Misiunea ETF este 
să sprijine reforma formării profesionale în țările partenere ale Uniunii Europene. În acest sens, 
fundația asistă Comisia Europeană în implementarea diferitor programe de formare 
profesională. Figura 3.21.1 prezintă cifre-cheie cu privire la ETF116. 

Figura 3.21.1 – Cifre-cheie cu privire la ETF 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ETF pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de ETF. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.21.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
114 Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului privind înființarea Fundației Europene de 

Formare. 

115 Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare 
(reformare). 

116 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ETF sunt disponibile pe site-ul său web: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Buget (în milioane de euro)*

124

130

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32008R1339
http://www.etf.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ETF. 

3.21.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ETF și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.21.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Fundației Europene de Formare („ETF”), care cuprind situațiile 
financiare117 și rapoartele privind execuția bugetului118 ETF pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.21.5. În opinia Curții, conturile ETF pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ETF la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
117 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. 

118 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.21.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.21.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.21.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

În cazul unei proceduri de achiziții publice pentru serviciile unei agenții 
de muncă temporară, ETF a aplicat criterii de atribuire care constau în 
principal în elemente de preț necompetitive. ETF ar trebui să utilizeze 
criterii de atribuire care să pună accentul pe elemente de preț 
competitive. 

Nedemarată încă 

(până la expirarea contractului în 2023) 

2020 

ETF nu a respectat principiul nr. 12 de control intern prevăzut de propriul 
cadru de control intern, în temeiul căruia trebuie să înregistreze 
eventualele abateri de la norme și proceduri în registrul său de excepții. 
În cadrul auditului său, Curtea a identificat unele abateri de la 
procedurile stabilite, care ar fi trebuit să fie înregistrate în registrul 
excepțiilor. 

Finalizată 
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Răspunsul ETF 
Fundaţia ia act de raportul Curții. 
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3.22. Agenția Europeană pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă 
(EU-OSHA) 

Introducere 

3.22.1. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (denumită în 
continuare „EU-OSHA”), cu sediul la Bilbao, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2062/94 
al Consiliului119, care a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019120. Sarcinile EU-OSHA includ colectarea și 
difuzarea de informații referitoare la prioritățile naționale și la cele ale UE din domeniul 
sănătății și securității în muncă, precum și sprijinirea organizațiilor naționale și a celor existente 
la nivelul UE care sunt implicate în formularea și în punerea în aplicare de politici în acest 
domeniu. Figura 3.22.1 prezintă cifre-cheie cu privire la EU-OSHA121. 

Figura 3.22.1 – Cifre-cheie cu privire la EU-OSHA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EU-OSHA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de EU-OSHA. 

                                                             
119 Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului privind înființarea Agenției Europene pentru 

Sănătate și Securitate în Muncă. 

120 Regulamentul (UE) 2019/126 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și 
Sănătate în Muncă (EU-OSHA). 

121 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EU-OSHA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.osha.europa.eu. 

20

22

Buget (în milioane de euro)*

63

64

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/


 202 

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) 

 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.22.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EU-OSHA. 

3.22.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EU-
OSHA și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.22.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-
OSHA), care cuprind situațiile financiare122 și rapoartele privind execuția 
bugetului123 EU-OSHA pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
122 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. 

123 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.22.5. În opinia Curții, conturile EU-OSHA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EU-OSHA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.22.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.22.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.22.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.22.9. În cazul unei proceduri deschise de achiziție împărțite în loturi, Curtea 
a constatat că, în ceea ce privește un lot, membrii comisiei de evaluare semnaseră declarația 
privind absența conflictelor de interese numai după atribuirea contractului. Aceasta reprezintă 
o deficiență a procedurii de achiziții și contravine dispozițiilor articolelor 61 și 150 din 
Regulamentul financiar. 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.22.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

Nivelul creditelor angajate reportate în 2019 a fost ridicat în ceea ce 
privește titlurile II și III. EU-OSHA ar trebui să analizeze cauzele 
reportărilor excesive și să îmbunătățească planificarea bugetară în 
consecință. 

Finalizată 

2019 Cuantumul reportărilor sugerează o supraestimare a nevoilor bugetare și 
contravine principiului bugetar al anualității. Finalizată 

 



 206 

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) 

 

Răspunsul EU-OSHA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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3.23. Fundația Europeană pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă (Eurofound) 

Introducere 

3.23.1. Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă 
(denumită în continuare „Eurofound”), cu sediul la Dublin, a fost instituită prin Regulamentul 
(CEE) nr. 1365/75 al Consiliului124, care a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul 
(UE) 2019/127 al Parlamentului European și al Consiliului125. Misiunea Eurofound este să 
contribuie la conceperea și la instituirea unor condiții mai bune de viață și de muncă în UE, prin 
acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze cunoștințele legate de acest subiect. Figura 3.23.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la Eurofound126. 

Figura 3.23.1 – Cifre-cheie cu privire la Eurofound 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale Eurofound pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de Eurofound. 

                                                             
124 Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 privind constituirea Fundației Europene pentru 

Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă. 

125 Regulamentul (UE) 2019/127 de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound). 

126 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile Eurofound sunt disponibile pe site-ul 
său web: www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Buget (în milioane de euro)*

95

96

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.23.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea Eurofound. 

3.23.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii 
Eurofound și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.23.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă („Eurofound”), care cuprind situațiile financiare127 și rapoartele privind 
execuția bugetului128 Eurofound pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

                                                             
127 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. 

128 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Fiabilitatea conturilor 

 Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.23.5. În opinia Curții, conturile Eurofound pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a Eurofound la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.23.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.23.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.23.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 
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Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.23.9. În raportul său de audit pentru exercițiul financiar 2019129, Curtea a concluzionat 
că procedura de achiziții desfășurată pentru aprovizionarea cu energie electrică era 
neconformă. Prin urmare, toate plățile ulterioare efectuate în legătură cu acest contract sunt 
neconforme. În 2021, plățile asociate s-au ridicat la 30 689 de euro. Contractul subiacent 
a expirat în iunie 2021. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.23.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 

                                                             
129 Punctul 17 din Raportul Curții de Conturi Europene privind conturile anuale ale Eurofound 

pentru exercițiul financiar 2019.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_RO.pdf
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019 
Procedura de achiziții pentru aprovizionarea cu energie electrică a fost 
neconformă. Prin urmare, toate plățile ulterioare asociate acestui 
contract sunt neconforme. 

În desfășurare 

2019 O procedură de achiziții pentru renovarea grupurilor sanitare a fost 
neconformă. Nu se aplică 

2020 

Eurofound dispune de o politică ce definește funcțiile sale sensibile și 
controalele conexe de atenuare, dar inventarul posturilor sensibile nu 
a fost actualizat din 2012 și nu mai reflectă organizarea sa internă 
actuală. În urma auditului Curții, la 23 iunie 2021, Eurofound 
a implementat o nouă politică privind posturile sensibile. 

Finalizată 
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Răspunsul Eurofound 
3.23.9. Constatarea din 2019 a fost deja acceptată, iar contractul s-a încheiat în iunie 2021. 
Plățile aferente din 2021 au fost o consecință directă a procedurii de licitație inițiale. 
Procedurile interne de achiziții au fost modificate în consecință. Plățile soldului final din 
ianuarie până în iunie 2021 au fost realizate în conformitate cu obligația noastră legală. 

 



 213 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

 

3.24. Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală 
(Eurojust) 

Introducere 

3.24.1. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală 
(denumită în continuare „Eurojust”), cu sediul la Haga, a fost instituită prin Regulamentul 
(UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului130. Misiunea Eurojust este de 
a sprijini lupta împotriva formelor grave de criminalitate organizată prin îmbunătățirea 
coordonării cercetărilor și a urmăririlor penale transfrontaliere. Figura 3.24.1 prezintă cifre-
cheie cu privire la Eurojust131. 

Figura 1 – Cifre-cheie cu privire la Eurojust 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de Eurojust. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.24.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
130 Regulamentul (UE) 2018/1727 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 

Materie de Justiție Penală. 

131 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile Eurojust sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Buget (în milioane de euro)*

242

254

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea Eurojust. 

3.24.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii 
Eurojust și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.24.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție 
Penală („Eurojust”), care cuprind situațiile financiare132 și rapoartele privind 
execuția bugetului133 Eurojust pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.24.5. În opinia Curții, conturile Eurojust pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a Eurojust la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 

                                                             
132 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. 

133 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.24.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.24.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.24.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.24.9. În raportul său de audit pentru exercițiul financiar 2020134, Curtea a concluzionat 
că o procedură de achiziții desfășurată pentru leasingul de vehicule era neconformă. Prin 
urmare, toate plățile ulterioare efectuate în temeiul acestui contract-cadru sunt neconforme. 
În 2021, plățile asociate s-au ridicat la 34 022 de euro. 

                                                             
134 Punctul 3.27.9 din Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind agențiile UE pentru 

exercițiul financiar 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_RO.pdf
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.24.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 



 217 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

 

Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

Eurojust a semnat un contract-cadru cu o singură societate pentru 
leasingul de vehicule. Întrucât piața leasingului de vehicule este supusă 
unor fluctuații frecvente ale prețurilor, Eurojust ar fi trebuit să 
redeschidă procedura de achiziții atunci când avea nevoie de un vehicul. 

În desfășurare 

2020 

Eurojust a semnat un contract specific ale cărui prețuri se abăteau de la 
listele de prețuri anexate la contractul-cadru inițial. Agenția a aprobat 
factura și a efectuat plata către contractant fără a observa discrepanța în 
ceea ce privește tariful orar. Acest lucru indică deficiențe în controalele 
sale interne. 

Nu se aplică 
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Răspunsul Eurojust 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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3.25. Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA) 

Introducere 

3.25.1. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în 
continuare „FRA”), cu sediul la Viena, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al 
Consiliului135. FRA pune la dispoziția autorităților UE și celor din statele membre asistență și 
expertiză în punerea în aplicare a legislației UE referitoare la drepturile fundamentale. 
Figura 3.25.1 prezintă cifre-cheie cu privire la FRA136. 

Figura 3.25.1 – Cifre-cheie cu privire la FRA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale FRA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de FRA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.25.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
135 Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene. 

136 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile FRA sunt disponibile pe site-ul său web: 
www.fra.europa.eu. 

30

33

Buget (în milioane de euro)*

105

101

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea FRA. 

3.25.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii FRA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.25.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene („FRA”), 
care cuprind situațiile financiare137 și rapoartele privind execuția bugetului138 
FRA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.25.5. În opinia Curții, conturile FRA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a FRA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
137 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. 

138 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.25.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.25.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.25.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.25.9. Curtea a constatat că FRA reportase către 2022 peste 7 milioane de euro (27 %) 
din creditele de angajament pentru 2021. Din această sumă, 6,7 milioane de euro (96 %) erau 
legați de activități operaționale. Ratele ridicate recurente de reportări contravin principiului 
bugetar al anualității și sugerează probleme structurale în execuția bugetului. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.25.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 
Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în cazul cheltuielilor 
operaționale și era doar parțial justificat. FRA ar trebui să își 
îmbunătățească planificarea bugetară și ciclurile de execuție bugetară. 

În desfășurare 
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Răspunsul FRA 
3.25.9. Nivelul reportărilor reflectă în principal natura activităților principale ale agenției, care 
includ activități care se întind pe mai multe luni, care se pot prelungi dincolo de sfârșitul 
anului. Pentru a-și îmbunătăți planificarea bugetară și ciclurile de punere în aplicare, agenția 
a instituit un instrument de monitorizare a reportărilor planificate de la un an la altul. 

Agenția consideră că buna execuție bugetară se măsoară și prin rata de execuție (de peste 
99,5 %) și, în consecință, prin nivelul scăzut al creditelor anulate. 
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3.26. Agenția Europeană de Mediu 
(AEM) 

Introducere 

3.26.1. Agenția Europeană de Mediu (denumită în continuare „AEM”), cu sediul la 
Copenhaga, a fost instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului139, care a fost 
abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului140. AEM se ocupă de o rețea de observare al cărei rol este să furnizeze Comisiei, 
Parlamentului, statelor membre și publicului în general informații fiabile cu privire la starea 
mediului înconjurător. Figura 3.26.1 prezintă cifre-cheie cu privire la AEM141. 

Figura 3.26.1 – Cifre-cheie cu privire la AEM 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale AEM pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de AEM. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.26.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
139 Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei 

europene de informare și observare pentru mediu. 

140 Regulamentul (CE) nr. 401/2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană 
de informare și observare a mediului. 

141 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile AEM sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.eea.europa.eu. 

97

92

Buget (în milioane de euro)*

213

230

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea AEM. 

3.26.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii AEM și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.26.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Europene de Mediu („AEM”), care cuprind situațiile 
financiare142 și rapoartele privind execuția bugetului143 AEM pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.26.5. În opinia Curții, conturile AEM pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a AEM la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
142 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. 

143 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.26.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.26.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.26.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.26.9. AEM a modificat un contract-cadru de servicii pentru furnizarea de servicii de 
reparare și întreținere a clădirilor, dublând bugetul maxim inițial de la 500 000 de euro la 
1 000 000 de euro. Justificarea juridică utilizată a fost derogarea aplicabilă procedurilor de 
negociere fără publicare prealabilă, astfel cum este prevăzută la punctul 11.1 litera (e) și la 
punctul 11.4 din anexa I la Regulamentul financiar. Condițiile cumulative stabilite la 
punctul 11.1 litera (e) și la punctul 11.4 nu au fost îndeplinite. În astfel de cazuri, articolul 172 
alineatul (3) din Regulamentul financiar permite modificarea contractelor fără o nouă 
procedură de achiziții, în anumite condiții, dar, în majoritatea cazurilor, prevede o limită în 
ceea ce privește valoarea modificării. Aceste condiții nu au fost respectate în cazul modificării 
contractului în cauză. Prin urmare, actul adițional era neconform. În 2021 nu au avut loc însă 
plăți asociate acestui contract. 
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Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.26.10. Curtea a auditat un contract-cadru pentru furnizarea de servicii de cantină și 
de catering la sediul AEM. S-a constatat că contractul inițial fusese prelungit de două ori: cu 
opt luni în februarie 2021 și apoi cu alte șase luni în decembrie 2022. Durata totală 
a contractului a trecut astfel de la 48 de luni la 62 de luni. Standardele de control intern ale 
AEM îi impun acesteia să documenteze, să justifice și să aprobe toate abaterile de la politicile și 
procedurile stabilite. În ceea ce privește prima prelungire menționată mai sus, AEM nu 
a înregistrat nicio notă de excepție. Cu privire la a doua prelungire, AEM a depus o astfel de 
notă la dosar, dar, la data auditului Curții (februarie 2022), aceasta nu figura în registrul central 
al excepțiilor. 

3.26.11. În cadrul unui contract vizând furnizarea de servicii de asistență pentru 
sistemul de informații geografice, AEM a utilizat un act adițional la contract pentru a prelungi 
prestarea serviciilor cu o lună, de la 28 februarie 2021 până la 31 martie 2021. Actul adițional 
a intrat însă în vigoare abia la 22 martie 2021, când a fost semnat de ambele părți 
contractante, ceea ce înseamnă că, pentru o perioadă de 22 de zile, prestarea serviciilor nu 
a fost acoperită de un contract. Deși AEM a descoperit acest lucru, după cum o demonstrează 
efectul retroactiv al actului adițional (de la 28 februarie 2021), nu a fost înregistrată o notă de 
excepție. 

3.26.12. Curtea a auditat o plată efectuată în temeiul unui contract-cadru pentru 
prestarea unor servicii informatice. În temeiul acestui contract, AEM putea comanda servicii 
auxiliare neesențiale în cadrul unui pachet de lucru separat. Prețul acestor servicii auxiliare 
depindea de tarifele zilnice pentru diferitele profiluri de consultanță și de locul de prestare 
a serviciilor (in situ sau ex situ). Operațiunea auditată includea o sumă de 25 000 de euro 
pentru astfel de servicii de consultanță auxiliare. Curtea a constatat că AEM plătise această 
sumă fără să fi verificat mai întâi profilurile exacte și tarifele zilnice pe care contractantul le 
aplicase efectiv la furnizarea și facturarea serviciilor. 
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Răspunsul AEM 
Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.26.9. Agenția confirmă că a desfășurat o procedură de negociere în conformitate cu 
articolul 164 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul financiar și cu punctul 11.1 litera (e) din 
anexa I la acesta, și anume procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare 
cu numărul de referință EEA/ADS/21/003, astfel cum reiese din invitația de participare la 
procedura de ofertare, înregistrată atât în sistemul de planuri de management al agenției, cât 
și în sistemul său de gestionare a documentelor. În acest sens, agenția a consultat în detaliu 
orientările generale ale serviciului central de asistență financiară din cadrul DG BUDG, care 
prevăd un proces de achiziții publice etapizat menit să ducă la modificarea contractului 
existent. 

Ordonatorul de credite responsabil a semnat decizia de atribuire pentru această procedură de 
negociere la 19.10.2021, iar la 21.12.2021 a fost publicat pe TED un anunț de atribuire 
a contractului care indică noul buget total al contractului-cadru. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și control 

3.26.10. Agenția planificase inițial lansarea unei proceduri de ofertare pentru atribuirea unui 
nou contract-cadru de servicii având ca obiect furnizarea de servicii de cantină și de catering în 
ultimul trimestru al anului 2020. Evoluția constantă a pandemiei de COVID-19 a împiedicat însă 
realizarea planului și a determinat agenția să caute alternative pentru a asigura continuitatea 
activității, având în vedere rolul important pe care îl are cantina pentru coeziunea socială și 
starea de bine a membrilor personalului într-o perioadă de criză. 

Agenția recunoaște că cea de a treia modificare a contractului-cadru, care a dus la prima 
prelungire a duratei acestuia, nu a fost completată de o notă de excepție. Nota de excepție 
pentru cea de a doua prelungire a fost anexată la fluxul de lucru al semnatarilor ARES ca 
document justificativ pentru semnarea celei de a patra modificări a contractului-cadru, dar nu 
a fost inclusă în registrul central al excepțiilor. 

3.26.11. Agenția confirmă faptele stabilite de Curte în constatările sale și în observația sa. Deși 
reprezentanții agenției au discutat cu furnizorul la începutul lunii februarie și au ajuns la un 
acord privind prelungirea contractului specific, emiterea și semnarea actului de modificare au 
fost întârziate ca urmare a unei acțiuni de supraveghere. 

Agenția își va consolida controalele și procedurile, în primul rând pentru a reduce riscul de 
întârziere a încheierii de prelungiri ale contractelor și, în al doilea rând, pentru a asigura 
înregistrarea unor note de excepție în cazul în care au loc încălcări involuntare ale 
Regulamentului financiar. 

3.26.12. Agenția ia act de analiza Curții. Estimarea bugetară a acestei sarcini de consultanță 
a provenit dintr-un schimb între managerul de proiect și prestatorul de servicii. Estimarea de 
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35 de zile-persoană, pe baza tarifului unui consultant de rang superior (P2), în valoare de 
25 000 EUR, a fost considerată rezonabilă în baza celei mai bune aprecieri profesionale 
a managerului de proiect. Oferta transmisă ca răspuns la cererea de servicii a fost perfect 
aliniată la ceea ce fusese discutat și convenit, fiind prin urmare acceptată ca sumă forfetară. 
Pentru această componentă nu s-a solicitat prezentarea de fișe de prezență. 

Agenția ia act de preocupările Curții și confirmă că a luat măsuri pentru a ține seama de ele în 
contextul comenzilor viitoare. 
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3.27. Agenția Europeană pentru 
Controlul Pescuitului (EFCA) 

Introducere 

3.27.1. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare 
„EFCA”), cu sediul la Vigo, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului144, 
abrogat și înlocuit cu Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al 
Consiliului145. Sarcina principală a EFCA este de a organiza coordonarea operațională 
a activităților de control și inspecție ale statelor membre pentru a asigura aplicarea efectivă și 
uniformă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului. Figura 3.27.1 prezintă cifre-
cheie cu privire la EFCA146. 

Figura 3.27.1 – Cifre-cheie cu privire la EFCA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EFCA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EFCA. 

Bugetul EFCA a fost majorat în 2021 având în vedere activitățile suplimentare care au fost 
încredințate agenției în cadrul Acordului comercial și de cooperare cu Regatul Unit. 

                                                             
144 Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului de instituire a Agenției Comunitare pentru 

Controlul Pescuitului. 

145 Regulamentul (UE) 2019/473 privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului. 

146 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EFCA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.efca.europa.eu. 

20
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Buget (în milioane de euro)*
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Personal (la 31 decembrie)**
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.27.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EFCA. 

3.27.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EFCA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.27.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului („EFCA”), care 
cuprind situațiile financiare147 și rapoartele privind execuția bugetului148 EFCA 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
147 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. 

148 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.27.5. În opinia Curții, conturile EFCA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EFCA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.27.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.27.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 
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Răspunsul EFCA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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Agențiile finanțate în cadrul rubricii 4 

din cadrul financiar multianual – 
Migrație și gestionarea frontierelor 
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3.28. Biroul European de Sprijin pentru 
Azil (EASO) 

Introducere 

3.28.1. Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare „EASO”) își avea 
sediul la Valletta. El a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului149 pentru a consolida cooperarea practică în materie de azil și a ajuta 
statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin, la nivel european și internațional, 
în ceea ce privește protecția persoanelor care au nevoie de aceasta. EASO a avut birouri 
regionale în Italia și în Grecia și, din 2018, în Cipru. În 2022, EASO a fost înlocuit150 cu Agenția 
Uniunii Europene pentru Azil (denumită în continuare „EUAA”), care și-a asumat toate 
responsabilitățile și angajamentele juridice ale EASO, precum și o serie de noi sarcini asociate 
sistemului european comun de azil. Figura 3.28.1 prezintă cifre-cheie cu privire la EASO151. 

Figura 3.28.1 – Cifre-cheie cu privire la EASO 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EASO pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EASO. 

                                                             
149 Regulamentul (UE) nr. 439/2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru 

Azil. 

150 Regulamentul (UE) 2021/2303 privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil. 

151 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EASO sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.easo.europa.eu. 

149

177

Buget (în milioane de euro)*

380

423

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.28.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EASO. 

3.28.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EASO 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.28.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Biroului European de Sprijin pentru Azil („EASO”), care cuprind 
situațiile financiare152 și rapoartele privind execuția bugetului153 EASO pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
152 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. 

153 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.28.5. În opinia Curții, conturile EASO pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EASO la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.28.6. Curtea atrage atenția asupra notei 3.7.1 la conturile finale ale EASO, care 
arată că există riscul ca lipsa de resurse umane în 2022 să limiteze capacitatea de a se 
desfășura anumite sarcini din cadrul noului mandat al EUAA, precum și asupra notei 3.7.2, 
care arată că efectele financiare ale războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva 
Ucrainei nu pot fi estimate în mod fiabil. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.28.7. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.28.8. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.28.9. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 
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Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.28.10. În raportul său pentru exercițiul financiar 2017154 și în cel pentru exercițiul 
financiar 2020155, Curtea a concluzionat că procedurile de achiziții pentru spații închiriate din 
Lesbos și Roma erau neconforme. Prin urmare, toate plățile ulterioare efectuate în legătură cu 
aceste proceduri sunt neconforme. În 2021, plățile asociate s-au ridicat la 362 204 euro. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.28.11. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 

                                                             
154 Punctul 3.20.23 din Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind agențiile UE pentru 

exercițiul financiar 2017. 

155 Punctul 3.20.12 din Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind agențiile UE pentru 
exercițiul financiar 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_RO.pdf
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 EASO nu a atins obiectivul de recrutare a personalului prevăzut în 
schema sa de personal. Finalizată 

2017 Monitorizarea contractelor din punctul de vedere al respectării normelor 
naționale privind lucrătorii interimari a fost deficitară. Finalizată 

2017 

În 2017, Curtea a constatat că procedurile utilizate de EASO pentru 
monitorizarea cheltuielilor aferente deplasărilor erau deficiente. În 
special, de multe ori, documentele justificative nu erau solicitate. EASO 
desfășoară o anchetă internă cu privire la acest aspect. 

Finalizată 

2017 Existau deficiențe semnificative în ceea ce privește evaluarea nevoilor și 
modificările contractelor. Finalizată 

2017 

În raportul său de audit pentru exercițiul financiar 2017, Curtea 
a concluzionat că procedurile de achiziții desfășurate pentru spațiile 
închiriate ale EASO din Lesbos erau neconforme. Prin urmare, toate 
plățile ulterioare asociate acestor contracte sunt neconforme. 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

Contractele de servicii încheiate cu societăți din domeniul informatic au 
fost formulate într-un mod care ar putea să implice punerea la dispoziție 
de lucrători temporari în loc de furnizarea de servicii sau de produse 
informatice clar definite. Această situație nu este conformă cu Statutul 
funcționarilor UE și cu normele UE în domeniul social și al ocupării forței 
de muncă. EASO ar trebui să se asigure că modul în care sunt formulate 
contractele previne apariția oricărei confuzii între achiziția de servicii 
informatice și contractarea de lucrători interimari. 

Finalizată 

2018 EASO ar trebui să instituie controale financiare ex post eficace. În desfășurare 

2018 
Procedura de achiziții pentru furnizarea de lucrători interimari în Italia nu 
era conformă. Prin urmare, toate plățile ulterioare asociate acestui 
contract sunt neconforme. 

Finalizată 

2019 

Procedurile utilizate pentru selectarea și contractarea experților externi 
erau lipsite, în mod sistematic, de o pistă de audit solidă [astfel cum este 
descrisă la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul financiar]. Prin 
urmare, toate plățile ulterioare asociate acestor contracte sunt 
neconforme. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 
Procedura de achiziții utilizată pentru spațiile închiriate din Roma era 
neconformă. Prin urmare, toate plățile ulterioare asociate acestor 
contracte sunt neconforme. 

În desfășurare 

2020 

Un număr mare de posturi de conducere sunt vacante, multe dintre 
acestea fiind ocupate ad interim de mai mult de un an. Acest lucru 
contravine Statutului funcționarilor, care limitează la un an durata 
numirilor temporare în funcții de conducere. Această precaritate la 
nivelul posturilor de conducere poate afecta conducerea EASO și 
continuitatea strategică a acestuia. 

În desfășurare 

2020 
Reportările către 2021 de la titlul III și rata de anulare a creditelor 
bugetare din 2019 în 2020 au fost ridicate. EASO ar trebui să își 
îmbunătățească planificarea bugetară și ciclurile de execuție bugetară. 

Finalizată 

2020 EASO nu și-a actualizat politica de gestionare și prevenire a conflictelor 
de interese. În desfășurare 

2020 

EASO nu finalizase și nu adoptase un plan de continuitate a activității. 
Amploarea și complexitatea operațiunilor EASO și unele evenimente 
recente, cum ar fi pandemia de COVID-19, subliniază importanța 
existenței unui plan de continuitate a activității formalizat și actualizat. 
Această problemă constituie o deficiență internă în procedurile EASO. În 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

urma auditului Curții, EASO și-a aprobat planul de continuitate 
a activității la 31 mai 2021. 

2020 
Curtea ia notă de cauza T-621/20 (EMCS) pendinte în fața Tribunalului 
European, prin care se contestă rezultatul procedurii de achiziții pentru 
furnizarea de lucrători temporari în Malta. 

Finalizată 
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Răspunsul EASO 
Agenția ia act de raportul Curții. 

 



 245 

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară 
Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) 

 

3.29. Agenția Uniunii Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție 
(eu-LISA) 

Introducere 

3.29.1. Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare 
„eu-LISA”), cu sediul la Tallinn, la Strasbourg și la Sankt Johann im Pongau, a fost instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului156, abrogat și 
înlocuit cu Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului, care 
a consolidat mandatul agenției157. Misiunea de bază a eu-LISA este de a îndeplini sarcinile de 
gestionare operațională a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a 
Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a sistemului european pentru compararea 
amprentelor (Eurodac). Extinderea din 2018 a mandatului eu-LISA acoperă dezvoltarea și 
gestionarea operațională a Sistemului de intrare/ieșire pentru resortisanții țărilor terțe și a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile. Figura 3.29.1 prezintă 
cifre-cheie cu privire la eu-LISA158. 

                                                             
156 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea 

Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și 
Justiție. 

157 Regulamentul (UE) 2018/1726 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și 
Justiție (eu-LISA). 

158 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile eu-LISA sunt disponibile pe site-ul său 
web: https://www.eulisa.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Figura 3.29.1 – Cifre-cheie cu privire la eu-LISA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale eu-LISA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de eu-LISA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.29.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea eu-LISA. 

3.29.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii eu-
LISA și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

256
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310
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.29.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și 
Justiție („eu-LISA”), care cuprind situațiile financiare159 și rapoartele privind 
execuția bugetului160 eu-LISA pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.29.5. În opinia Curții, conturile eu-LISA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a eu-LISA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
159 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. 

160 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.29.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Baza pentru opinia cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente 
conturilor 

3.29.7. Curtea a auditat 28 de plăți efectuate de eu-LISA. Dintre acestea, 6 erau 
neconforme. Curtea a identificat și alte plăți, neincluse în eșantionul său inițial, care au 
fost afectate de aceeași neconformitate. Valoarea totală a cheltuielilor afectate este de 
18,11 milioane de euro, ceea ce reprezintă 6,2 % din totalul creditelor de plată disponibile 
în 2021. Acest procent depășește pragul de semnificație stabilit pentru acest audit. 

3.29.8. eu-LISA a semnat un contract specific în valoare de 40 de milioane de euro 
pentru a executa un contract-cadru privind sisteme IT la scară largă, fără să specifice 
detaliile serviciilor achiziționate (cantități, data livrărilor). Contractul specific conținea 
dispoziții generice și preciza că formularele de cerere de servicii vor conține mai multe 
detalii. Durata contractului specific era de peste trei ani. Din cauza duratei sale prelungite 
și a lipsei de precizie în ceea ce privește serviciile și datele cerute, contractul specific 
a funcționat, în realitate, ca un contract-cadru în cadrul altui contract-cadru. Potrivit 
explicației furnizate de eu-LISA, motivul semnării unui astfel de contract a fost acela de 
a se crea un angajament juridic pentru a permite reportarea fondurilor care, altfel, ar fi 
fost anulate până la sfârșitul anului 2018. Pentru exercițiul financiar 2019161, Curtea 
a raportat cu privire la riscul asociat practicii de a se aloca resurse către eu-LISA înainte să 
fie adoptată legislația (inclusiv regulamentele delegate și regulamentele de punere în 
aplicare) în care sunt definite cerințele pentru sistemele IT care urmează să fie dezvoltate. 

În opinia Curții, contractul specific nu a pus în aplicare în mod corespunzător contractul-
cadru deoarece nu crea un angajament juridic clar. Plățile efectuate în 2021 în legătură cu 

                                                             
161 Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea 

Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și 
Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2019, punctul 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_RO.pdf
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acest contract specific, cu o valoare totală de 15,67 milioane de euro, sunt neconforme cu 
articolul 73 alineatul (3) din Regulamentul financiar al eu-LISA. 

3.29.9. În cazul a trei dintre plățile auditate, Curtea a constatat că contractele 
specifice se abăteau în mod fundamental de la contractele-cadru și că acestea din urmă 
nu au făcut obiectul unor modificări. În consecință, contractele specifice nu erau 
conforme cu contractele-cadru, la fel ca plățile aferente în valoare de 2,44 milioane de 
euro efectuate în 2021. 

Pentru un contract specific referitor la catalogul pentru întreținerea infrastructurii 
comune partajate, care includea o parte fixă și o parte variabilă, Curtea a constatat că, în 
timp ce partea fixă corespundea prețului contractului-cadru, partea variabilă era de 
aproape zece ori mai mare. După un act adițional la contractul specific, partea variabilă 
a devenit de peste 22 de ori mai mare decât valoarea inițială a contractului-cadru. În plus, 
structura prețurilor care figura în contractul specific nu corespundea celei din contractul-
cadru. Curtea a auditat o plată în valoare de 796 838,82 euro aferentă acestui contract. 

În cazul altui contract specific, datele contractuale de livrare nu au fost respectate. Cu 
toate acestea, eu-LISA a plătit 1,2 milioane de euro fără să aducă vreo modificare 
contractului specific și contractului-cadru. 

Pentru un alt contract specific referitor la elemente cu preț fix, valoarea contractului, și 
anume de 1,77 milioane de euro, corespundea valorii contractului-cadru. Ulterior, eu-LISA 
a semnat un act adițional la contractul specific și a majorat suma la 2,15 milioane de euro. 
Curtea a auditat o plată în valoare de 443 684,32 euro aferentă acestui contract. 

În anii anterior, Curtea și Serviciul de Audit Intern al Comisiei au raportat neconformități și 
deficiențe în sistemele de control intern ale eu-LISA legate de achiziții și de gestionarea 
contractelor. 

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.29.10. În opinia Curții, cu excepția aspectelor explicate la punctele care conțin 
baza pentru opinia cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente 
conturilor, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.29.11. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.29.12. eu-LISA a modificat valoarea a trei contracte, două în 2021 și unul în 2019. 
Acestea priveau implementarea și menținerea bunei funcționări a Sistemului de intrare/ieșire 
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(EES), furnizarea infrastructurii comune partajate (CSI) și, respectiv, menținerea bunei 
funcționări a Sistemului de informații Schengen (MWO SIS II). 

Actele adiționale au majorat valoarea maximă a contractelor cu 50 % (70,4 milioane de euro, 
20 de milioane de euro și, respectiv, 40 de milioane de euro). 

Contractele pentru CSI și MWO SIS II expiră în 2022, iar contractul pentru EES expiră în 2023. 
Suma angajată la semnarea actului adițional era mai mică de 50 % pentru contractul CSI, de 
86 % pentru contractul MWO SIS II și de 76 % pentru contractul EES. 

În 2020, eu-LISA a semnat noi contracte în cadrul noii sale abordări în materie de achiziții 
pentru cadrul tehnic transversal (TEF). În plus, contractele privind cadrul operațional 
transversal (TOF) urmează să fie semnate în 2022. Aceste contracte le înlocuiesc pe cele 
modificate. 

Întrucât contractele modificate erau pe punctul de a expira, iar suma angajată continua să fie 
mult mai mică decât valoarea maximă a contractelor, eu-LISA ar fi putut utiliza contractele TEF 
și TOF cât mai repede posibil în loc să modifice contractele inițiale pentru a le crește valoarea 
până la suma maximă permisă de Regulamentul financiar. 

3.29.13. În cazul a două plăți auditate, cu o valoare totală de 2,56 milioane de euro, 
Curtea a constatat că unele produse incluse în contractul specific nu erau incluse și în 
contractul-cadru. 

eu-LISA ar trebui să îmbunătățească gestionarea contractelor pentru a asigura faptul că 
contractele specifice sunt întotdeauna aliniate la contractele-cadru. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.29.14. Curtea a constatat că eu-LISA reportase către 2022 11,41 milioane de euro din 
creditele de angajament pentru 2021. Din această sumă, 11,1 milioane de euro (97 %) se 
refereau la cheltuieli administrative (titlul II). Ratele ridicate recurente de reportări contravin 
principiului bugetar al anualității și sugerează probleme structurale în execuția bugetului. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.29.15. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 



 251 

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) 

 

Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 

În prezent, eu-LISA gestionează trei sisteme informatice la scară largă, 
separate și neintegrate (SIS II, VIS și Eurodac), care tratează toate date ce 
țin de domeniul de politică al UE privind libertatea, securitatea și justiția. 
O astfel de abordare poate împiedica eu-LISA să obțină economii la scară 
și sinergii între diferitele sisteme. 

În desfășurare 

(nu se află sub controlul eu-LISA) 

2018 
eu-LISA a majorat prețurile prevăzute într-un contract-cadru fără să îl 
modifice și a prelungit un contract specific după expirarea contractului-
cadru. 

Nu se aplică 

2018/2019/2020 
Întrucât rata de execuție bugetară era sub cea planificată, eu-LISA, 
împreună cu Comisia Europeană, ar trebui să îmbunătățească alinierea 
planificării bugetare la calendarul actelor juridice conexe. 

În desfășurare 

2019 
eu-LISA a efectuat o plată în valoare de 284 000 de euro pentru servicii 
furnizate într-o perioadă care nu era acoperită de contractul-cadru de 
bază. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

eu-LISA a semnat un contract specific pentru un software diferit de cel 
propus de contractant în oferta sa pentru contractul-cadru asociat. 
Achiziționarea unui produs diferit, care nu este inclus în oferta de 
prețuri, la un preț diferit de cel al produsului oferit inițial, constituie 
o abatere de la contractul-cadru. Prin urmare, contractul specific nu este 
conform cu contractul-cadru, la fel ca plata aferentă de 10,4 milioane de 
euro. 

Nu se aplică 

2020 

eu-LISA a semnat un bon de comandă pentru servicii de întreținere 
pentru perioada cuprinsă între 7 noiembrie 2020 și decembrie 2024 
(patru ani). Acest lucru a încălcat dispozițiile contractului-cadru, care 
permiteau facturarea în avans a serviciilor pentru o perioadă de un an. 

Nu se aplică 
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Răspunsul eu-LISA 
3.29.7. Agenția ia notă de concluzia Curții. 

3.29.8. Agenția ia notă de observația Curții. Contractul specific (SC) 19/2018 a fost semnat într-
un moment în care bugetul pus la dispoziție în 2017 pentru interoperabilitatea între Sistemul 
de intrare/ieșire și Sistemul de informații privind vizele trebuia angajat până la sfârșitul anului 
2018 sau pierdut. Abia în februarie 2019 Decizia de punere în aplicare a Comisiei a fost 
adoptată și toate aspectele tehnice necesare au fost cunoscute definitiv. 

Decizia de punere în aplicare a permis agenției să pună în aplicare contractul specific 19 prin 36 
de cereri de servicii, care oferă o descriere clară și detaliată a sarcinilor, a prestațiilor și 
a termenelor. Plățile s-au efectuat pe baza cererilor de servicii semnate de un ordonator de 
credite, nu doar pe baza contractului specific. 

Agenția este de părere că: 

plățile au fost efectuate în legătură cu contractul-cadru, contractul specific și cererea de 
servicii subiacente; 

nu s-a adus niciun prejudiciu intereselor financiare ale UE; 

proiectul privind integrarea EES-VIS se apropie de finalizarea cu succes; 

alocarea de resurse în bugetul agenției pentru dispoziții legale care nu au fost încă adoptate de 
colegiuitori antrenează riscuri semnificative pentru o bună gestiune financiară. Aceste riscuri 
sunt raportate sistematic Consiliului de administrație. 

3.29.9. Agenția ia notă de observația Curții. În ceea ce privește plata de 1,2 milioane EUR 
(pentru centrul de date modular), agenția ar dori să precizeze că serviciile și produsele 
contractate au fost în cele din urmă furnizate integral și că neconformitatea plății nu a avut un 
efect negativ asupra bugetului UE. 

În ceea ce privește celelalte două plăți, agenția este de părere că cerințele proiectului au 
necesitat adaptări din cauza unor factori aflați în afara controlului agenției. În plus, agenția 
a luat deja măsuri pentru a consolida practicile de monitorizare a contractelor. 

3.29.12. Agenția ia notă de observația care nu pune sub semnul întrebării legalitatea și 
regularitatea modificărilor. Agenția a realizat deja o tranziție către achiziții orizontale prin 
cadrul tehnic transversal, completat recent de cadrul operațional transversal. 

3.29.13. Agenția ia notă de observație și își revizuiește procesele pentru a răspunde gestionării 
modificărilor prin modificarea prealabilă a contractelor-cadru, când este necesar. 
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3.29.14. Agenția ia notă de observația Curții. În acest context, agenția ar dori să sublinieze că 
rata globală de execuție din 2021 a fost de 100 % atât pentru creditele de angajament, cât și 
pentru creditele de plată. În plus, anulările de reportări ale cheltuielilor administrative în 2021 
au fost reduse la jumătate față de 2020. 
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3.30. Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) 

Introducere 

3.30.1. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în 
continuare „Frontex”), cu sediul la Varșovia, a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 
al Parlamentului European și al Consiliului162, abrogat și înlocuit cu Regulamentul 
(UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului163. Frontex succede Agenției 
Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre 
ale Uniunii Europene, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului164. Frontex 
și autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de gestionarea frontierelor și de 
operațiunile de returnare constituie împreună Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 
european, împărțindu-și responsabilitățile pentru asigurarea gestionării europene integrate 
a frontierelor și pentru gestionarea eficientă a intrărilor la frontierele externe. Figura 3.30.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la Frontex165. 

                                                             
162 Regulamentul (UE) 2016/1624 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 

european. 

163 Regulamentul (UE) 2019/1896 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 
european. 

164 Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru 
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii 
Europene. 

165 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile Frontex sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.frontex.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Figura 3.30.1 – Cifre-cheie cu privire la Frontex 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale Frontex pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de Frontex. 

Creșterea considerabilă a cifrelor privind bugetul și personalul Frontex se explică prin 
extinderea mandatului în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.30.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea Frontex. 

3.30.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii 
Frontex și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

495

741

Buget (în milioane de euro)*

1 234

1 554

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020



 257 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) 

 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.30.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(„Frontex”), care cuprind situațiile financiare166 și rapoartele privind execuția 
bugetului167 Frontex pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 
și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.30.5. În opinia Curții, conturile Frontex pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a Frontex la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.30.6. Curtea face trimitere la nota 4.0.4 referitoare la alte informații importante 
privind execuția bugetară, unde se atrage atenția asupra reportării în 2021 a unui 

                                                             
166 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. 

167 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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angajament bugetar din 21 decembrie 2020 (vizând măsuri pregătitoare pentru detașări 
ale corpului permanent categoriile 1 și 2 în 2021), fără ca acesta să fie susținut de un 
angajament juridic încheiat înainte de sfârșitul anului 2020. Curtea a semnalat acest 
aspect în raportul său anual specific pe 2020168. Plățile totale efectuate în 2021 au fost de 
18 375 458 de euro. Frontex a abordat această neconformitate prin angajamente juridice 
ulterioare încheiate pe parcursul anului 2021. 

3.30.7. Curtea atrage atenția asupra notei 4.0.3 referitoare la sursele de finanțare 
ale bugetului, care explică faptul că contribuțiile din partea țărilor terțe care fac parte din 
spațiul Schengen și, în consecință, contribuția de echilibrare a UE nu sunt calculate corect. 
Contribuția UE este supraestimată cu 2,6 milioane de euro, iar contribuțiile țărilor terțe 
care fac parte din spațiul Schengen sunt subestimate cu aceeași sumă. Întrucât 
contribuția UE este o contribuție de echilibrare și există un excedent în 2021, nu există 
niciun impact asupra veniturilor din exploatare indicate în situația performanței financiare 
pentru exercițiul 2021. 

3.30.8. Curtea atrage atenția asupra notei 1.3 referitoare la certificarea conturilor, 
în care contabilul declară că lipsesc informațiile necesare pentru validarea unui nou 
sistem stabilit de ordonatorul de credite și utilizat pentru furnizarea de informații 
contabile. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.30.9. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.30.10. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat 
la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

                                                             
168 Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2020, punctul 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.30.11. Curtea observă că paragraful de evidențiere a unor aspecte în ceea ce 
privește fiabilitatea conturilor (punctul 3.30.6) se aplică în totalitate și în ceea ce privește 
legalitatea și regularitatea plăților. 

3.30.12. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.30.13. În iulie 2021, Frontex a lansat o procedură de achiziții pentru un contract-
cadru cu un singur contractant, pentru o durată maximă de patru ani, vizând furnizarea de 
servicii de călătorie, inclusiv pentru trimiterea pe teren a corpului permanent. Contractul a fost 
semnat la sfârșitul lunii decembrie 2021. Curtea a constatat următoarele: 

(a) pentru a evalua capacitatea tehnică și profesională, Frontex a solicitat ofertanților 
să pună la dispoziție o echipă cu experiență, formată din cel puțin 10 agenți de voiaj 
plus un manager de echipă, fără să ceară o dimensiune minimă a efectivului total de 
personal. Stabilirea la un nivel atât de scăzut a cerinței privind capacitatea tehnică și 
profesională a expus Frontex la riscul ca contractantul să nu fie capabil să livreze 
serviciile achiziționate la nivelul minim de calitate și la timp; 

(b) pentru a evalua capacitatea economică și financiară a ofertanților, Frontex s-a bazat 
pe valoarea estimată a contractului, care era de 15 milioane de euro. Această sumă 
includea însă doar comisioanele plătite contractantului, nu și valoarea subiacentă 
a contractului care acoperea costurile de misiune planificate, estimate la 
aproximativ 240 de milioane de euro. Frontex a solicitat ofertanților să demonstreze 
o cifră de afaceri medie anuală de cel puțin 2 milioane de euro. Stabilirea cerinței 
pentru capacitatea financiară la un nivel atât de redus a expus Frontex la riscul ca 
contractul să nu fie executat în mod corect. 

În februarie 2020, Frontex a suspendat contractul din cauza unei slabe performanțe care 
a antrenat perturbări grave ale continuității activității. În luna mai 2022, în urma unor 
verificări, contractul a fost reziliat. 

3.30.14. Orientările interne ale Frontex privind procedurile de recrutare impun 
comisiilor de selecție să încerce să ajungă la concluziile lor prin consens. În cazul a două 
proceduri de recrutare auditate, Curtea a constatat că, în loc să aplice o metodă consensuală, 
comisiile de selecție au utilizat media aritmetică a evaluărilor realizate de fiecare dintre 
membri. În plus, nu existau standarde sau instrucțiuni clare pentru membrii comisiilor de 
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selecție cu privire la modul de evaluare a fiecărui criteriu de selecție în parte. Aceste deficiențe 
în concepție și în punerea în aplicare subminează principiile transparenței și egalității de 
tratament al candidaților în cadrul procedurilor de recrutare și pot expune Frontex unor riscuri 
juridice și reputaționale. 

3.30.15. Ordonatorii de credite (prin delegare sau subdelegare) care au aprobat plăți în 
2021 și angajamentele juridice și bugetare aferente nu acceptaseră în mod formal condițiile 
prevăzute în Decizia directorului executiv din 22 decembrie 2020 privind delegările. În plus, 
aceștia nu declaraseră în mod formal conformitatea cu articolul 4 din decizie cu privire la 
declararea absenței conflictelor de interese. Aceasta este o deficiență gravă în materie de 
control intern în cadrul procesului de delegare al Frontex. 

3.30.16. În mai 2021, Frontex a semnat mai multe contracte-cadru interinstituționale 
prin reluarea procedurii concurențiale pentru furnizarea de echipamente individuale de 
protecție și de articole sanitare. Contractele nu aveau o listă de prețuri standard, ci includeau 
un procent maxim al marjei brute pentru fiecare produs comandat. În cursul executării 
contractelor, Frontex nu a verificat sistematic marja brută aplicată în cazul unora dintre 
comenzile plasate. Acest lucru nu este în conformitate cu Regulamentul financiar și constituie 
o deficiență internă a controalelor ex ante ale Frontex. 

3.30.17. Curtea a identificat, de asemenea, următoarele deficiențe în materie de 
control intern în cadrul procedurilor de achiziții desfășurate de Frontex: 

(a) pentru un contract-cadru care cuprindea două loturi, Frontex a publicat decizia de 
atribuire cu mult după termenele stabilite în Regulamentul financiar; 

(b) în cadrul altei proceduri de achiziții, pentru a evalua capacitatea economică și 
financiară a ofertanților, Frontex a solicitat dublul cifrei de afaceri anuale minime 
medii permise de Regulamentul financiar. Stabilirea unui prag mai ridicat este 
permisă doar în anumite cazuri justificate corespunzător. În cazul în discuție, nu 
exista nicio justificare documentată pentru utilizarea unui prag mai ridicat. 

3.30.18. În cazul a trei acorduri de grant auditate, beneficiarii nu au respectat termenul 
de 75 de zile care trebuia să treacă de la sfârșitul acordurilor înainte de a solicita plata finală. 
Frontex nu s-a asigurat că prelucrarea și monitorizarea finală a acestor granturi au avut loc la 
momentul potrivit. În plus, Frontex nu a efectuat plățile finale în termen de 60 de zile de la 
primirea cererilor corespunzătoare de plată a soldului. Aceste întârzieri în proces încalcă 
dispozițiile acordurilor de grant și ale Regulamentului financiar și constituie o problemă 
sistematică în ciclul de plată a granturilor acordate de agenție. 



 261 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) 

 

3.30.19. Analiza globală a Curții cu privire la plățile efectuate în 2021 a arătat că: 

(a) din 7 776 de cereri de plată, 1 269 (16,3 %) au fost onorate cu întârziere (în 2020: 
23 %); 

(b) din valoarea totală a cererilor de plată (317 994 125 de euro), suma de 
39 731 717 euro (12,5 %) a fost plătită cu întârziere (în 2020: 12,1 %); 

(c) din cele 1 269 de plăți întârziate, 1 205 trebuiau să fi fost onorate, conform 
dispozițiilor legale, în termen de 30 de zile (în 2020: 1 932 de plăți), iar 62 în termen 
de 60 de zile (în 2020: 38 de plăți). 

Aceste întârzieri în efectuarea plăților reprezintă o deficiență gravă a controalelor interne ale 
Frontex. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.30.20. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2015 
Există un risc de dublă finanțare, pentru care nu există niciun sistem de 
prevenire, din Fondul pentru securitate internă gestionat de Comisia 
Europeană, pe de o parte, și din fondurile Frontex, pe de altă parte. 

Finalizată 

2015 

Statele participante la operațiunile de la frontierele externe declară 
costurile suportate pe baza unor declarații de costuri. În Raportul special 
nr. 12/2016, Curtea a recomandat agențiilor să recurgă la opțiuni 
simplificate în materie de costuri ori de câte ori acest lucru este adecvat, 
pentru a evita astfel de ineficiențe. 

Finalizată 

în ceea ce privește mobilizarea resurselor umane 

În desfășurare 

în ceea ce privește desfășurarea de echipamente 
tehnice grele 

2016 

Nivelul creditelor reportate a fost ridicat. Este necesar ca Frontex să 
obțină de la țările cu care cooperează estimări de costuri mai exacte, 
precum și raportări mai prompte ale costurilor. Frontex ar putea, de 
asemenea, să aibă în vedere introducerea unor credite bugetare 
diferențiate. 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 
Cu toate că s-a mutat deja în sediul său actual din 2014, Frontex nu 
dispune încă de un plan cuprinzător de continuitate a activității aprobat 
de Consiliul de administrație. 

Finalizată 

2018 
Verificările ex ante au fost ineficace. Frontex ar trebui să lucreze la 
elaborarea unui sistem de finanțare simplificat și transparent, care să 
acopere și costurile legate de echipamente. 

Finalizată 

în ceea ce privește verificările ex ante 

În desfășurare 

în ceea ce privește simplificarea costurilor legate de 
echipamentele tehnice grele 

2018 Frontex ar trebui să adopte și să pună în aplicare o politică referitoare la 
posturile sensibile. În desfășurare 

2018 
Nivelul creditelor bugetare reportate în 2019 și cel al creditelor reportate 
anulate în 2018 au fost ridicate. Frontex ar trebui să continue să depună 
eforturi pentru estimări ale costurilor și previziuni bugetare mai precise. 

În desfășurare 

2018/2019 

Frontex nu a atins gradul de ocupare prevăzut în schema de personal. 
Frontex ar trebui să îmbunătățească orientările oferite membrilor 
comisiei de selecție și să verifice mai îndeaproape drepturile financiare 
ale candidaților în legătură cu plata salariilor. 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

Declararea de către o autoritate națională a unor operațiuni de returnare 
neanunțate anterior, în valoare totală de 355 000 de euro, într-un acord 
de grant, la închiderea financiară a acțiunii. Frontex și-a asumat un 
angajament bugetar ex post pentru a acoperi deficitul bugetar rezultat, 
ceea ce contravine regulamentului său financiar. 

În desfășurare 

2020 

Ombudsmanul a deschis două anchete: (a) în noiembrie 2020, acesta 
a evaluat eficacitatea și transparența mecanismului Frontex de tratare 
a plângerilor, precum și rolul și independența „ofițerului pentru 
drepturile fundamentale” al Frontex și a emis, la 15 iunie 2021, nouă 
sugestii; (b) a doua anchetă a fost deschisă în martie 2021 pentru 
a analiza modul în care Frontex își respectă obligațiile în materie de 
drepturi fundamentale și asigură răspunderea în legătură cu noile sale 
sarcini sporite. Sunt în curs, de asemenea, alte două anchete: (a) 
o anchetă de către OLAF în legătură cu acuzațiile de hărțuire, abuz în 
serviciu și returnări ale migranților aduse agenției; și (b) o anchetă de 
către Parlamentul European în legătură cu posibile acuzații de încălcare 
a drepturilor fundamentale în cadrul Frontex. 

În desfășurare 

2020 
Întârzieri în recrutarea celor 40 de observatori prevăzuți pentru 
drepturile fundamentale. Aceste întârzieri reprezintă un risc grav pentru 
operațiunile și reputația Frontex. 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

Frontex a fost expusă unui risc de prejudiciere a reputației și de litigii din 
cauza unor oferte de posturi AD7 (în locul posturilor AST aprobate) pe 
care le-a trimis unui număr de 47 de candidați de nivel avansat înainte să 
fi primit de la Comisie un răspuns privind posturile respective. Ulterior, 
Comisia a concluzionat că Frontex nu avea autoritatea juridică de 
a reclasifica aceste posturi într-o categorie superioară. 

În desfășurare 

2020 O excepție autorizată în calendarul de plată aferent unui contract nu 
a fost înregistrată în registrul central al Frontex. Finalizată 

2020 

Contribuțiile celor patru țări asociate spațiului Schengen la bugetul inițial 
al Frontex sunt subestimate, acestea reprezentând 6,91 % în loc de 
7,43 % din buget. Sunt necesare orientări orizontale din partea Comisiei 
Europene pentru organismele UE cu privire la un mod consecvent de 
calcul al contribuțiilor din partea țărilor din afara UE. 

Nedemarată încă 

2020 

Un angajament bugetar provizoriu de 18,1 milioane de euro pentru 
pregătirea unor trimiteri pe teren în 2021 a fost reportat fără ca Frontex 
să își fi asumat angajamente juridice în termenul stabilit la articolul 75 
din Regulamentul său financiar. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

Atunci când își calculează indicatorii de performanță, Frontex a tratat 
reduceri ale bugetului nu ca bugete rectificative, ci ca acte de execuție 
bugetară, ceea ce intră în contradicție cu două decizii ale Consiliului de 
administrație. 

Nedemarată încă 

2020 
O creștere cu 10 milioane de euro a finanțării din partea UE prin bugetul 
rectificativ nr. 1 al UE nu este vizibilă în conturile bugetare ale Frontex. 
Acest lucru diminuează transparența. 

Nu se aplică 
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Răspunsul Frontex 
3.30.7. În 2021, CA a decis că agenția trebuie să utilizeze în continuare aceeași metodă de 
calcul, ținând seama de recomandările interne și de o serie de reuniuni pe această temă. 
Raportul anual al Curții pentru conturile din 2020 arată că, în această privință, sunt necesare 
orientări orizontale din partea CE în acest domeniu pentru toate organismele, nu numai pentru 
Frontex, și că problema interpretării diferite a cadrului juridic în ceea ce privește contribuțiile 
țărilor terțe este, de asemenea, evidențiată în documentul de analiză 3/2021 al Curții. 

3.30.13. Agenția ia notă și va da curs acestei observații în cadrul viitoarelor proceduri de 
achiziții publice. 

3.30.14. Frontex a recunoscut că se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește punerea în 
aplicare a normelor definite privind procedurile de selecție, iar în ianuarie 2022 a adoptat 
instrucțiuni mai clare pentru membrii comisiilor de selecție, asigurând o evaluare mai coerentă 
și proceduri armonizate. 

3.30.15. Într-adevăr, a existat o omisiune la momentul aprobării Deciziei directorului executiv 
cu privire la competențele de execuție bugetară. Aceasta a fost rezultatul faptului că toți 
ordonatorii de credite semnaseră deja la momentul aprobării noii decizii. Acest lucru a fost 
constatat în cursul anului și va fi corectat în 2022 printr-o nouă decizie a directorului executiv. 
Între timp, altor ordonatori de credite li s-a solicitat să semneze documentația. 

3.30.16. Agenția a acceptat, ca obligație legală, ca marja să fie verificată unilateral de către 
administratorii de contracte ai autorității contractante, ori de câte ori se decide acest lucru, în 
urma unei evaluări relevante a riscurilor. 

3.30.17. (a) Agenția este de acord cu constatarea. Agenția a introdus un mecanism de control 
pentru a monitoriza și a preveni astfel de situații în viitor.  

(b) Agenția ia notă de constatare și de faptul că această excepție nu a fost documentată în 
dosarul de achiziție. Pentru a-și proteja interesele financiare și pentru a se asigura că 
contractantul va fi în măsură să gestioneze un astfel de sistem de contracte și comenzi, agenția 
a indicat acest nivel al cifrei de afaceri, după ce a evaluat în detaliu diverși factori: 

• Nivelul cifrei de afaceri anuale din licitații similare la nivel național și internațional și 
particularitățile pieței armelor și munițiilor. 

• Analiza a fost efectuată de un consilier în materie de achiziții publice în domeniul 
apărării contractat de autoritate. 

3.30.18. Agenția ia notă de constatare. Acordurile de grant încheiate de Frontex acoperă 
trimiterea de echipamente tehnice și de resurse umane în diferite locații din statele membre 
și, prin urmare, procesul de colectare a documentelor de către unitatea financiară centrală 
este lent. În plus, în cazul utilizării de echipamente tehnice grele, există mai mulți furnizori de 
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servicii către beneficiarii din statele membre, iar depunerea cu întârziere a facturilor cauzează 
întârzieri în acest proces. Agenția trebuie adesea să coopereze cu beneficiari noi care nu sunt 
familiarizați cu dispozițiile privind granturile. Acest lucru poate implica, în general, provocări 
suplimentare în ceea ce privește obținerea la timp a documentației necesare. 

3.30.19. Agenția ia act de constatare și ar dori să sublinieze că există diverse motive pentru 
aceste întârzieri care nu se află întotdeauna sub controlul agenției. De exemplu, mai multe 
plăți întârziate, cu sume mari, au fost cauzate de întârzierile înregistrate în introducerea 
cererilor de granturi de către statele membre. Agenția își asumă angajamentul de îmbunătățire 
continuă în ceea ce privește plățile întârziate. 
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3.31. Agenția Uniunii Europene pentru 
Formare în Materie de Aplicare a Legii 
(CEPOL) 

Introducere 

3.31.1. Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii 
(denumită în continuare „CEPOL”), cu sediul la Budapesta, a fost instituită prin Regulamentul 
(UE) 2015/2219169 al Parlamentului European și al Consiliului. Misiunea CEPOL este de 
a funcționa ca o rețea și de a reuni institutele naționale de formare a cadrelor de poliție din 
statele membre cu scopul de a asigura sesiuni de formare, pe baza unor standarde comune, 
pentru cadrele superioare de poliție. Figura 3.31.1 prezintă cifre-cheie cu privire la CEPOL170. 

Figura 3.31.1 – Cifre-cheie cu privire la CEPOL 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale CEPOL pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de CEPOL. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.31.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
169 Regulamentul (UE) 2015/2219 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie 

de Aplicare a Legii. 

170 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile CEPOL sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.cepol.europa.eu. 

32

30

Buget (în milioane de euro)*

84

95

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea CEPOL. 

3.31.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii CEPOL 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.31.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a 
Legii („CEPOL”), care cuprind situațiile financiare171 și rapoartele privind 
execuția bugetului172 CEPOL pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.31.5. În opinia Curții, conturile CEPOL pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a CEPOL la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 

                                                             
171 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. 

172 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.31.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.31.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.31.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.31.9. CEPOL dispunea de un contract-cadru privind servicii de călătorie valabil până în 
martie 2022, a cărui sferă nu includea anumite țări din afara UE. Serviciile de călătorie pentru 
aceste țări din afara UE au fost acoperite de alte contracte până la sfârșitul anului 2020. Din 
cauza pandemiei de COVID-19, nu era sigur dacă puteau fi organizate evenimente la fața 
locului. În vara anului 2021, s-a ajuns la concluzia că, în pofida situației încă foarte imprevizibile 
în materie de deplasări în contextul pandemiei, CEPOL va trebui probabil să organizeze 
activități la fața locului în țări din afara UE. După evaluarea situației și a diferitelor opțiuni 
disponibile, CEPOL a ales să utilizeze contractul-cadru existent pentru a acoperi evenimentele 
din aceste țări, deși acestea nu intrau în sfera contractului. Acest lucru contravine 
articolului 172 din Regulamentul financiar. CEPOL a notat această decizie în registrul său de 
excepții. Plățile aferente, în valoare de 76 590 de euro în 2021, sunt neconforme. În 
ianuarie 2022, CEPOL a semnat un nou contract-cadru pentru acoperirea evenimentelor din 
aceste țări. 
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Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.31.10. În august 2021, CEPOL a lansat o procedură de achiziții pentru un contract-
cadru cu un singur operator vizând furnizarea de servicii de creare de conținut educațional, în 
valoare de 1 080 000 de euro. Curtea a constatat că, în cazul unuia dintre criteriile de atribuire, 
CEPOL a acordat un punctaj mai mare ofertantului câștigător, care utilizase experiența 
anterioară a subcontractantului său cu CEPOL pentru a include în oferta sa un conținut mai 
bogat legat în mod specific de agenție. Ceilalți doi ofertanți prezentaseră oferte cu un conținut 
mai generic și au obținut un punctaj mai mic. Caietul de sarcini pentru acest criteriu de 
atribuire nu cerea însă în mod clar un astfel de conținut legat de CEPOL. În plus, dat fiind că 
procedura de achiziții privea editarea de conținut educațional elaborat de experți în materie 
de aplicare a legii, nu se justifica punerea accentului în această procedură pe conținut legat de 
CEPOL. Curtea nu a identificat însă nicio dovadă că rezultatul achiziției ar fi fost altul dacă 
criteriul în cauză ar fi fost evaluat în mod diferit. 

3.31.11. Într-o altă procedură de achiziții, Curtea a observat o suprapunere între 
criteriile de selecție și criteriile de atribuire. Lipsa unei separări clare între cele două tipuri de 
criterii constituie o deficiență procedurală, compromite principiul transparenței și expune 
CEPOL unor riscuri juridice și reputaționale. 

3.31.12. În cazul unui eveniment de formare care a avut loc în decembrie 2019, CEPOL 
nu a monitorizat plățile restante și a închis angajamentul bugetar în decembrie 2020. Imediat 
după, a primit trei facturi în valoare de 28 032 de euro legate de acest eveniment. Pentru a le 
plăti, CEPOL a trebuit să deschidă un nou angajament bugetar în februarie 2021. Această 
deficiență a controlului intern a expus CEPOL riscului de a nu putea să își îndeplinească 
obligațiile financiare față de terți în cazul unor restricții bugetare. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.31.13. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2016 

Se înregistrează un nivel ridicat de rotație a personalului, ceea ce ar 
putea avea un impact asupra continuității activității CEPOL și asupra 
capacității acestei agenții de a implementa activitățile prevăzute în 
programul său de activitate. A existat doar un număr mic de candidaturi 
pentru angajare provenind din alte state membre. 

Nu se aplică 

2020 

CEPOL a plătit o taxă de anulare de 5 335 de euro pentru o rezervare la 
un hotel din Budapesta, care a fost anulată din cauza restricțiilor impuse 
de guvernul maghiar în contextul pandemiei de COVID-19. CEPOL nu 
a invocat clauza de „forță majoră” din contractul-cadru, care i-ar fi 
permis să anuleze rezervarea fără niciun cost.  

Nu se aplică 

2020 

Curtea a observat deficiențe în mediul de control intern al CEPOL în ceea 
ce privește gestionarea angajamentelor bugetare: (a) CEPOL a semnat 
trei angajamente juridice înainte ca angajamentele bugetare respective 
să fi fost aprobate; (b) două contracte specifice diferite (angajamente 
juridice) erau legate de același unic angajament bugetar. 

În desfășurare 
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Răspunsul CEPOL 
3.31.9. Agenția a luat notă de constatările Curții. În temeiul contractului-cadru din 2018, 
CEPOL a introdus o clauză de renunțare pentru a exclude rezervarea transportului local, cazării, 
restaurantelor și locurilor de întâlnire rezervate în anumite țări în contextul proiectelor CEPOL. 
Aceasta este o clarificare semnificativă, deoarece toți ofertanții care au depus o ofertă în 
procedura inițială ar fi trebuit să fie în continuare în măsură să furnizeze aceste servicii în țările 
respective pentru activități care nu erau legate de proiectele CEPOL. Pentru a asigura 
transparența, am oficializat o notă de excepție cu propuneri de reducere la minimum 
a utilizării contractului-cadru 2018 în activitățile de proiect din țările din afara UE, acoperind 
astfel exclusiv nevoile urgente ale întreprinderilor. Prin urmare, considerăm că aceasta este 
o excepție justificată de la norme pentru a asigura continuitatea activității și o bună gestionare 
financiară până la finalizarea unei proceduri deschise care a avut ca rezultat semnarea unui 
nou contract-cadru global, fără limitări, în ianuarie 2022. 

3.31.10. Agenția a luat notă de constatările Curții; CEPOL a stabilit criteriile de atribuire și 
coeficienții de ponderare cu scopul de a atribui contractul ofertei care oferă cel mai bun raport 
calitate-preț. Metoda de punctare, subliniind modul în care CEPOL va acorda punctaje mai mari 
pentru ofertele care oferă „valoare adăugată”, a fost, de asemenea, publicată în secțiunea 
privind criteriile de atribuire. Efortul depus de ofertanți pentru a face referire specifică la 
contextul educațional CEPOL, așa cum se descrie în secțiunea privind criteriile de atribuire, 
a fost recunoscut, iar în cazul în care oferta conținea soluții care depășeau soluția solicitată, 
„valoarea adăugată” a fost recunoscută și a primit puncte. Cu toate acestea, ofertanții care nu 
au făcut o referire specifică nu au fost considerați neconformi în temeiul acestui criteriu. 

3.31.11. Agenția a luat notă de constatările Curții. CEPOL, ca o completare la criteriile de 
atribuire, a indicat informațiile care trebuie furnizate împreună cu oferta tehnică, nu cu scopul 
de a evalua capacitatea ofertanților, ci pentru a sprijini elaborarea modului în care vor fi 
executate lucrările în deplină conformitate cu standardele relevante. 

3.31.12. Agenția recunoaște constatările Curții și le acceptă. CEPOL organizează regulat cursuri 
de formare în domeniul gestionării contractelor pentru managerii de proiect și alți membri ai 
personalului relevant și le va repeta în 2022 pentru a mări conștientizarea și a reduce apariția 
unor astfel de cazuri. 
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3.32. Observatorul European pentru 
Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) 

Introducere 

3.32.1. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (denumit în continuare 
„EMCDDA”), cu sediul la Lisabona, a fost instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 302/93 al 
Consiliului173, care a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului174. Principala misiune a EMCDDA este de a colecta, de 
a analiza și de a difuza informații cu privire la fenomenul drogurilor și al toxicomaniei în scopul 
elaborării și al publicării de informații obiective, fiabile și comparabile, la nivel european. 
Aceste informații sunt menite să ofere o bază pentru analiza cererii de droguri și 
a modalităților de reducere a acestei cereri, precum și a altor fenomene asociate pieței 
drogurilor. Figura 3.32.1 prezintă cifre-cheie cu privire la EMCDDA175. 

Figura 3.32.1 – Cifre-cheie cu privire la EMCDDA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EMCDDA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de EMCDDA. 

                                                             
173 Regulamentul (CEE) nr. 302/93 de instituire a Observatorului European pentru Droguri și 

Toxicomanie. 

174 Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 privind Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie. 

175 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EMCDDA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Buget (în milioane de euro)*

102

110

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.32.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EMCDDA. 

3.32.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii 
EMCDDA și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.32.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie („EMCDDA”), 
care cuprind situațiile financiare176 și rapoartele privind execuția bugetului177 
EMCDDA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
176 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. 

177 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.32.5. În opinia Curții, conturile EMCDDA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EMCDDA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.32.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.32.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.32.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

EMCDDA a angajat lucrători interimari prin intermediul unui contract-
cadru, fără să respecte cerințele prevăzute în Directiva 2008/104/CE și în 
dreptul muncii din Portugalia. EMCDDA ar trebui să analizeze condițiile 
de muncă ale lucrătorilor săi interimari și să se asigure că acestea sunt 
conforme cu legislația europeană și națională din domeniul muncii. 

În desfășurare 
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Răspunsul EMCDDA 
EMCDDA nu are observații/comentarii. 
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3.33. Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a 
Legii (Europol) 

Introducere 

3.33.1. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(denumită în continuare „Europol”), cu sediul la Haga, a fost instituită prin Regulamentul 
(UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016178, care înlocuiește și 
abrogă Decizia 2009/371/JAI a Consiliului179. Obiectivul Europol este de a sprijini acțiunile 
întreprinse de autoritățile polițienești și de alte servicii de aplicare a legii din statele membre. 
De asemenea, Europol sprijină cooperarea reciprocă în prevenirea și combaterea criminalității 
grave care afectează două sau mai multe state membre, a formelor de criminalitate care aduc 
atingere unui interes comun reglementat de o politică a UE și a terorismului. Figura 3.33.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la Europol180. 

Figura 3.33.1 – Cifre-cheie cu privire la Europol 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale Europol pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de Europol. 

                                                             
178 Regulamentul (UE) 2016/794 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 

Materie de Aplicare a Legii (Europol). 

179 Decizia Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție 
(Europol). 

180 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile Europol sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.europol.europa.eu. 

183
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Buget (în milioane de euro)*
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Personal (la 31 decembrie)**
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.33.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea Europol. 

3.33.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii 
Europol și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.33.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a 
Legii („Europol”), care cuprind situațiile financiare181 și rapoartele privind 
execuția bugetului182 Europol pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
181 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. 

182 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.33.5. În opinia Curții, conturile Europol pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a Europol la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.33.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.33.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.33.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.33.9. Între 2019 și 2021, Europol a evaluat două cazuri de posibil conflict de interese în 
legătură cu membri din gradele superioare ai personalului care urmau să ocupe un nou loc de 
muncă în altă parte. În cazul pe care l-a examinat, Curtea a constatat că, încălcând articolul 16 
din Statutul funcționarilor, Europol nu a emis o decizie în termenul stabilit și, prin urmare, 
a autorizat de facto persoana în cauză să preia noul loc de muncă fără nicio restricție. 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.33.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu se aplică) 

2018 

Europol a prelungit în mod neregulamentar durata unui 
contract-cadru pentru prestarea de servicii pentru 
deplasări profesionale, după expirarea acestuia, și 
a introdus aspecte noi legate de preț. Gestionarea 
contractelor și controalele ex ante ale Europol ar trebui să 
fie îmbunătățite. 

Finalizată 

2019 

Europol a prelungit în mod neregulamentar durata unui 
contract-cadru vizând servicii pentru deplasări 
profesionale, prin semnarea a două acte adiționale la 
contract după ce acesta expirase în 2018. Această situație 
demonstrează existența unor deficiențe în gestionarea 
contractelor și în controalele ex ante. 

Finalizată 

2019 

Caietul de sarcini aferent unui contract-cadru pentru 
mobilier, accesorii și servicii conexe nu era suficient de 
specific. Acest lucru a subminat caracterul concurențial al 
procedurii de atribuire a contractului. Europol ar trebui să 
se asigure că, pentru a permite o concurență echitabilă și 
reală, caietele de sarcini sunt suficient de bine concepute, 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu se aplică) 

astfel încât procedurile de achiziții să asigure obținerea 
celui mai bun raport calitate-preț. 

2020 

Europol efectuase plăți cu întârziere în 33 % din cazuri. 
Niveluri similare de întârzieri au fost observate în 2019, în 
2018 și în 2017. Această deficiență recurentă expune 
Europol la un risc reputațional. 

În desfășurare 
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Răspunsul Europol 
3.33.9. Europol ia act de observația Curții de Conturi Europene și își va adapta procedurile 
pentru a-i comunica membrului de rang înalt al personalului decizia aferentă în termenele 
aplicabile. În urma unei evaluări actuale a cazului ex post, Europol a constatat că organizația nu 
a fost expusă unei situații de conflict de interese în temeiul articolului 16 din Statutul 
funcționarilor Uniunii Europene și, prin urmare, nu au fost necesare restricții. 
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din cadrul financiar multianual – 
Administrația publică europeană 
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3.34. Agenția de Aprovizionare a 
Euratom (ESA) 

Introducere 

3.34.1. Agenția de Aprovizionare a Euratom (denumită în continuare „ESA”), cu sediul la 
Luxemburg, a fost creată în 1958183. Statutul său a fost revizuit prin Decizia 2008/114/CE, 
Euratom a Consiliului184. Sarcina principală a ESA este de a asigura aprovizionarea regulată 
a utilizatorilor din UE cu materiale nucleare, în special cu combustibili nucleari. În acest scop, 
ESA gestionează o politică comună de aprovizionare, pe baza principiului accesului egal la 
sursele de aprovizionare. Figura 3.34.1 prezintă cifre-cheie cu privire la ESA185. 

Figura 3.34.1 – Cifre-cheie cu privire la ESA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ESA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de ESA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.34.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
183 JO 27, 6.12.1958, p. 534/58. 

184 Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului de stabilire a Statutului Agenției de 
Aprovizionare a Euratom. 

185 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile ESA sunt disponibile pe site-ul 
său web: http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31958Q1101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ESA. 

3.34.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ESA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.34.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției de Aprovizionare a Euratom („ESA”), care cuprind situațiile 
financiare186 și rapoartele privind execuția bugetului187 ESA pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.34.5. În opinia Curții, conturile ESA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ESA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 

                                                             
186 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. 

187 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.34.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.34.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.34.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II 
(cheltuieli administrative). Acest lucru creează riscuri pentru execuția 
creditelor de plată din 2021, având în vedere că în anii precedenți 
a existat o rată ridicată de anulare. ESA ar trebui să continue să își 
îmbunătățească planificarea bugetară și ciclurile de execuție bugetară. 

Finalizată 
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Răspunsul ESA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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Agenții care se autofinanțează 
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3.35. Centrul de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii Europene (CdT) 

Introducere 

3.35.1. Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (denumit în 
continuare „CdT”), cu sediul la Luxemburg, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2965/94 
al Consiliului188. Misiunea CdT este de a furniza servicii de traducere organismelor Uniunii 
Europene. Figura 3.35.1 prezintă cifre-cheie cu privire la CdT189. 

Figura 3.35.1 – Cifre-cheie cu privire la CdT 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale CdT pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de CdT. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.35.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea CdT. 

3.35.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii CdT și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 

                                                             
188 Regulamentul (CE) nr. 2965/94 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele 

Uniunii Europene. 

189 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile CdT sunt disponibile pe site-ul său web: 
www.cdt.europa.eu. 

50

56

Buget (în milioane de euro)*

207

205

Personal (la 31 decembrie)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01994R2965-20031001
http://www.cdt.europa.eu/
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privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.35.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene („CdT”), 
care cuprind situațiile financiare190 și rapoartele privind execuția bugetului191 
CdT pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.35.5. În opinia Curții, conturile CdT pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a CdT la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
190 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. 

191 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.35.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.35.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.35.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.35.9. Curtea a observat o serie de deficiențe în cadrul procedurilor de achiziții publice 
desfășurate de CdT. În două cazuri, acesta semnase un contract în urma unei proceduri de 
negociere cu un singur furnizor și într-un caz cu trei furnizori. În niciunul dintre cele trei cazuri 
nu fusese publicat în prealabil un anunț de participare. În două dintre cele trei cazuri, CdT și-a 
justificat alegerea procedurii prin necesitatea de a proteja drepturi exclusive, inclusiv drepturi 
de proprietate intelectuală. În celălalt caz, CdT și-a justificat alegerea procedurii invocând 
o situație de extremă urgență. În toate cele trei cazuri, Curtea a constatat că justificarea CdT 
era insuficientă, întrucât drepturile de proprietate intelectuală nu fuseseră identificate, iar 
urgența extremă nu a fost demonstrată. În consecință, contractele respective sunt 
neconforme, la fel ca și suma totală de 108 200 de euro reprezentând plăți conexe. 



 298 

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) 

 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.35.10. De asemenea, Curtea a identificat deficiențe în modul în care fuseseră 
documentate două dintre aceste trei proceduri. Într-un caz, membrii comisiei de evaluare nu 
semnaseră declarații privind absența conflictelor de interese. În celălalt caz, CdT nu luase 
o decizie oficială de a nu numi o comisie de evaluare, nu emisese un raport de evaluare sau 
o decizie de atribuire și nu publicase un anunț de atribuire. 
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Răspunsul CdT 
3.35.9. Centrul ia act de observație și se angajează să ia măsuri rapide pentru a se asigura că 
normele și reglementările aplicabile sunt respectate. 

3.35.10. Centrul ia act de observație și se angajează să se asigure că se iau toate măsurile 
relevante pentru aplicarea acesteia. 
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3.36. Oficiul Comunitar pentru Soiuri 
de Plante (OCSP) 

Introducere 

3.36.1. Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (denumit în continuare „OCSP”), cu 
sediul la Angers, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului192. Misiunea 
sa principală este să înregistreze și să examineze cererile de acordare a protecției UE pentru 
proprietatea industrială asupra soiurilor de plante, precum și să se asigure de realizarea 
examinărilor tehnice necesare de către oficiile competente din statele membre. Figura 3.36.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la OCSP193. 

Figura 3.36.1 – Cifre-cheie cu privire la OCSP 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale OCSP pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de OCSP. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.36.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea OCSP. 

                                                             
192 Regulamentul (CE) nr. 2100/94 de instituire a unui sistem de protecție comunitară 

a soiurilor de plante. 

193 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile OCSP sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Buget (în milioane de euro)*

48

49

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii OCSP 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.36.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante („OCSP”), care cuprind 
situațiile financiare194 și rapoartele privind execuția bugetului195 OCSP pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.36.5. În opinia Curții, conturile OCSP pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a OCSP la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
194 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. 

195 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.36.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.36.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.36.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.36.9. În cadrul unei proceduri de achiziții de servicii de securitate, Curtea a constatat 
următoarele deficiențe. 

(a) Pragul pentru cifra de afaceri anuală a fost stabilit la un nivel prea ridicat în caietul 
de sarcini, și anume la 240 000 de euro, o sumă de patru ori mai mare decât 
valoarea anuală estimată a contractului. Acest lucru contravine punctului 19 din 
anexa I la Regulamentul financiar, care prevede că cifra de afaceri anuală minimă nu 
trebuie să depășească dublul valorii anuale estimate a contractului. Un ofertant 
a fost exclus în mod incorect pentru că nu atingea acest prag. 

(b) Alt ofertant, o întreprindere creată în aprilie 2019, nu a fost în măsură să prezinte 
conturi anuale pentru ultimii doi ani astfel încât să poată demonstra cifra de afaceri 
anuală cerută. Comisia de evaluare nu acceptase polița de asigurare (care acoperea 
un risc de 8 000 000 de euro) prezentată de ofertant și nici nu i-a solicitat acestuia 
să demonstreze în alt mod capacitatea sa financiară, de exemplu prin prezentarea 
unui plan de afaceri pentru 2021. Acest lucru contravine articolului 167 din 
Regulamentul financiar. Comisia de evaluare a exclus acest ofertant. 
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Pe baza celor de mai sus, Curtea consideră că procedura de achiziție (care s-a încheiat cu 
atribuirea unui contract în valoare de 249 604 euro) și plățile asociate (37 441 de euro în 2021) 
erau neconforme. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.36.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2014 Deși OCSP a devenit operațional în 1995, nu a fost semnat încă un acord 
privind sediul cu statul membru gazdă. 

În desfășurare 

(nu se află sub controlul OCSP) 

2016 Regulamentul de înființare a OCSP nu prevede obligativitatea efectuării 
unor evaluări externe periodice cu privire la performanța sa. 

În desfășurare 

(nu se află sub controlul OCSP) 
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Răspunsul OCSP 
OCSP ia notă de observațiile Curții cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor și le va 
aplica în procedurile viitoare. 
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3.37. Oficiul Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală (EUIPO) 

Introducere 

3.37.1. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (denumit în continuare 
„EUIPO”), cu sediul la Alicante, a fost instituit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al 
Parlamentului European și al Consiliului196. EUIPO este responsabil de gestionarea mărcilor UE 
și a desenelor sau modelelor comunitare înregistrate, de cooperarea europeană și 
internațională în domeniul proprietății intelectuale, precum și de Observatorul european al 
încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. EUIPO este succesorul Oficiului pentru 
Armonizare în cadrul Pieței Interne („OAPI”), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 40/94 al 
Consiliului197. Figura 3.37.1 prezintă cifre-cheie cu privire la EUIPO198. 

Figura 3.37.1 – Cifre-cheie cu privire la EUIPO 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EUIPO pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EUIPO. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.37.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
196 Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene. 

197 Regulamentul (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară. 

198 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EUIPO sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.euipo.europa.eu. 

465

534

Buget (în milioane de euro)*

1 093

1 166

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EUIPO. 

3.37.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EUIPO 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.37.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală („EUIPO”), 
care cuprind situațiile financiare199 și rapoartele privind execuția bugetului200 
EUIPO pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.37.5. În opinia Curții, conturile EUIPO pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EUIPO la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 

                                                             
199 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. 

200 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.37.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.37.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.37.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

3.37.9. În raportul său de audit pentru exercițiul financiar 2018201, Curtea a concluzionat 
că o procedură de achiziții desfășurată pentru servicii de curățenie era neconformă. Prin 
urmare, toate plățile ulterioare efectuate în temeiul acestui contract-cadru sunt neconforme. 
În 2021, plățile asociate s-au ridicat la 1 708 242 de euro. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.37.10. EUIPO a modificat structura bugetului său în 2021, prezentând plata de 
8,5 milioane de euro efectuată către Școala Europeană din Alicante în cadrul titlului 4 – 

                                                             
201 Punctul 3.34.8 din Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind agențiile UE pentru 

exercițiul financiar 2018.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_RO.pdf
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„Contribuția la politicile UE”, și nu la titlul 1 – „Cheltuieli privind personalul oficiului”, așa cum 
fusese practica în anii anteriori. 

EUIPO a justificat această schimbare precizând în conturile sale că „finanțarea Școlii Europene 
din Alicante, în temeiul unui acord reînnoit încheiat în 2020 în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul financiar al EUIPO, este tratată din 2021 ca un articol bugetar separat în sensul 
articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul financiar al EUIPO, fiind deci finanțată din 
rezervele sale financiare. Acest lucru permite mobilizarea productivă a rezervelor financiare. 
Suma este deci raportată într-o categorie diferită, alături de celelalte contribuții la politicile UE 
finanțate din rezervele financiare.” Curtea observă însă că acordul privind finanțarea Școlii 
Europene din Alicante de către EUIPO nu îndeplinește condițiile cumulative stabilite la 
articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul financiar al EUIPO, și anume cerința de a se utiliza 
expertiza specifică a oficiului și cerința ca contribuția la finanțarea Școlii Europene din Alicante 
să se încadreze în obiectivele oficiului. 

În acest context, trebuie remarcat de asemenea că, în cadrul financiar multianual (CFM) al UE, 
cheltuielile pentru finanțarea Școlilor Europene sunt acoperite la rubrica în care se încadrează 
și cheltuielile administrative ale instituțiilor UE, care includ cheltuielile cu personalul (de 
exemplu, rubrica 7 – Administrația publică europeană din CFM 2021-2027 sau rubrica 5 – 
Administrație din CFM 2014-2020). 

Prin urmare, și având în vedere rolul școlii în educarea copiilor membrilor personalului EUIPO 
și contribuția acesteia la atragerea și menținerea personalului cu înaltă calificare al oficiului, 
Curtea consideră că plata efectuată de EUIPO către Școala Europeană nu reprezintă 
o contribuție la politicile Uniunii, așa cum sugerează includerea acestor cheltuieli în titlul 4 din 
bugetul EUIPO. 

În esență, Curtea consideră că cofinanțarea Școlii Europene este un instrument al politicii în 
materie de resurse umane, legat de starea de bine a membrilor personalului EUIPO și 
a familiilor acestora. Reclasificarea plăților respective drept contribuție la politicile UE 
contrazice natura cheltuielilor. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.37.11. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2018 

EUIPO a semnat un contract pentru servicii de curățenie cu un ofertant 
care depusese o ofertă anormal de scăzută. Procedura de achiziție și 
plățile subiacente sunt neconforme. EUIPO ar trebui să analizeze în mod 
riguros situațiile de oferte potențial anormale, pentru a asigura 
conformitatea cu Regulamentul financiar și o concurență loială. 

În desfășurare 

2019 

EUIPO a publicat un anunț de post vacant pentru a constitui o listă de 
rezervă în vederea recrutării de specialiști de proiect în cadrul 
departamentului său pentru clienți. În anunțul de post vacant erau 
specificate două profiluri diferite pentru candidați, care urmau să fie 
evaluate separat. Cu toate acestea, în cursul procesului de selecție, toți 
candidații au fost evaluați în raport cu toate criteriile de selecție, fapt 
care a conferit un avantaj celor care corespundeau ambelor profiluri. 

Mai mult, în cadrul aceleiași proceduri, comisia de selecție a înlocuit un 
candidat care refuzase invitația la interviu cu un candidat care nu 
obținuse punctajul de trecere prestabilit. Deși alți 17 candidați primiseră 
cel puțin același număr de puncte ca cel invitat, comisia de selecție nu 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

a furnizat nicio justificare documentară privind motivele pentru care 
fusese invitat candidatul respectiv, care era deja angajat al EUIPO. 

Prin urmare, procedura de selecție era neconformă, întrucât aceste 
deficiențe au subminat principiul transparenței și principiul egalității de 
tratament al candidaților. 

2019 

EUIPO acordă o indemnizație membrilor personalului care asigură servicii 
de permanență în domeniul infrastructurii. Având în vedere că activarea 
planului de asigurare a continuității activității are loc în circumstanțe 
excepționale, Curtea consideră că nu există o necesitate confirmată 
pentru ca indemnizația pentru servicii de permanență să fie plătită 
conducerii de nivel superior a EUIPO. Acest lucru este în conformitate cu 
practica din instituțiile UE. În plus, EUIPO ar trebui să îmbunătățească 
verificările pe care le realizează în legătură cu această indemnizație, 
astfel încât să evite plățile neconforme. 

Nu se aplică 

2019 

În noiembrie 2018, Comitetul bugetar a autorizat achiziționarea parcelei 
pentru suma de 4 700 000 de euro. EUIPO nu a furnizat nicio altă dovadă 
care să ateste nevoia de a se asigura extinderea pe termen lung 
a spațiilor sale. Prin urmare, Curtea consideră că achiziționarea terenului 
nu a constituit o utilizare productivă a excedentului bugetar al EUIPO și 
că achiziția nu a respectat principiul bunei gestiuni financiare. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019 

Curtea reamintește că, în Avizul nr. 01/2019 referitor la regulamentul 
financiar al EUIPO, a concluzionat că excedentele bugetare ale EUIPO nu 
erau utilizate în mod productiv, nici la nivelul oficiului, nici la nivelul UE, 
și că EUIPO, împreună cu Comisia Europeană, ar trebui să studieze 
posibilitatea de a utiliza excedentele bugetare, de exemplu pentru 
a susține instrumentele financiare care sprijină activitățile de cercetare și 
inovare ale întreprinderilor europene, precum și creșterea acestora. 

Finalizată 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
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Răspunsul EUIPO 
3.37.9. Conform răspunsului Oficiului inclus în raportul de audit din 2018, Oficiul a urmat toate 
etapele prevăzute de Regulamentul financiar pentru tratarea unei oferte care poate părea 
anormal de mică. Prin urmare, Oficiul nu a fost de acord cu afirmația Curții potrivit căreia 
furnizarea unui serviciu (cu caracter excepțional și rareori utilizat) la un preț redus reprezintă 
o practică neloială și oferă avantaje concurențiale neloiale față de concurenți. 

Oficiul nu a identificat niciun motiv pentru rezilierea anticipată a contractului și, în consecință, 
acesta a rămas în vigoare până la expirarea sa, în martie 2022. 

3.37.10. Raportarea privind contribuția Oficiului la Școala Europeană din Alicante, de la titlul 4 
din buget, a fost efectuată în 2021, ca urmare a reînnoirii unui acord cu Comisia și cu Școala 
Europeană care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2020 și cu scopul de a respecta noile 
dispoziții ale Regulamentului financiar revizuit (care a intrat în vigoare în 2019), în special 
articolul 10 alineatul (4), care prevede, printre altele, că „în cazul în care Oficiul execută 
acorduri încheiate în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament (acorduri de 
contribuție, acorduri de grant și parteneriate cadru financiare), acesta ține posturi bugetare 
separate privind operațiunile de venituri și cheltuieli” și pentru utilizarea productivă 
a excedentului bugetar, reducând presiunea asupra bugetului UE. 

Având în vedere cele de mai sus, Oficiul a considerat adecvat să raporteze separat în bugetul 
său cofinanțarea contribuției complementare care, în lipsa unui acord de contribuție cu Oficiul, 
va continua să fie plătită de Comisia Europeană din bugetul UE, în conformitate cu articolul 25 
din Convenția privind definirea statutului școlilor europene din 21 iunie 1994. 

În plus, având în vedere că acordul este limitat în timp și poate fi reînnoit numai după 
aprobarea organelor de conducere ale Oficiului, Oficiul consideră că nu constituie cheltuieli 
administrative recurente ale Oficiului, cu atât mai mult cu cât legiuitorul nu a inclus acest tip 
de cheltuieli printre sarcinile sau alte obligații ale Oficiului. 

Acest lucru a fost prezentat în mod transparent tuturor părților interesate implicate în 
adoptarea bugetului Oficiului și a programului de activitate, inclusiv reprezentanților Comisiei 
Europene. 

În plus, înainte de adoptare, a avut loc o consultare oficială cu Comisia Europeană cu privire la 
programul de activitate, în conformitate cu Regulamentul financiar al Oficiului, în cadrul căreia 
nu s-a pus în discuție caracterul solid al acestuia. De asemenea, modelul documentului unic de 
programare prevede în mod expres acorduri de contribuție încheiate de agenții cu Comisia 
Europeană pentru școlile europene. 

Cofinanțarea de către Oficiu a Școlii Europene se realizează printr-un acord tripartit, reînnoit 
cel mai recent în 2020 pentru o perioadă de 5 ani. Prin acest acord, Oficiul a continuat să 
plătească o contribuție complementară din resurse financiare proprii. 



 314 

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) 

 

Beneficiarul final al acordului încheiat între Comisie, Oficiu și Școala Europeană este Comisia, 
deoarece aceasta și-a redus finanțarea către Școala europeană în raport cu contribuția 
Oficiului. 

Oficiul consideră că raportarea cofinanțării Școlii Europene din Alicante drept cost de personal 
în cadrul bugetului operațional ar fi contrară cerințelor („ține posturi bugetare separate”) de la 
articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul financiar. 

Dat fiind că cheltuielile aferente contribuției sunt legate de un acord semnat între EUIPO, 
Comisie și școlile europene în temeiul articolului 7, Oficiul consideră că utilizarea excedentului 
pentru finanțarea contribuției și încadrarea sa la titlul 4 este nu numai legală, ci și legitimă. 

Din acest motiv, Oficiul consideră că contribuția la Școala Europeană nu corespunde 
cheltuielilor administrative recurente ale Oficiului, deoarece acordul este limitat în timp și nu 
există alt instrument juridic în afară de acord care să impună Oficiului să plătească contribuția 
(natura contractuală). 

Cu toate acestea, Oficiul va lua în considerare observația Curții, împreună cu părțile interesate 
implicate în viitoarele exerciții bugetare. 
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3.38. Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) 

Introducere 

3.38.1. Comitetul Unic de Rezoluție (denumit în continuare „SRB”), cu sediul la Bruxelles, 
a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind mecanismul unic de rezoluție („Regulamentul MUR”)202. Misiunea SRB este de a se 
asigura că instituțiile de credit și anumite firme de investiții (denumite în continuare „instituții 
de credit”) care intră în dificultate sau care sunt susceptibile de a intra în dificultate pot fi 
supuse rezoluției ordonate, cu un impact cât mai redus posibil asupra economiei reale și 
asupra finanțelor publice ale statelor membre participante la uniunea bancară. SRB are ca 
sarcină administrarea Fondului unic de rezoluție, care a fost instituit prin Regulamentul MUR și 
care este destinat să sprijine mecanismul unic de rezoluție. 

3.38.2. SRB are propriul buget, care este separat de bugetul UE. Acest buget este 
finanțat prin contribuții colectate de la instituțiile de credit stabilite în statele membre 
participante la uniunea bancară. Figura 3.38.1 conține cifre-cheie cu privire la SRB203. 

                                                             
202 Regulamentul (UE) nr. 806/2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri 

uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui 
mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010. 

203 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile SRB sunt disponibile pe site-ul său web: 
https://www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014R0806
https://www.srb.europa.eu./
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Figura 3.38.1 – Cifre-cheie cu privire la SRB 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale SRB pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de SRB. 

Fondul unic de rezoluție este constituit treptat în perioada 2016-2023 și ar trebui să atingă 
ținta de cel puțin 1 % din cuantumul depozitelor acoperite ale tuturor instituțiilor de credit din 
cadrul uniunii bancare europene până la 31 decembrie 2023. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.38.3. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea SRB. 

3.38.4. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii SRB și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.38.5. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Comitetului Unic de Rezoluție („SRB”), care cuprind situațiile 
financiare204 și rapoartele privind execuția bugetului205 SRB pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.38.6. În opinia Curții, conturile SRB pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a SRB la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragrafe de evidențiere a unor aspecte 

3.38.7. Curtea atrage atenția asupra notei 8.L la conturile SRB, referitoare la 
prezentări de informații privind căile de atac administrative și procedurile judiciare legate 
de contribuțiile ex ante care opun anumite instituții de credit și autorități naționale de 

                                                             
204 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. 

205 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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rezoluție și SRB, precum și alte acțiuni în justiție introduse împotriva SRB la Tribunalul 
Uniunii Europene și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

SRB consideră că este probabil ca unele dintre cauzele pendinte să necesite, în vederea 
soluționării lor, o ieșire de resurse economice. În consecință, expunerea aferentă acestor 
cauze este recunoscută ca provizion pentru o sumă de 242 750 de euro, care corespunde 
cheltuielilor de judecată aferente reprezentărilor legale ale părților adverse (în nota 7.F). 
SRB consideră că nu este probabil să fie necesară o ieșire de resurse economice pentru 
soluționarea celorlalte cazuri. Prin urmare, expunerea aferentă nu este recunoscută ca 
provizion în situația poziției financiare. Impactul potențial al acestor aspecte asupra 
situațiilor financiare ale SRB pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 (în 
special asupra datoriilor contingente, a provizioanelor și a pasivelor) face obiectul unui 
audit anual specific, astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (4) din 
Regulamentul MUR. 

3.38.8. Curtea atrage atenția asupra notei 8.S la conturile SRB, referitoare la 
evenimente ulterioare perioadei de raportare, în care sunt descrise evenimentele 
survenite după rezoluția Sberbank AG, precum și efectul pe care războiul de agresiune 
purtat de Rusia împotriva Ucrainei îl are asupra activităților și a portofoliului de investiții 
al SRB. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.38.9. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.38.10. Curtea observă că paragraful de evidențiere a unor aspecte în ceea ce 
privește fiabilitatea conturilor (punctul 3.38.7) se aplică în totalitate și în ceea ce privește 
legalitatea și regularitatea veniturilor. 

Alte aspecte 

3.38.11. Fără a pune în discuție opinia exprimată mai sus, Curtea ar dori să 
sublinieze faptul că, la calcularea contribuțiilor la fond, sunt utilizate informațiile pe care 
instituțiile de credit (și unele societăți de investiții) le comunică SRB. Auditul desfășurat de 
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Curte cu privire la veniturile SRB s-a bazat pe aceste informații, dar nu a inclus o verificare 
a fiabilității lor. Regulamentul MUR nu cere să fie instituit un cadru de control cuprinzător 
și coerent pentru a asigura fiabilitatea informațiilor. Cu toate acestea, SRB efectuează 
verificări analitice și de coerență a informațiilor, precum și unele verificări ex post la 
nivelul instituțiilor de credit. De asemenea, Curtea a observat că, pentru entitățile care fac 
parte dintr-un grup menționat la articolul 7 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul MUR, 
procedurile convenite de auditori sunt obligatorii începând cu 2022. SRB nu poate 
comunica detalii cu privire la calculul contribuțiilor 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. Deși acest lucru poate afecta 
transparența calculelor respective, Curtea de Justiție a considerat că obligația SRB de a-și 
motiva deciziile privind contribuțiile ex ante trebuie să fie pusă în balanță cu principiul 
protecției secretelor de afaceri. Curtea de Justiție a statuat206 că „Regulamentul 
delegat 2015/63 nu se opune nicidecum posibilității SRB de a divulga, într‑o formă 
colectivă și anonimizată, informații suficiente pentru a permite unei instituții să înțeleagă 
modul în care situația sa individuală a fost luată în considerare, la calcularea contribuției 
sale ex ante la FUR, având în vedere situația tuturor celorlalte instituții în cauză.” Curtea 
de Conturi Europeană a luat cunoștință de faptul că, pentru calcularea contribuțiilor 
pentru 2021, SRB a organizat o fază de consultare pentru ca instituțiile în cauză să își 
poată exprima observațiile cu privire la orice aspect al exercițiului de calcul. În cadrul 
acestei consultări, au fost comunicate puncte de date comune din exercițiul de calculare 
a contribuțiilor, care, alături de datele din propriile formulare de raportare, au permis 
instituțiilor să simuleze calculul contribuțiilor lor ex ante pe 2021. Această nouă etapă 
a procesului de calculare a contribuțiilor a sporit transparența SRB față de instituții. 
O astfel de fază de consultare a fost organizată și pentru calcularea contribuțiilor pentru 
2022.  

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.38.12. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat 
la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.38.13. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

                                                             
206 Hotărârea din 15 iulie 2021, Comisia Europeană împotriva Landesbank Baden-Württemberg 

și a Comitetului Unic de Rezoluție (SRB) (C-584/20 P și C-621/20 P), punctele 120 și 139. 
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Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.38.14. Curtea a identificat unele deficiențe în două proceduri de recrutare auditate, 
care ar putea submina principiul transparenței. 

(a) În cadrul uneia dintre aceste proceduri, deși comisia de selecție decisese inițial să 
înscrie un număr maxim de cinci candidați pe lista de rezervă, aceasta a decis, după 
evaluarea candidaților, să mărească numărul lor la opt. 

(b) Curtea nu a putut identifica o legătură directă între unele dintre competențele 
generale menționate în anunțul de post vacant și întrebările convenite pentru 
interviu, prezentările orale și testele scrise. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.38.15. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

SRB nu a efectuat o evaluare a măsurii în care furnizorul de servicii din 
cadrul Acordului de administrare a investițiilor încheiat cu o bancă 
centrală națională din Eurosistem pentru externalizarea aspectelor 
operaționale ale procesului de investiții al Fondului unic de rezoluție 
(FUR) și din cadrul acordului de custodie încheiat cu aceeași bancă 
pentru protejarea activelor, gestionarea numerarului și sarcinile de 
reconciliere și de supraveghere a activelor aflate în administrare 
dispunea de mecanisme organizatorice și administrative adecvate și 
eficace pentru a atenua un potențial conflict de interese rezultat din 
asumarea atât a rolului de administrator de investiții, cât și a celui de 
custode. 

În desfășurare 

2020 

Capacitatea procesului de gestionare a riscurilor al SRB de a efectua 
o monitorizare independentă a portofoliului de investiții al Fondului unic 
de rezoluție este limitată. Prima sa limitare constă în faptul că nu este 
automat. A doua limitare constă în faptul că se bazează pe rapoarte și pe 
analize ale băncii centrale naționale în cauză și ale biroului central al SRB. 

În desfășurare 
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Răspunsul SRB 
3.38.11 Contribuțiile ex ante anuale la fond se calculează pe baza informațiilor pe care 
instituțiile de credit și unele societăți de investiții le comunică SRB. Deși Regulamentul MUR nu 
prevede un cadru de control cuprinzător și coerent pentru a asigura fiabilitatea informațiilor, 
FUR abordează acest aspect în măsura posibilului. Datele furnizate sunt verificate în raport cu 
datele depuse în anul anterior de instituții, precum și în raport cu datele din baza de date a 
BCE. Pe portalul de colectare a datelor s-au introdus norme de validare, iar de la instituțiile 
semnificative se colectează asigurări suplimentare, sub forma unui raport pentru procedurile 
convenite. Discrepanțele sunt semnalate autorităților naționale de rezoluție, cărora li se 
solicită clarificări; în acest fel, calitatea datelor a putut fi îmbunătățită în ciclurile anterioare. Pe 
lângă etapele ex ante de verificare a datelor deja utilizate de SRB, se efectuează verificări 
ex post sub formă de examinări documentare pentru a culege dovezi suplimentare cu privire la 
fiabilitatea datelor. 

3.38.14.a SRB ia act de constatare și va documenta motivele oricărei modificări a numărului 
predefinit de candidați care urmează să fie înscriși pe lista finală de rezervă. 

3.38.14.b SRB ia act de observație și a adăugat un document intern suplimentar pentru 
a corela în mod explicit competențele cu documentele de evaluare actuale (întrebări pentru 
interviu, prezentări orale și teste scrise). 
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3.39. Agenția Executivă pentru 
Consumatori, Sănătate, Agricultură și 
Alimente (Chafea) 

Introducere 

3.39.1. De la înființarea sa la 1 ianuarie 2005 până la închiderea sa la 31 martie 2021, 
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (denumită în 
continuare „Chafea”) a avut sediul la Luxemburg. La 1 aprilie 2021, sarcinile Chafea au fost 
preluate de Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA), 
de Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) și de Agenția Executivă Europeană 
pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA)207, nou creată. Toate activele și pasivele rămase 
au fost preluate de HaDEA. Figura 3.39.1 prezintă cifre-cheie cu privire la Chafea208. 

Figura 3.39.1 – Cifre-cheie cu privire la Chafea 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale Chafea pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de Chafea. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.39.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 

                                                             
207 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/665 a Comisiei privind agențiile executive. 

208 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile Chafea sunt disponibile pe 
site-ul său web: http://ec.europa.eu/chafea/. 

13

12

Buget (în milioane de euro)*

75

76

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea
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probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea Chafea. 

3.39.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii Chafea 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.39.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și 
Alimente („Chafea”), care cuprind situațiile financiare209 și rapoartele privind 
execuția bugetului210 Chafea pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 
31 martie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.39.5. În opinia Curții, conturile Chafea pentru exercițiul încheiat la 31 martie 2021 
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a Chafea la 
31 martie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și 
modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 

                                                             
209 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. 

210 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 



 326 

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea) 

 

conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate 
de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru 
sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.39.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2021 și 31 martie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.39.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente perioadei cuprinse 
între 1 ianuarie 2021 și 31 martie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.39.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019 

În urma Comunicării 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, sarcinile 
Chafea vor fi transferate către alte agenții consolidate ale UE. La data 
auditului din 2019, datoriile contingente rezultate din acest transfer nu 
puteau fi estimate în mod fiabil. 

Finalizată 
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Răspunsul Chafea 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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3.40. Agenția Executivă Europeană 
pentru Climă, Infrastructură și Mediu 
(CINEA) 

Introducere 

3.40.1. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (denumită în 
continuare „CINEA”), cu sediul la Bruxelles, a fost instituită prin Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2021/173 a Comisiei211, aplicabilă de la 1 aprilie 2021 până la 31 decembrie 2028. 
Misiunea CINEA este de a sprijini părțile interesate în punerea în aplicare a Pactului verde 
european. De asemenea, CINEA pune în aplicare părți ale diferitor programe ale UE, 
majoritatea acestora fiind asociate cu politica în domeniul mediului și al climei. CINEA succedă 
Agenției Executive pentru Inovare și Rețele („INEA”), care fusese instituită prin Decizia de 
punere în aplicare 2013/801/UE a Comisiei212 și care a funcționat în perioada 1 ianuarie 2014-
31 martie 2021. Figura 3.40.1 prezintă cifre-cheie cu privire la CINEA213. 

Figura 3.40.1 – Cifre-cheie cu privire la CINEA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale CINEA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de CINEA. 

                                                             
211 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 

Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu. 

212 2013/801/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei de înființare a Agenției Executive 
pentru Inovare și Rețele. 

213 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile CINEA sunt disponibile pe site-ul său 
web: https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

32

47

Buget (în milioane de euro)*

313

474

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Creșterea cifrelor privind bugetul și personalul se explică prin extinderea mandatului agenției 
în 2021. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.40.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea CINEA. 

3.40.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii CINEA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.40.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu 
(„CINEA”), care cuprind situațiile financiare214 și rapoartele privind execuția 
bugetului215 CINEA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

                                                             
214 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. 

215 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.40.5. În opinia Curții, conturile CINEA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a CINEA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.40.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.40.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 
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Răspunsul CINEA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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3.41. Agenția Executivă Europeană 
pentru Educație și Cultură (EACEA) 

Introducere 

3.41.1. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (denumită în continuare 
„EACEA”), cu sediul la Bruxelles, a fost instituită prin Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2021/173 a Comisiei216, aplicabilă de la 1 aprilie 2021 până la 31 decembrie 2028. 
Accentul tematic al EACEA rămâne în continuare pe activități educaționale și creative, precum 
și pe proiecte apropiate de cetățenii UE. EACEA succedă Agenției Executive pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură („EACEA”), care fusese instituită prin Decizia 2013/776/UE a Comisiei217 
și care a funcționat în perioada 1 ianuarie 2014-31 martie 2021. Figura 3.41.1 prezintă cifre-
cheie cu privire la EACEA218. 

Figura 3.41.1 – Cifre-cheie cu privire la EACEA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EACEA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de EACEA. 

                                                             
216 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 

Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu, a Agenției Executive Europene pentru 
Domeniile Sănătății și Digital, a Agenției Executive Europene pentru Cercetare, a Agenției 
Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, a Agenției Executive a 
Consiliului European pentru Cercetare și a Agenției Executive Europene pentru Educație și 
Cultură.  

217 Decizia de punere în aplicare (UE) 2013/173 a Comisiei de stabilire a „Agenției Executive 
pentru Educație, Audiovizual și Cultură”. 

218 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EACEA sunt disponibile pe site-ul său 
web: www.eacea.europa.eu. 

56

58

Buget (în milioane de euro)*

432

454

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.41.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EACEA. 

3.41.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii EACEA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.41.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură („EACEA”), 
care cuprind situațiile financiare219 și rapoartele privind execuția bugetului220 
EACEA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

                                                             
219 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. 

220 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.41.5. În opinia Curții, conturile EACEA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EACEA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.41.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.41.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.41.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.41.9. Curtea a constatat că EACEA reportase către 2022 6,36 milioane de euro (12 %) 
din creditele pentru 2021. Din această sumă, 2,6 milioane de euro (29 %) privesc cheltuieli 
administrative (titlul II), iar 2,7 milioane de euro (54 %) privesc cheltuieli operaționale (titlul III). 
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Ratele ridicate de reportări contravin principiului bugetar al anualității și sugerează probleme 
structurale în execuția bugetului. 

Din creditele de la titlul II reportate către 2022, o sumă de 938 000 de euro a fost justificată de 
EACEA prin anticiparea unei inflații ridicate. Or, astfel de considerații ar fi trebuit să fie avute în 
vedere la stabilirea bugetului EACEA. În decursul execuției bugetului, ar trebui respectat 
principiul bugetar al anualității. 
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Răspunsul EACEA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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3.42. Agenția Executivă pentru 
Consiliul European pentru Inovare și 
IMM-uri (EISMEA) 

Introducere 

3.42.1. Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri 
(denumită în continuare „EISMEA”), cu sediul la Bruxelles, a fost instituită prin Decizia de 
punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei221, aplicabilă de la 1 aprilie 2021 până la 
31 decembrie 2028. Misiunea EISMEA este de a consolida poziția UE de lider mondial în 
cercetare și inovare, oferind sprijin inovatorilor, cercetătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor europeni. EISMEA succedă Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii („EASME”), care a funcționat în perioada 1 ianuarie 2014-31 martie 2021. Figura 3.42.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la EISMEA222. 

Figura 3.42.1 – Cifre-cheie cu privire la EISMEA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale EISMEA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de EISMEA. 

Diferența de la nivelul efectivului de personal între 2021 și 2020 se explică prin noul mandat al 
EISMEA, care este diferit de cel al EASME. 

                                                             
221 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 

pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri. 

222 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile EISMEA sunt disponibile pe site-ul său 
web: https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.42.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea EISMEA. 

3.42.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii 
EISMEA și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Opinie 
3.42.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-
uri („EISMEA”), care cuprind situațiile financiare223 și rapoartele privind 
execuția bugetului224 EISMEA pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.42.5. În opinia Curții, conturile EISMEA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a EISMEA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 

                                                             
223 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. 

224 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 



 340 

Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) 

 

încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.42.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.42.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.42.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.42.9. În mai 2020, predecesorul EISMEA, EASME, a lansat o procedură 
interinstituțională de achiziții pentru servicii de comunicare și de organizare de evenimente, cu 
o valoare totală estimată de 130 de milioane de euro, formată din estimări ale instituțiilor 
participante. Estimarea inițială a EASME pentru cota sa din contract, susținută de o justificare, 
era de 30 de milioane de euro. Înainte de lansarea procedurii de achiziții, unele dintre 
instituțiile participante și-au redus însă estimările inițiale, estimarea globală fiind în cele din 
urmă cu 22 de milioane de euro mai mică. Deși estimarea inițială a EASME cu privire la nevoile 
sale nu s-a modificat, cota sa din valoarea contractului a fost ulterior majorată la 52 de 
milioane de euro, incluzând o rezervă de 22 de milioane de euro, astfel încât bugetul estimat 
inițial să poată fi menținut la 130 de milioane de euro pentru întregul contract-cadru 
interinstituțional. Această situație contravine punctului 34 din anexa I la Regulamentul 
financiar. 
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3.42.10. În 2021, EISMEA a înregistrat în registrul său de excepții și de cazuri de 
neconformitate mai multe intrări referitoare la aspecte legate de gestionarea contractelor. 
Printre acestea se numărau cazuri în care serviciile fuseseră prestate înainte de semnarea unui 
contract și cazuri în care contractul fusese modificat fără să existe un angajament bugetar sau 
juridic valabil. Curtea a observat probleme similare în 2020 la predecesoarea EISMEA (EASME). 
Recurența cazurilor de neconformitate în cursul executării contractelor sugerează o deficiență 
a controalelor interne ale EISMEA. Acest lucru ar putea expune EISMEA unor riscuri financiare, 
juridice și reputaționale. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.42.11. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2019 

EASME a semnat un angajament juridic fără a dispune de un angajament 
bugetar corespunzător. Prin urmare, plata efectuată în temeiul acestui 
contract în 2019, în valoare de 10 435 de euro, este neconformă. Această 
situație de neconformitate nu a fost înregistrată în registrul de excepții și 
nu a fost urmărită de EASME. Au mai apărut alte patru astfel de cazuri, în 
circumstanțe similare. Descrierile acestor din urmă erori au fost 
înregistrate în registrul de excepții. Acest lucru ridică îngrijorări specifice 
cu privire la riscul de nereguli în gestionarea angajamentelor asumate de 
EASME. 

În desfășurare 

2019 

EASME a desfășurat o procedură de recrutare în cadrul căreia unul dintre 
membrii comisiei de selecție nu a fost numit în mod oficial și nu a semnat 
nicio declarație de confidențialitate sau de absență a unui conflict de 
interese, deși aceasta era o cerință prevăzută de Statutul funcționarilor. 
În consecință, EASME s-a expus riscului ca potențiale conflicte de 
interese să rămână nedetectate. 

Finalizată 

2020 EASME a plătit pentru o licență software și pentru servicii de mentenanță 
în temeiul unui contract-cadru pentru achiziționarea de licențe de 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

software și de servicii informatice fără a efectua niciun control intern 
pentru a verifica dacă contractantul utilizase prețurile corecte și 
percepuse marjele procentuale corecte. Acest lucru indică deficiențe în 
ceea ce privește controalele interne ex ante. 
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Răspunsul EISMEA 
3.42.9. La momentul lansării procedurii de achiziții, negocierile privind bugetul UE pentru 
perioada 2021-2027 erau încă în curs, astfel încât lista finală a programelor și cifrele finale nu 
erau încă disponibile. În plus, la momentul evaluării bugetului estimat, era încă de așteptat ca 
EASME să-și adauge mai multe programe în portofoliu și să se extindă. Prin urmare, estimările 
trebuiau să prevadă o marjă pentru eventuale nevoi neprevăzute viitoare, inclusiv pentru alte 
situații neprevăzute, pentru a acoperi instituțiile, agențiile sau organismele, care să poate fi 
stabilită pe durata viitorului contract. 

3.42.10. 2021 a fost un an de tranziție, în care s-au înregistrat schimbări semnificative în ceea 
ce privește componența personalului și gestionarea programelor nou delegate, în momentul în 
care procedurile erau în curs de stabilire. 

Agenția își revizuiește registrul de abateri de două ori pe an pentru a se asigura că planurile de 
acțiune menite să prevină producerea unor evenimente similare în viitor au fost puse în 
aplicare în mod eficace. Sunt organizate, de asemenea, activități de sensibilizare și cursuri de 
formare. 
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3.43. Agenția Executivă a Consiliului 
European pentru Cercetare (ERCEA) 

Introducere 

3.43.1. Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare („ERCEA”), cu sediul la 
Bruxelles, a fost instituită prin Decizia 2008/37/CE a Comisiei225, abrogată și înlocuită cu Decizia 
de punere în aplicare 2013/779/UE a Comisiei226, înlocuită la rândul său cu noua Decizie de 
punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei227. Noua decizie, care se aplică de la 1 aprilie 2021 
până la 31 decembrie 2028, conferă ERCEA responsabilitatea pentru punerea în aplicare 
a acțiunilor Consiliului European pentru Cercetare în cadrul programului Orizont Europa. 
Figura 3.43.1 prezintă cifre-cheie cu privire la ERCEA228. 

                                                             
225 Decizia 2008/37/CE a Comisiei de instituire a Agenției Executive a Consiliului European 

pentru Cercetare pentru gestionarea programului comunitar specific „Idei” în domeniul 
cercetării de frontieră. 

226 Decizia de punere în aplicare 2013/779/UE a Comisiei de înființare a Agenției Executive a 
Consiliului European pentru Cercetare. 

227 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 
Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu, a Agenției Executive Europene pentru 
Domeniile Sănătății și Digital, a Agenției Executive Europene pentru Cercetare, a Agenției 
Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, a Agenției Executive a 
Consiliului European pentru Cercetare și a Agenției Executive Europene pentru Educație și 
Cultură. 

228 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile ERCEA sunt disponibile pe site-ul său 
web: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Figura 3.43.1 – Cifre-cheie cu privire la ERCEA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale ERCEA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse 
la dispoziție de ERCEA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.43.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea ERCEA. 

3.43.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii ERCEA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.43.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare 
(„ERCEA”), care cuprind situațiile financiare229 și rapoartele privind execuția 
bugetului230 ERCEA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.43.5. În opinia Curții, conturile ERCEA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a ERCEA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

                                                             
229 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. 

230 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.43.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.43.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

3.43.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.43.9. Contractul de închiriere obliga ERCEA să ramburseze proprietarului său toate 
taxele aferente sediului său. Comuna Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), unde se află sediul 
agenției, a impus o taxă municipală proprietarului, care a solicitat rambursarea acesteia de 
către ERCEA. Proprietarul contestă că are obligația de a plăti această taxă și a inițiat 
o procedură judiciară în materie în fața unei instanțe belgiene. La sfârșitul anului 2021, Oficiul 
pentru Infrastructură de la Bruxelles din cadrul Comisiei a recomandat ERCEA să ramburseze 
suma respectivă proprietarului. Creditele bugetare pentru 2021 nu au fost suficiente pentru 
a acoperi obligațiile legale. ERCEA nu a solicitat un buget rectificativ. Diferența era de 
222 667 de euro. 

Faptul că creditele nu erau suficiente pentru a acoperi obligațiile legale asumate în 2021 nu 
a fost înscris în registrul excepțiilor decât după auditul Curții, ceea ce contravine principiilor de 
control intern. 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.43.10. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2020 

În iulie 2019, ERCEA a lansat o procedură de achiziții pentru furnizarea de 
servicii audiovizuale. Comisia de evaluare nu a evaluat în mod 
corespunzător criteriul de calitate pentru un studiu de caz. Procedura și 
plățile aferente în valoare de 36 400 de euro efectuate în 2020 erau 
neconforme. Ulterior, ERCEA a reevaluat ofertele, a reziliat contractul-
cadru și a reclasat ofertele. 

Finalizată 
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Răspunsul ERCEA 
3.43.9. ERCEA a urmat abordarea comună recomandată de OIB. Această recomandare de 
a angaja cheltuieli și de a plăti taxa municipală pentru perioada 2019-2021 a fost primită doar 
la 21 decembrie 2021. ERCEA și-a angajat toate fondurile disponibile la acea dată pentru 
a acoperi valoarea taxei, dar i-au lipsit 222 667 de euro. O rectificare bugetară a fost 
imposibilă, atât din cauza timpului, cât și din cauza imposibilității de a o realiza (cheltuielile 
administrative nu sunt prevăzute de serviciile centrale în cadrul transferului la încheierea 
exercițiului). 

Insuficiența creditelor pentru acoperirea obligațiilor legale a fost introdusă în registrul 
excepțiilor în luna mai 2022. 
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3.44. Agenția Executivă Europeană 
pentru Domeniile Sănătății și Digital 
(HaDEA) 

Introducere 

3.44.1. Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (denumită în 
continuare „HaDEA”), cu sediul la Bruxelles, a fost instituită prin Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2021/173 a Comisiei231. HaDEA a fost instituită pentru perioada cuprinsă între 
16 februarie 2021 și 31 decembrie 2028. Printre sarcinile sale se numără gestionarea acțiunii 
UE în domeniul sănătății publice, coordonarea programelor digitale în domenii precum 
industria și spațiul și punerea în aplicare a unor elemente restante din programe anterioare ale 
UE232. În aprilie 2021, HaDEA a preluat, de asemenea, anumite activități de sprijin desfășurate 
anterior de Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente 
(„Chafea”)233. 

3.44.2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei a stabilit o perioadă de 
tranziție234 în care HaDEA a fost administrată de Comisie. Perioada de tranziție s-a încheiat la 
16 februarie 2022, când HaDEA a dobândit capacitatea operațională de a-și executa propriul 
buget. Figura 3.44.1 prezintă cifre-cheie cu privire la HaDEA235. 

                                                             
231 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 

Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu, a Agenției Executive Europene pentru 
Domeniile Sănătății și Digital, a Agenției Executive Europene pentru Cercetare, a Agenției 
Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, a Agenției Executive a 
Consiliului European pentru Cercetare și a Agenției Executive Europene pentru Educație și 
Cultură. 

232 Articolul 7 alineatul (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei. 

233 Articolul 21 alineatul (3) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei. 

234 Articolul 22 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei. 

235 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile HaDEA sunt disponibile pe site-ul său 
web: https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Figura 3.44.1 – Cifre-cheie cu privire la HaDEA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale HaDEA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul 
puse la dispoziție de HaDEA. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.44.3. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea HaDEA. 

3.44.4. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii HaDEA 
și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

27

Buget (în milioane de euro)*

324

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.44.5. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Executive Europene pentru Domeniile Sănătății și Digital 
(„HaDEA”), care cuprind situațiile financiare236 și rapoartele privind execuția 
bugetului237 HaDEA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.44.6. În opinia Curții, conturile HaDEA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a HaDEA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu 
normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.44.7. Curtea atrage atenția asupra notei 3.3 la conturile finale ale HaDEA, în care 
se arată că contractul de închiriere încheiat cu Oficiul pentru Infrastructură și Logistică de 
la Bruxelles (OIB) din cadrul Comisiei nu a fost încă semnat. Prin urmare, cifrele 

                                                             
236 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. 

237 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 
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prezentate în conturi cu privire la închirierea de către HaDEA a sediului de la OIB sunt 
bazate pe o estimare. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.44.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.44.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Alte aspecte 

3.44.10. Articolul 22 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei 
a încredințat directorului general al DG SANTE autoritatea de a acționa în calitate de 
director interimar al HaDEA până când aceasta va fi dobândit capacitatea operațională de 
a-și executa propriul buget. La 19 februarie 2021, directorul general al DG SANTE 
a delegat această autoritate unui alt funcționar al DG SANTE, numindu-l director interimar 
al HaDEA. Articolul 26 din Regulamentul financiar al HaDEA permite delegarea de 
competențe bugetare. Acesta nu poate fi însă interpretat în sensul de a permite 
delegarea întregii autorități a directorului interimar, deoarece o astfel de situație ar goli 
de conținut și de sens articolul 22 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a 
Comisiei. 

3.44.11. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 
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Observații cu privire la gestiunea bugetară 

3.44.12. HaDEA nu semnase cu Comisia, până la 31 decembrie 2021, un acord privind 
nivelul serviciilor pentru închirierea spațiului său de birouri. Prin urmare, un angajament 
bugetar provizoriu pentru închirierea de birouri în 2021, în valoare totală de 2 479 446 de 
euro, a fost reportat fără ca HaDEA să își fi asumat un angajament juridic în termenul stabilit la 
articolul 114 din Regulamentul financiar al UE. 
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Răspunsul HaDEA 
3.44.7 HaDEA dorește să clarifice faptul că a ocupat „de facto” spațiul respectiv începând din 
data de 1.4.2021. Prin urmare, HaDEA a generat cheltuielile aferente și are obligația legală de 
a le achita. HaDEA așteaptă ca OIB să finalizeze contractul de închiriere. HaDEA va efectua 
plata după semnarea contractului de închiriere în anul 2022, care va produce efecte 
retroactive începând din anul 2021. 
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3.45. Agenția Executivă Europeană 
pentru Cercetare (REA) 

Introducere 

3.45.1. Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (denumită în continuare „REA”), 
cu sediul la Bruxelles, a fost instituită prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a 
Comisiei238, aplicabilă de la 1 aprilie 2021 până la 31 decembrie 2028. REA sprijină politica de 
cercetare și inovare a UE prin gestionarea proiectelor sprijinite de programul-cadru Orizont 
Europa și de predecesorul acestuia, programul Orizont 2020. REA gestionează, de asemenea, 
Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel, precum și măsuri de promovare a produselor 
agricole. REA succedă Agenției Executive pentru Cercetare, care fusese instituită prin 
Decizia 2008/46/UE a Comisiei239 și care a funcționat până la 31 martie 2021. Figura 3.45.1 
prezintă cifre-cheie cu privire la REA240. 

Figura 3.45.1 – Cifre-cheie cu privire la REA 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale ale REA pentru exercițiile financiare 2020 și 2021; cifre privind personalul puse la 
dispoziție de REA. 

                                                             
238 Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei de instituire a Agenției Executive 

Europene pentru Cercetare. 

239 2008/46/CE: Decizia Comisiei privind înființarea Agenției Executive pentru Cercetare de 
înființare a Agenției Executive pentru Cercetare. 

240 Mai multe informații cu privire la rolul și activitățile REA sunt disponibile pe site-ul său web: 
www.rea.europa.eu. 

87

96

Buget (în milioane de euro)*

781

866

Personal (la 31 decembrie)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.45.2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
teste directe efectuate pe operațiuni și o evaluare a componentelor-cheie din cadrul 
sistemelor de supraveghere și de control ale unei agenții. Toate acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea REA. 

3.45.3. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii REA și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului cu 
privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 din 
raport. Semnătura de la pagina 363 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.45.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile Agenției Executive Europene pentru Cercetare („REA”), care cuprind 
situațiile financiare241 și rapoartele privind execuția bugetului242 REA pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

                                                             
241 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. 

242 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative. 



 360 

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) 

 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.45.5. În opinia Curții, conturile REA pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a REA la 31 decembrie 2021, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la 
această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de 
contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 

3.45.6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub 
toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.45.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.45.8. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ nedemarată încă/nu 
se aplică) 

2017 
Până la sfârșitul anului 2017, REA instituise instrumentul e-invoicing 
pentru anumite proceduri, dar instrumentele e-tendering și e-submission 
nu fuseseră încă implementate. 

Finalizată 
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Răspunsul REA 
Agenția ia act de raportul Curții. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Mihails Kozlovs, membru al 
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 20 septembrie 2022. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
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