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Cuvânt-înainte 

 

 

 

În 2020, odată cu preluarea de către echipe noi de conducere 
a majorității instituțiilor UE (Parlamentul European, Consiliul 
European, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană) și în 
urma alegerilor pentru Parlamentul European, UE se află într-un 
moment important, de răscruce, și trebuie să profite de această 
dinamică pentru a obține rezultate. În calitate de auditor extern 
independent al UE, rolul Curții este de a verifica dacă Uniunea și 
statele sale membre obțin aceste rezultate și dacă fondurile UE sunt 
colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației 
relevante, precum și dacă sunt corect contabilizate. 
Deși suma de 140 de miliarde de euro corespunzătoare bugetului 
anual total al UE poate părea mare, în termeni bugetari aceasta este 
destul de mică, reprezentând doar în jur de 1 % din venitul național 
brut al tuturor statelor membre ale UE, ale căror cheltuieli publice 
totale sunt de 50 de ori mai mari. Prin urmare, este cu atât mai 
important ca bugetul UE să fie cheltuit cu eficacitate și, din acest 
motiv, activitatea Curții se concentrează din ce în ce mai mult pe 
evaluarea măsurii în care politicile și programele UE își ating 
obiectivele și produc o valoare adăugată.  
Programul anual de activitate pentru 2020 al Curții, ultimul din 
cadrul strategiei actuale a acesteia, acoperă o gamă largă de 
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chestiuni care reflectă provocările cu care UE se confruntă în 
prezent. Programul abordează preocupările majore legate de 
utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, de creștere și incluziune, 
de migrație, de securitate și dezvoltare la nivel mondial, de piața 
unică și de asigurarea răspunderii de gestiune și a eficienței Uniunii 
Europene. Curtea va continua să examineze toate aceste domenii 
pentru a determina dacă UE își îndeplinește promisiunile. 
Curtea și-a selectat sarcinile de audit pe baza unei evaluări 
a principalelor riscuri la care sunt expuse cheltuielile UE și 
implementarea politicilor UE, ținând cont totodată de sugestiile 
primite. Anul acesta, pentru prima dată, Curtea a identificat câteva 
domenii tematice centrale care să îi ghideze activitatea de audit, 
precum știința și tehnologia, competitivitatea economică, 
sustenabilitatea fiscală și zona euro, digitalizarea și guvernarea 
electronică, amenințările la adresa securității, statul de drept și 
valorile democratice, presiunea migrației, schimbările climatice și 
dezechilibrele sociale și economice din societățile europene. De 
asemenea, Curtea va examina sistemul de asigurare utilizat de 
Comisia Europeană în domeniul coeziunii pentru perioada de 
programare 2014-2020. 
Sustenabilitatea ocupă un loc prioritar pe agenda politică a UE și 
a statelor sale membre și, din acest motiv, Curtea a plasat și ea 
acest domeniu în centrul propriei activități, în cadrul sarcinilor sale 
de audit și de analiză începând cu 2020. Curtea se va axa, în mod 

specific, pe acțiunile întreprinse de UE, în cooperare cu statele 
membre, în scopul îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă 
ale ONU. Per ansamblu, toate cele 17 obiective de dezvoltare 
durabilă, cu excepția a trei dintre ele, sunt acoperite de cel puțin 
una dintre aceste noi sarcini de audit selectate pentru programul de 
activitate pentru 2020. Nu în ultimul rând, Curtea va continua să 
depună toate eforturile necesare pentru a limita sarcina 
administrativă ocazionată de activitatea sa de audit la nivelul 
entităților auditate. 
În continuare este anexată o listă detaliată a rapoartelor speciale și 
a documentelor de analiză pe care Curtea intenționează să le 
publice în 2020.  
Curtea consideră că diversitatea temelor acoperite în Programul său 
anual de activitate pentru 2020 îi va permite să furnizeze în 
continuare cetățenilor UE, precum și partenerilor săi instituționali și 
părților interesate instituționale, atât de la nivelul UE, cât și de la 
nivelul statelor membre, rapoarte independente și obiective cu 
privire la aspecte-cheie pentru viitorul UE, rapoarte care pun în 
evidență ce anume funcționează bine și care atrag atenția asupra 
aspectelor care nu funcționează.  

 
Klaus-Heiner Lehne 
Președinte 
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Domeniu prioritar 
definit în strategia 

Curții pentru 
perioada 2018-2020 

Grad de 
prioritate 

Denumirea sarcinii de 
audit 

Obiectivul sarcinii de audit 

Utilizarea durabilă 
a resurselor naturale 

și combaterea 
schimbărilor 

climatice 

Prioritate 
ridicată 

Pesticide Se va evalua dacă acțiunile întreprinse de UE au atenuat riscurile legate de utilizarea pesticidelor. 

Deșeurile de materiale 
plastice 

Se va urmări identificarea lacunelor, a obstacolelor, a punctelor forte și a oportunităților rezultate 
din abordarea UE în ceea ce privește tratarea deșeurilor de materiale plastice, inclusiv a deșeurilor 
de ambalaje din plastic. 

Prioritate 

Siguranța nucleară Se va examina eficacitatea aplicării de către Comisie a cadrului UE pentru siguranța nucleară. 

Proiectarea ecologică și 
etichetarea energetică 

Se va evalua dacă acțiunile UE din domeniul proiectării ecologice și etichetării energetice au 
contribuit în mod eficace la îndeplinirea obiectivelor UE în materie de eficiență energetică și de 
mediu. 

Biodiversitatea agricolă 
Se va evalua dacă agricultura și-a sporit contribuția la menținerea și dezvoltarea biodiversității până 
în 2020. 

Polenizatori 
Se va realiza un audit privind eficacitatea acțiunilor întreprinse de Comisie pentru a soluționa 
problema declinului polenizatorilor. 

Noile tehnologii în 
materie de monitorizare 
în scopuri agricole 

Se vor identifica exemple de bune practici și de provocări care împiedică implementarea mai rapidă 
și pe scară mai largă a noilor tehnologii de imagistică în materie de monitorizare în domeniul 
politicii agricole comune de către statele membre și de către Comisie.  

Producția de lapte și de 
produse lactate 

Se va analiza dacă măsurile introduse de Comisie ca răspuns la scăderea prețurilor din industria 
laptelui au fost bine gestionate și dacă și-au îndeplinit obiectivele într-un mod eficient. 

Mediul marin 
Se va evalua dacă acțiunile UE protejează în mod eficace mediul marin împotriva poluării și 
a pescuitului excesiv, inclusiv prin instituirea în mod corespunzător a unor zone marine protejate. 

ETS pentru perioada de 
după 2020 

Se va evalua alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în cadrul ETS (sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii). 

Investiții pentru 
coeziune, creștere și 

incluziune 

Prioritate 
ridicată 

Rețeaua rutieră care 
conectează regiunile 
europene 

Se va examina dacă acțiunile Comisiei asigură faptul că strategiile statelor membre privind 
transportul rutier și finanțarea din partea UE în acest domeniu sunt aliniate la prioritățile UE, astfel 
încât rețeaua principală TEN-T să fie finalizată la timp și să fie aduse îmbunătățiri la nivelul 
conectivității pentru cetățeni. 

Investițiile culturale ale 
UE 

Se va evalua eficacitatea, sustenabilitatea și complementaritatea finanțării puse la dispoziție de UE 
în domeniul cultural. 

Digitalizarea industriei 
europene  

Se va analiza eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru strategiile naționale în materie de 
digitalizare a industriei și pentru centrele de inovare digitală în vederea stimulării inovării digitale. 
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Domeniu prioritar 
definit în strategia 

Curții pentru 
perioada 2018-2020 

Grad de 
prioritate 

Denumirea sarcinii de 
audit 

Obiectivul sarcinii de audit 

Prioritate 

Costul implementării 
fondurilor ESI pentru 
perioada 2014-2020 

Se va verifica existența și fiabilitatea informațiilor disponibile cu privire la costurile de punere în 
aplicare a politicii de coeziune și utilizarea acestor informații de către Comisie și de către statele 
membre. 

Inițiativele emblematice 
în domeniul 
transporturilor 

Se va analiza modul în care Comisia gestionează planificarea pe termen lung și raportul cost-
eficiență în ceea ce privește investițiile importante în infrastructurile de transport. 

Congestia urbană 
Se vor analiza politicile instituite pentru transportul urban durabil, obstacolele care ar putea 
împiedica implementarea acestor politici și modul în care Comisia ar putea acționa pentru a atenua 
aceste obstacole. 

Sărăcia în rândul copiilor 
Se va evalua eficacitatea măsurilor întreprinse de Comisie și de statele membre pentru a combate 
sărăcia în rândul copiilor.  

Închiderea 
instrumentelor financiare 
din perioada 2007-2013 

Se va analiza dacă statele membre și Comisia au evaluat în mod adecvat eligibilitatea cheltuielilor 
declarate pentru instrumentele financiare din cadrul FEDR și al FSE la închiderea perioadei de 
programare 2007-2013. 

Programele 
transfrontaliere 

Se va evalua eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru programe de cooperare transfrontalieră și 
dificultățile specifice legate de implementarea acestor programe pentru perioada 2014-2020. 

Provocările în 
materie de migrație, 

de securitate și de 
dezvoltare durabilă la 

nivel mondial 

Prioritate 
ridicată 

Educația în situații de 
urgență 

Se va evalua dacă acțiunile UE de sprijinirea educației în situații de urgență umanitară și de criză 
prelungită sunt eficace în asigurarea accesului copiilor la o educație sigură, incluzivă și de calitate. 

Prioritate 

Kenya 
Se va evalua dacă sprijinul furnizat de UE pentru Kenya este bine coordonat și cuprinzător într-un 
context în care sunt implicați mai mulți alți donatori importanți. 

Dezinformarea 
Se va evalua eficacitatea măsurilor existente în materie de reziliență, menite să consolideze 
securitatea cibernetică în UE. 

Agenția Europeană 
pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de 
Coastă  

Se va evalua dacă Frontex a gestionat în mod adecvat punerea în aplicare a noului său mandat de 
poliție de frontieră și de gardă de coastă la nivel european. Mai exact, se va examina dacă aceasta 
a reușit să își dubleze efectivul de personal și să elaboreze și implementeze procedurile necesare 
pentru achiziționarea de echipamente proprii. 

Statul de drept în Ucraina 
Se va analiza relevanța și se va evalua eficacitatea acțiunilor întreprinse de UE pentru a combate 
cauzele profunde ale corupției în Ucraina. 
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Domeniu prioritar 
definit în strategia 

Curții pentru 
perioada 2018-2020 

Grad de 
prioritate 

Denumirea sarcinii de 
audit 

Obiectivul sarcinii de audit 

Buna funcționare 
a pieței unice și 
sustenabilitatea 

uniunii monetare 

Prioritate 
ridicată 

Ajutoarele de stat pentru 
bănci în UE 

Se va evalua eficiența și eficacitatea cu care Direcția Generală Concurență se asigură de respectarea 
normelor privind ajutoarele de stat și a celor privind ajutoarele acordate prin intermediul fondurilor 
în UE. 

Schimbul de informații 
fiscale 

Se va evalua eficacitatea sistemului instituit de Comisie pentru realizarea schimbului automat de 
informații fiscale. 

Prioritate 

Analiză panoramică 
privind prevenirea 
crizelor financiare 

Se va urmări obținerea unei perspective orizontale cu privire la modul în care UE acționează pentru 
a consolida reziliența la eventuale crize financiare viitoare. 

Politica UE în domeniul 
concurenței 

Se va evalua asigurarea respectării politicii UE în materie de concurență în domeniul fuziunilor, al 
cartelurilor și al normelor antitrust. 

Performanța agențiilor Se va verifica eficacitatea sistemelor de gestionare a performanței în cadrul agențiilor europene. 
Instrumentele de apărare 
comercială 

Se va evalua punerea în aplicare de către Comisia Europeană a instrumentelor de apărare 
comercială. 

Mecanismul unic de 
rezoluție 

Se va evalua dacă Mecanismul unic de rezoluție s-a asigurat, pe baza unor manuale, proceduri și 
orientări adecvate, că sunt puse în aplicare planuri de rezoluție cuprinzătoare și că cerința minimă 
de fonduri proprii și datorii eligibile este determinată în mod corespunzător. 

Uniunea piețelor de 
capital 

Se va evalua obiectivul Comisiei de a facilita accesul IMM-urilor la finanțare privată, prin 
examinarea modului în care au fost concepute și implementate acțiunile specifice întreprinse în 
cadrul strategiei privind uniunea piețelor de capital. 

Activele spațiale ale 
Europei 

Se va examina eficacitatea cu care Comisia a promovat utilizarea serviciilor furnizate de principalele 
programe spațiale ale UE, Copernicus și Galileo, în primii ani de exploatare a acestora. 

Supravegherea ulterioară 
închiderii programelor 

Se va evalua eficacitatea supravegherii asigurate de Comisie, după închiderea programelor, cu 
privire la statele membre care au beneficiat de asistență macrofinanciară.  

Finanțarea și 
administrarea Uniunii 
în mod responsabil și 

eficient 

Prioritate 
ridicată O mai bună legiferare 

Se va elabora o prezentare generală a cadrului pentru o mai bună legiferare de care Comisia 
dispune în prezent și se vor evidenția lecțiile esențiale învățate cu privire la instrumentele și la 
procedurile principale în materie: evaluarea impactului, consultarea părților interesate, 
monitorizarea aplicării legislației UE, examinarea și evaluarea ex post. 
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Domeniu prioritar 
definit în strategia 

Curții pentru 
perioada 2018-2020 

Grad de 
prioritate 

Denumirea sarcinii de 
audit 

Obiectivul sarcinii de audit 

Agenda strategică de 
cooperare UE-Asia 

Se va analiza răspunsul UE la inițiativa „O centură, un drum” (Belt and Road) a Chinei, în special 
Strategia UE privind conectarea Europei cu Asia. Conform planificării, examinarea va fi urmată de 
un audit având ca obiect implementarea strategiei. 

Finanțarea unor investiții 
durabile 

Se va evalua eficacitatea acțiunilor UE în materie de promovare și de reglementare a finanțării 
durabile. 

Raportarea cu privire la 
legalitatea și 
regularitatea 
operațiunilor în domeniul 
coeziunii 

Se vor evalua, în rapoartele anuale de activitate și în raportul anual privind gestiunea și 
performanța, caracterul adecvat al activității Comisiei și fiabilitatea raportării acesteia cu privire la 
legalitatea și regularitatea cheltuielilor din domeniul coeziunii. 

Prioritate 

Platforma europeană de 
consiliere în materie de 
investiții (European 
Investment Advisory Hub) 

Se va evalua dacă Platforma europeană de consiliere în materie de investiții a fost concepută astfel 
încât să se asigure eficacitatea inițiativei și dacă sistemele de gestiune și de monitorizare instituite 
contribuie și ele la această eficacitate. 

Gestionarea riscurilor în 
domeniul vamal în scopul 
protejării intereselor 
financiare ale UE 

Se va evalua în ce măsură este adecvat cadrul instituit de Comisie referitor la criteriile și la 
standardele comune în materie de risc financiar și dacă statele membre sunt bine pregătite pentru 
a implementa acest cadru, în vederea armonizării selecției controalelor vamale. 

Contribuțiile țărilor terțe 
Se va realiza un bilanț al contribuțiilor aduse de țări terțe la bugetul UE pentru finanțarea politicilor 
europene. 



7 

 

Despre curte 

 
Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al Uniunii 
Europene. Înființată în 1977, Curtea este una dintre cele șapte 
instituții ale UE. Curtea are sediul la Luxemburg și în cadrul acesteia 
lucrează aproximativ 900 de persoane care provin din toate statele 
membre ale Uniunii și care își desfășoară activitatea în serviciile de 
audit, în serviciile de sprijin și în serviciile administrative. Colegiul 
Curții este format din câte un membru din fiecare stat membru al 
UE.  
 
 

 
 

Misiunea Curții este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii 
financiare a UE, de a promova asumarea responsabilității și 
transparența și de a juca rolul de gardian independent al intereselor 
financiare ale cetățenilor Uniunii. Curtea avertizează cu privire la 
riscurile existente, furnizează o asigurare și pune în lumină atât 
deficiențele, cât și reușitele. Totodată, Curtea furnizează orientări în 
atenția factorilor de decizie și a organelor legislative ale UE cu 
privire la modalități de îmbunătățire a politicilor și a programelor 
Uniunii.  
 
Rapoartele de audit și avizele Curții reprezintă o verigă esențială 
a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE, 
ele fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de 
implementarea politicilor și a programelor UE – Comisia, alte 
instituții și organe ale UE și administrațiile din statele membre – dau 
seamă pentru actul de gestiune. 
 
În fine, prin intermediul activității sale, Curtea dorește să ajute 
cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele 
sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare.
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Documentele elaborate de curte 
Curtea elaborează:  

— rapoarte anuale cu privire la bugetul UE și cu privire la fondurile europene de dezvoltare, inclusiv o declarație de asigurare; 

— rapoarte anuale specifice, în care sunt prezentate opiniile de audit ale Curții rezultate în urma auditului financiar efectuat cu privire la 
fiecare dintre diferitele agenții și organisme ale UE;  

— un raport anual privind aspecte legate de performanță; 

— rapoarte speciale referitoare la anumite subiecte de audit selectate, care se publică pe tot parcursul anului și care sunt, în principal, 
rezultatul unor audituri ale performanței;  

— documente de analiză, precum analize panoramice, documente de informare și studii de caz rapide; 

— avize, care sunt utilizate de Parlamentul European și de Consiliul European atunci când aprobă acte legislative și alte decizii ale UE;  



Contactați UE 
 
În persoană 
 
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: 
https://europa.eu/european-union/contact_ro 
 
La telefon sau prin e-mail 
 
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu: 
 
— apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri); 
— apelând numărul standard: +32 22999696; sau 
— prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro 
 
Găsiți informații despre UE 
 
Online 
 
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://europa.eu/european-union/index_ro 
 
Publicații ale UE 
 
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://publications.europa.eu/ro/publications. Mai multe exemplare ale 
publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-
union/contact_ro). 
 
Dreptul UE și documente conexe 
 
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-
Lex, la: http://eur-lex.europa.eu 
 
Datele deschise ale UE 
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în 
scopuri comerciale, cât și necomerciale. 

https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://publications.europa.eu/ro/publications
https://europa.eu/european-union/contact_ro
https://europa.eu/european-union/contact_ro
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/ro
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