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Misiune
Curtea de Conturi Europeană este instituția Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul 
de a efectua auditul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, Curtea 
contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, promovează asumarea responsabilității 
și transparența și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor 
Uniunii.

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

Valori
Independență, 

integritate și 
imparțialitate

Profesionalism Valoare adăugată Excelență și eficiență

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

Desfășurarea de audituri 
în mod imparțial, ținând 
seama de punctele de 
vedere ale părților intere-
sate, fără însă a solicita 
instrucțiuni și fără a ceda 
vreunei presiuni prove-
nite din surse externe.

Menținerea unui standard 
exemplar de profesiona-
lism în toate aspectele 
activității desfășurate de 
instituție.

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

Elaborarea unor rapoarte 
relevante, prezentate la 
timp și de înaltă calitate, 
bazate pe constatări și 
probe solide, care să vină 
în întâmpinarea preocu-
părilor părților interesate 
și să transmită mesaje 
puternice și cu 
autoritate.

Contribuția la 
îmbunătățirea efectivă 
a gestiunii UE și la 
creșterea responsabiliză-
rii în ceea ce privește 
gestiunea fondurilor UE.

Aprecierea angajaților, 
dezvoltarea talentelor și 
recompensarea 
performanței.

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

Maximizarea eficienței în 
toate aspectele activității.

Curtea de Conturi Europeană
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Stimați cititori,

2013 a fost un an important pentru viitorul gestiu-
nii financiare a UE. Uniunea Europeană a adoptat 
cadrul financiar multianual și legislația care regle-
mentează modul în care bugetul UE va fi cheltuit în 
perioada 2014-2020.

În cursul anului 2013, Curtea de Conturi Europeană 
a publicat 77 de rapoarte și avize. Acestea sunt 
rezultatul auditurilor financiare, al auditurilor de con-
formitate și al auditurilor performanței desfășurate 
de Curte. 

Ele conțin numeroase informații importante și o serie 
de recomandări relevante pentru îmbunătățirea 
gestiunii financiare a UE și a răspunderii de gestiu-
ne în perioada de programare 2014-2020. Prezen-
tul raport anual de activitate reiterează o serie de 
mesaje-cheie.

2013 a fost de asemenea un an important în dez-
voltarea instituției noastre, fiind primul an de 
aplicare a noii strategii a Curții pentru perioa‑
da 2013‑2017, strategie destinată să ofere o direcție 
activităților desfășurate de Curte pe parcursul acestei 
perioade, cu obiectivul de a maximiza valoarea 
contribuției pe care instituția noastră o aduce la 
îmbunătățirea răspunderii publice în cadrul UE. 

Cuvântul‑înainte 
al președintelui
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Strategia include zece inițiative-cheie pentru pu-
nerea sa în aplicare, inițiative care urmează să fie 
finalizate până la sfârșitul anului 2014. În 2013, s-au 
înregistrat progrese satisfăcătoare cu privire la aces-
te inițiative: în special, Curtea a dezvoltat un nou sis‑
tem de programare a activității și a făcut obiectul 
unei evaluări inter pares independente, referitoare 
la practicile sale de audit al performanței. Echipa de 
evaluatori își va publica raportul în primul trimestru 
al anului 2014.

Ca parte a răspunsului pe care continuă să îl adu-
că la criza economică și financiară, UE a adoptat, 
în 2013, mecanismul unic de supraveghere (MUS) 
pentru bănci, condus de Banca Centrală Europeană 
(BCE), cu scopul de a consolida uniunea economică și 
monetară. În acest context, Curții îi revine un rol mai 
important în asigurarea faptului că BCE răspunde 
pentru gestiunea exercitată în cadrul supravegherii 
instituțiilor de credit. Acest mecanism, precum și 
celelalte măsuri luate de UE ca reacție la actuala criză 
financiară și a datoriilor suverane implică o serie 
de noi măsuri legislative, o reformă a sistemului 
de supraveghere a sectorului financiar, precum și 
o intervenție internațională masivă în sprijinul țărilor 
afectate. Ca reacție la aceste noi evoluții de la nivelul 
UE, Curtea a decis să înființeze o echipă specială 
de proiect, cu scopul de a crea capacitatea de care 
instituția noastră are nevoie pentru a audita dome-
niul reprezentat de guvernanța financiară și econo-
mică a UE.

Pentru a marca aniversarea a 35 de ani de 
existență, Curtea a organizat două evenimente care 
au reunit membrii Curții, personalul și părțile intere-
sate și care au urmărit să pună în evidență modul în 
care instituția noastră se pregătește pentru viitor. Pri-
mul eveniment a constat într-o conferință la nivel 
înalt privind guvernanța europeană și răspunderea 
pentru actul de gestiune. Președintele Consiliului 
European, domnul Herman Van Rompuy, a susținut 
un discurs în cadrul acestei conferințe. De aseme-
nea, Curtea a inaugurat oficial o nouă clădire la 
sediul său din Luxemburg, în cadrul unei ceremonii 
la care a participat și domnul Jean-Claude Juncker, 
primul-ministru luxemburghez de la acea dată. Noua 
clădire va promova spiritul de echipă, permițând tu-
turor membrilor și personalului să lucreze împreună 
în același loc.

Curtea își are sediul la Luxemburg, dar echipele sale 
de audit se deplasează oriunde sunt cheltuite fon-
duri ale UE, cu scopul de a colecta probele necesare 
pentru elaborarea rapoartelor Curții. Raportul anual 
de activitate pentru 2013 oferă o imagine de ansam-
blu asupra vizitelor de audit efectuate și a rapoar-
telor elaborate. Este prezentat, de exemplu, auditul 
desfășurat de Curte cu privire la sprijinul acordat 
Autorității Palestiniene de către Uniunea Euro‑
peană. Acesta este un exemplu pitoresc al eforturilor 
depuse de Curte în vederea îndeplinirii misiunii sale 
și reprezintă o mărturie a angajamentului și a pro-
fesionalismului personalului său. Instituția noastră 
și cetățenii pe care ea îi servește se vor putea baza 
întotdeauna pe expertiza personalului Curții și pe 
munca susținută a acestuia.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Președinte
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Activitățile Curții

 • Rapoartele anuale cu privire la bugetul UE 
și la fondurile europene de dezvoltare pen-
tru exercițiul financiar 2012, beneficiind de un 
conținut mai bogat în informații și de o prezenta-
re mai clară.

 • 50 de rapoarte anuale specifice publicate pri-
vind agențiile, organismele descentralizate și alte 
instituții ale UE pentru exercițiul financiar 2012.

 • 19 rapoarte speciale adoptate în legătură cu do-
menii bugetare specifice sau cu aspecte specifice 
legate de gestiune, variind de la sprijinul acordat 
de UE pentru industria agroalimentară la asistența 
pentru dezvoltare acordată de UE Asiei Centrale.

 • 6 avize și alte tipuri de documente care con-
tribuie la reforma bugetară, în special în ceea ce 
privește reforma diferitelor fonduri ale UE, regu-
lamentul financiar aplicabil fondului european 
de dezvoltare, normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii și finanțarea parti-
delor politice europene și a fundațiilor politice 
europene.

 • Organizarea conferinței la nivel înalt privind 
guvernanța europeană și răspunderea pentru 
actul de gestiune, în prezența președintelui Con-
siliului European, domnul Herman Van Rompuy.

Gestiunea Curții

 • Primul an de aplicare a noii strategii pentru 
perioada 2013‑2017, care va oferi o direcție 
activităților desfășurate de Curte pe parcursul 
acestei perioade, cu obiectivul de a maximiza 
valoarea contribuției pe care o aduce instituția la 
îmbunătățirea răspunderii publice în cadrul UE.

 • Dezvoltarea în continuare a politicii privind 
personalul, reducerea posturilor alocate, pre-
cum și continuarea reafectării de posturi către 
funcțiile de bază ale Curții, și anume cele de 
audit, prin progrese realizate în ceea ce privește 
eficiența serviciului administrativ, au contribuit 
în continuare la consolidarea capacității Curții de 
a-și îndeplini misiunea.

 • Inaugurarea oficială a clădirii K3 și instalarea în-
tregului personal în aceeași locație, cu scopul de 
a promova eficientizarea în și mai mare măsură 
a lucrului în echipă.

Clădirea K3, parte a sediului Curții de Conturi Europene din Luxemburg
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Rapoarte de audit și avize

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

 • rapoartele anuale, în care sunt prezentate în 
principal rezultatele auditurilor financiare și 
de conformitate realizate de Curte cu privire la 
bugetul Uniunii Europene și cu privire la fon-
durile europene de dezvoltare (FED). În plus, se 
publică separat rapoarte anuale specifice privind 
agențiile, organismele descentralizate și alte 
instituții ale UE;

 • rapoartele speciale, care se publică pe tot par-
cursul anului și care prezintă rezultatele audituri-
lor tematice ale Curții în legătură cu domenii bu-
getare specifice sau cu aspecte specifice legate 
de gestiune. Acestea sunt rezultatul în principal 
al unor audituri ale performanței și, în general, 
finalizarea lor necesită peste un an și

 • avize cu privire la proiectele legislative care au 
un impact asupra gestiunii financiare, precum și 
declarații și documente de poziție cu privire 
la alte chestiuni, care sunt elaborate din propria 
inițiativă a Curții.

După 2012, an în care a cunoscut o activitate foarte 
intensă, Curtea a continuat și în 2013 să elaboreze 
un număr ridicat de rapoarte anuale specifice și de 
rapoarte speciale. Rapoartele anuale oferă un grad 
mai ridicat de informații analitice, iar prezentarea 
rezultatelor a fost îmbunătățită, ceea ce facilitează 
comparația între domenii și între exerciții financiare.

Numărul de rapoarte și de avize 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rapoarte anuale (bugetul UE și FED) 2 2 2 2 2 2

Rapoarte anuale specifice cu privire la 
agențiile și la organismele descentralizate 
ale UE

29 37 40 42 50 50

Rapoarte speciale 12 18 14 16 25 19

Avize și alte tipuri de documente 5 1 6 8 10 6

Total 48 58 62 68 87 77

Toate rapoartele de audit și avizele sunt disponibile, în versiune integrală, pe site-ul Curții (http://eca.europa.eu), în 23 de limbi oficiale ale UE.
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Vizitele de audit efectuate în 2013

În cea mai mare parte, activitatea de audit se 
desfășoară la sediul Curții din Luxemburg, însă 
auditorii efectuează, de asemenea, vizite de au-
dit la autoritățile din statele membre ale UE și la 
alți beneficiari ai fondurilor UE (inclusiv la sediile 
unor organizații internaționale precum Organizația 
Națiunilor Unite, la sediul său din Elveția). Scopul 
acestor vizite este de a obține probe de audit 
directe.

Vizitele de audit se efectuează, de regulă, la 
autoritățile centrale și locale implicate în proce-
sarea, gestiunea și plata fondurilor UE, precum și la 
beneficiarii finali care primesc aceste fonduri. Vizi-
tele de audit în statele membre ale UE se efectuează 
adesea în colaborare cu instituțiile supreme de audit 

din statele respective. Echipele de audit sunt for-
mate, în general, din doi sau trei auditori, iar durata 
unei vizite de audit poate varia de la câteva zile până 
la două săptămâni, în funcție de tipul de audit și de 
distanța care trebuie parcursă.

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

În 2013, activitatea de audit la fața locului a auditorilor Curții a acoperit 6 619 zile – 6 079 în statele mem-
bre și 540 în țări terțe – și a constat în obținerea de probe pentru sarcinile de audit în vederea elaborării 
raportului anual și a rapoartelor anuale specifice, precum și pentru alte sarcini de audit selectate. Un număr 
comparabil de zile de audit au fost petrecute și la sediile din Bruxelles și din Luxemburg ale instituțiilor și ale 
organismelor UE.

Auditorii UE se deplasează într-un convoi de motociclete de la un 
proiect la altul.

Activitatea de audit 
la fața locului desfășurată 
de auditorii UE a acoperit

6 619 zile 
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1  Acest număr nu include vizitele de audit efectuate la numeroasele instituții, agenții și alte organisme ale UE care își au sediul la Bruxelles și la 
Luxemburg.

Zile de audit la faţa locului în 2013
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Raportul anual referitor la execuția 
bugetului UE privind exercițiul 
financiar 2012

În 2013, cea mai mare parte a activității de audit 
financiar și de conformitate a Curții a fost dedica-
tă auditului privind execuția bugetului UE pentru 
exercițiul 2012. Această activitate a avut drept 
rezultat publicarea Raportului anual 2012 la 
5 noiembrie 2013.

Raportul anual are drept obiectiv să prezinte consta-
tări și concluzii care să fie utile Parlamentului Euro-
pean, Consiliului și cetățenilor la evaluarea calității 
gestiunii financiare din cadrul UE, precum și să for-
muleze recomandări de îmbunătățire utile. Elemen-
tul central al Raportului anual 2012 este reprezentat 
de cea de a 19-a declarație de asigurare anuală (DAS) 
privind fiabilitatea conturilor Uniunii Europene și 
regularitatea operațiunilor subiacente.

Pentru Raportul anual 2012, a fost actualizată 
abordarea privind eșantionarea operațiunilor, 
obiectivul urmărit fiind acela ca examinarea tuturor 
operațiunilor, din toate domeniile de cheltuieli, să 
plece de la aceeași bază, și anume momentul la care 
Comisia a acceptat și a înregistrat cheltuielile. Se pre-
conizează că această abordare va conduce la o mai 
mare stabilitate de la an la an a populațiilor audita-
te, întrucât se elimină efectul nivelurilor fluctuante 
ale plăților în avans. Efectul acestei standardizări 
a abordării de eșantionare utilizate de Curte a avut 
un impact de 0,3 puncte procentuale asupra ratei de 
eroare estimate pentru bugetul 2012 în ansamblul 
său.

Un auditor al UE verifică un sistem de irigare prin picurare folosit într-o exploatație agricolă.
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Mesajele‑cheie ale Raportului anual 2012

 • Conturile consolidate ale Uniunii Europene prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a Uniunii la 31 decembrie 2012, precum și rezultatele operațiunilor acesteia, fluxurile 
sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată.

 • Rata de eroare estimată pentru ansamblul cheltuielilor de la bugetul UE a înregistrat din nou 
o creștere în 2012, de la 3,9 % la 4,8 %. Începând din 2009, rata de eroare estimată a crescut în 
fiecare an, după ce înregistrase o scădere în cei trei ani anteriori.

 • Grupul de politici Dezvoltare rurală, mediu, pescuit și sănătate a rămas domeniul de cheltuieli cel mai 
expus la erori, rata de eroare estimată pentru acesta cifrându-se la 7,9 %, și este urmat de grupul de 
politici Politica regională, energie și transporturi, cu o rată de eroare estimată de 6,8 %.

 • Domeniile de cheltuieli Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Agricultură: susținerea pieței și spriji‑
nul direct și Politica regională, energie și transporturi au prezentat creșterile cele mai mari ale ratei de 
eroare estimate.

 • Pentru majoritatea operațiunilor afectate de erori din cadrul domeniilor care fac obiectul gestiunii 
partajate (de exemplu, agricultură și coeziune), autoritățile statelor membre dispuneau de informații 
suficiente care să le fi permis detectarea și corectarea erorilor respective.

 • Decalajul substanțial dintre creditele pentru angajamente și creditele pentru plăți, asociat unei sub-
utilizări considerabile a fondurilor la începutul perioadei de programare curente, a antrenat o acu-
mulare de angajamente neutilizate cu o valoare echivalentă unui număr de două exerciții și trei luni 
(217 miliarde de euro la sfârșitul exercițiului 2012). Această situație exercită o presiune asupra buge‑
tului disponibil pentru plăți. Pentru a remedia această situație, este esențială planificarea de către 
Comisie a necesarului bugetar pentru plățile care trebuie efectuate pe termen mediu și lung.

 • În cazul unui număr mare de domenii bugetare ale UE, cadrul legislativ este complex și performanța nu 
este luată în considerare într-un grad suficient. Propunerile în domeniile agriculturii și coeziunii pentru 
perioada de programare 2014-2020 rămân, în esență, axate pe intrările de resurse (și deci orientate spre 
cheltuieli), ceea ce înseamnă că se acordă în continuare prioritate mai curând aspectelor de conformitate 
decât celor de performanță.

O rată de eroare estimată
pentru bugetul UE

de 4,8 %
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Raportul anual referitor la fondurile 
europene de dezvoltare pentru 
exercițiul 2012

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

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

Raportul anual 2012 al Curții referitor la fondurile euro-
pene de dezvoltare a fost publicat la 5 noiembrie 2013, 
împreună cu raportul anual referitor la bugetul UE, și 
conține cea de a 19-a declarație de asigurare privind 
FED.

Conform constatărilor Curții, conturile aferente 
exercițiului 2012 prezintă în mod fidel situația 
financiară a fondurilor europene de dezvoltare, 
precum și rezultatele operațiunilor fondurilor și 
fluxurile de numerar ale acestora. Conform esti-
mării Curții, rata de eroare cea mai probabilă pentru 
operațiunile de cheltuieli aferente FED a fost de 3,0 % 
pentru exercițiul financiar 2012, ceea ce reprezin-
tă o scădere față de rata de 5,1 % estimată pentru 
exercițiul 2011.

Rapoartele anuale specifice privind 
agențiile, organismele descentralizate 
și alte instituții ale UE pentru 
exercițiul 2012

În 2013, Curtea a publicat 50 de rapoarte anuale 
specifice cu privire la exercițiul financiar 2012 pen-
tru agențiile, organismele descentralizate (cum ar 
fi întreprinderile comune) și alte instituții ale UE. 
Ele sunt disponibile pe site-ul internet al Curții – 
http://eca.europa.eu. În urma unei solicitări din partea 
Consiliului, Curtea a elaborat două documente de sin-
teză: unul acoperă auditurile anuale privind exercițiul 
financiar 2012 efectuate la agențiile și la alte organis-
me ale UE, iar cel de al doilea se referă la întreprinde-
rile comune europene din domeniul cercetării. Aceste 
două documente de sinteză, care facilitează analiza și 
comparațiile, au fost prezentate președintelui Parla-
mentului European, Comisiei pentru control bugetar 
(CONT) și Consiliului Afaceri Generale.

Agențiile și organismele descentralizate ale UE sunt 
create prin legislația Uniunii cu scopul de a înde-
plini sarcini specifice. Fiecare agenție are o misiune 
proprie, un consiliu director, un director, un personal, 
precum și un buget propriu. Agențiile sunt situa-
te în diferite orașe de pe întreg teritoriul UE și își 
desfășoară activitatea în numeroase domenii, cum 
ar fi siguranța, securitatea, sănătatea, cercetarea, 
finanțele, migrația și deplasarea persoanelor. Deși 
riscurile financiare legate de agenții și de întreprin-
derile comune este relativ scăzut în comparație cu 
bugetul total al UE, riscul reputațional pentru Uniune 
este ridicat: agențiile se bucură de o mare vizibilitate 
în statele membre și au o influență semnificativă 
asupra politicilor și a procesului decizional, precum și 
asupra punerii în aplicare a programelor în domenii 
de importanță vitală pentru cetățenii europeni.

50
de rapoarte anuale specifice 

pentru exercițiul financiar 
2012
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Pentru toate cele 40 de agenții și alte organisme, 
Curtea a formulat opinii fără rezerve cu privire la 
fiabilitatea conturilor lor aferente exercițiului finan-
ciar 2012. Operațiunile subiacente acestor conturi 
erau conforme cu legile și reglementările în vigoare 
sub toate aspectele semnificative în cazul tuturor 
agențiilor și al celorlalte organisme, cu excepția 
a două dintre ele. Curtea de Conturi Europeană 
a emis o opinie cu rezerve pentru Institutul European 
de Inovare și Tehnologie și nu a putut exprima o opi-
nie în ceea ce privește FRONTEX (Agenția Europeană 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontie-
rele Externe).

Toate cele șapte întreprinderi comune au prezentat 
conturi fiabile aferente exercițiului financiar 2012, 
dar Curtea a emis opinii cu rezerve în legătură cu 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor pentru trei dintre ele: ENIAC (nanoelectro-
nică), ARTEMIS (sisteme informatice integrate) și IMI 
(inițiativa privind medicamentele inovatoare).

Rapoartele speciale adoptate în 2013

Pe lângă rapoartele anuale și rapoartele anuale 
specifice, Curtea publică rapoarte speciale pe 
tot parcursul anului. Acestea acoperă audituri ale 
performanței și audituri de conformitate desfășurate 
în legătură cu domenii bugetare specifice sau cu 
aspecte specifice legate de gestiune, care sunt se-
lectate de Curte. Curtea selectează și concepe aceste 
sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, 
utilizându-și astfel în mod optim resursele. Auditurile 
selectate sunt sarcini substanțiale și complexe și, în 
general, finalizarea lor necesită cu mult peste un an 
(ținta fiind o durată de maximum 18 luni).

La selectarea temelor de audit, Curtea ia în conside-
rare următoarele aspecte:

 • riscurile existente la adresa performanței sau 
a conformității în domeniul respectiv de venituri 
sau de cheltuieli;

 • nivelul veniturilor sau al cheltuielilor aferente 
aspectului vizat;

 • perioada scursă de la efectuarea altor audituri;

 • existența unor schimbări preconizate la nivelul 
cadrelor de reglementare;

 • interesul existent în mediul politic și în rândul 
publicului larg.

19
rapoarte speciale
adoptate în 2013

Agenția Europeană de Mediu, Copenhaga, Danemarca
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Principalele etape ale unui audit al performanței sau de conformitate 
desfășurat pe o temă selectată

Se determină utilitatea și fezabilitatea auditului propus.

Adoption

Publication

Se stabilesc obiectivele și sfera auditului, abordarea și metodele de audit
care urmează să fie utilizate, precum și calendarul activităţilor de audit.

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

Validarea raportului împreună cu entitatea auditată.

Adoptarea raportului.

Publicare

Adoptare

Validare

Redactarea raportului

Analiza constatărilor

Activitatea la faţa
locului

Planificarea auditului

Studiu preliminar

Confirmarea faptelor prin dialogul cu entitatea auditată și utilizarea probelor
de audit pentru a concluziona cu privire la obiectivele auditului.

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

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

Paginile următoare conțin scurte rezumate ale celor 
19 rapoarte speciale adoptate de Curtea de Conturi 
Europeană în 2013. Acestea sunt grupate conform 
rubricilor cadrului financiar care reprezintă bugetul 
multianual al Uniunii Europene.

Toate rapoartele speciale în versiune integrală sunt 
disponibile pe site-ul Curții (http://eca.europa.eu) sau 
prin intermediul EU bookshop în 22 de limbi oficiale 
ale UE (23 de limbi pentru rapoartele adoptate după 
aderarea Croației).
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Creșterea durabilă

Creșterea durabilă vizează creșterea economică și ocuparea forței de muncă și acoperă două domenii.

Politica de competitivitate include finanțarea pentru cercetare și pentru dezvoltare tehnologică, conec-
tarea Europei prin rețele la nivelul UE, educația și formarea, promovarea competitivității pe o piață unică 
complet integrată, precum și agenda politicii sociale și dezafectarea nucleară. Bugetul UE alocat în interva-
lul 2007-2013 în vederea promovării competitivității pentru creșterea economică și ocuparea forței de mun-
că se ridica la 89,4 miliarde de euro, respectiv 9,2 % din bugetul UE aferent perioadei, aproximativ două tre-
imi din această sumă revenind domeniului cercetării și dezvoltării.

Coeziunea pentru creștere și ocuparea forței de muncă vizează în principal politica de coeziune, care 
este implementată printr-o serie de fonduri cu sfere definite de activitate, printre care Fondul social euro-
pean (FSE), Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de coeziune (FC). Cheltuielile afe-
rente sunt efectuate de către Comisie și de către statele membre ale UE în cadrul mecanismului de gestiune 
partajată. Cheltuielile UE în materie de coeziune planificate pentru perioada 2007-2013 au fost de 348,4 mili-
arde de euro (35,7 % din bugetul total al UE).

În anul 2013, Curtea a adoptat următoarele rapoarte 
speciale pe teme legate de „Creșterea durabilă”.

 • Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea pro‑
gram‑cadru pentru cercetare (RS nr. 2/2013) – 
în acest raport special, Curtea a evaluat dacă 
Comisia a asigurat punerea eficientă în aplicare 
a PC7. Auditul a acoperit normele de participare 
la PC7, precum și procesele utilizate de Comisie 
și introducerea a două noi instrumente. Este 
probabil ca rezultatele auditului să fie utile nu 
numai pentru perioada rămasă de desfășurare 
a PC7, ci și pentru arhitectura operațională a ur-
mătorului program-cadru de cercetare, și anume 
Orizont 2020. Potrivit constatărilor Curții, Comisia 
a introdus o serie de schimbări care au simplificat 
normele de participare la PC7 și a reușit să alini-
eze dispozițiile aferente PC7 la practicile benefi-
ciarilor în unele cazuri, dar sunt necesare eforturi 
suplimentare în această direcție în viitor. Comisia 
asigură o gestiune solidă a PC7 în trei domenii, 
și anume conceperea proceselor, activitățile de 
îmbunătățire și informațiile de gestiune, dar mai 
puțin solidă în ceea ce privește instrumentele 
și resursele. Durata procedurilor administrative 

pentru acordarea granturilor s-a redus, dar nu 
s-a apropiat de nouă luni decât abia în 2012. 
Auditul a evidențiat bune practici de reducere 
în continuare a duratei procedurii de acordare 
a granturilor. Controalele de calitate aplicate 
cu privire la selectarea și monitorizarea pro-
iectelor funcționează bine. Cu toate acestea, 
modelul de control financiar aferent PC7 nu ia 
în considerare în mod suficient riscul de eroare. 
Aceasta înseamnă că cercetătorii beneficiari 
din cadrul PC7 care prezintă un risc scăzut fac 
obiectul prea multor controale. 

PC7 este unul dintre principalele instrumente prin 
care Uniunea Europeană finanțează activitățile 
de cercetare. Programul‑cadru urmărește să 
consolideze competitivitatea industrială și să răs‑
pundă nevoilor existente în materie de cercetare 
în cadrul altor politici ale Uniunii Europene. PC7 
acoperă perioada 2007‑2013, iar bugetul său total 
se ridică la peste 50 de miliarde de euro. Cea mai 
mare parte a bugetului este cheltuită de Comisie 
sau de agențiile executive ale acesteia, sub formă 
de granturi.
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 • Programele Marco Polo au fost eficace în 
transferarea traficului în afara rețelei rutiere? 
(RS nr. 3/2013) – în acest raport special, Curtea 
a evaluat dacă Comisia asigurase o planificare 
a programelor și dacă gestiona și supraveghea 
aceste programe astfel încât să le maximizeze 
eficacitatea, precum și dacă proiectele finanțate 
erau eficace. Activitatea de audit s-a concentrat, 
în principal, la nivel de program și a implicat 
analiza unor evaluări de impact, a rezultatelor 
unor evaluări și ale unor sondaje, a unor evaluări 
realizate cu privire la propunerile de proiecte, 
precum și desfășurarea de examinări documentare 
ale modului de monitorizare a acordurilor de grant 
semnate și interviuri cu membri ai Comitetului 
pentru programul Marco Polo pe tema sistemelor 
naționale de sprijin. În urma auditului s-a constatat 
că nu au fost prezentate suficiente propuneri rele-
vante de proiecte, deoarece situația de pe piață și 
normele aplicabile în cadrul programului au des-
curajat operatorii să participe la acesta. Jumătate 
dintre proiectele auditate înregistrau o sustena-
bilitate limitată. Una dintre principalele constatări 
ale auditului a fost aceea că existau indicii serioase 
privind existența unui „efect de balast” (deadwei‑
ght), ceea ce înseamnă că proiectele ar fi fost deru-
late chiar și în lipsa finanțării din partea UE. 

Începând din 2003, programele Marco Polo I și II 
finanțează proiecte care au ca obiect servicii de 
transport și care sunt destinate să transfere trans‑
portul de mărfuri dinspre rețeaua rutieră către 
transportul feroviar, transportul pe căile navigabile 
interioare și transportul maritim pe distanțe mici. 
Programele se încadrează în obiectivul politicii de 

transport a UE referitor la dezvoltarea de alternati‑
ve la transportul de mărfuri „exclusiv rutier”. Acest 
obiectiv general acceptat constă în reducerea tra‑
ficului rutier internațional de mărfuri, ameliorând 
astfel performanța în materie de mediu a transpor‑
tului de mărfuri, reducând congestia traficului și 
îmbunătățind siguranța rutieră.

 • Sunt fondurile politicii de coeziune a UE chel‑
tuite în mod corespunzător pentru proiectele 
rutiere? (RS nr. 5/2013) – în acest raport special, 
Curtea a evaluat dacă proiectele de infrastruc-
tură rutieră cofinanțate din politica de coeziune 
a UE și-au atins obiectivele la un cost rezonabil. 
Auditul a vizat 24 de proiecte rutiere cofinanțate 
în Germania, Grecia, Polonia și Spania, a căror 
valoare totală depășea 3 miliarde de euro. Aceste 
patru state membre beneficiaseră de cele mai 
mari alocări de fonduri destinate drumurilor în ca-
drul politicii de coeziune, în perioada 2000-2013, 
alocări ce reprezintă aproximativ 62 % din to-
talul cofinanțării din partea UE a infrastructurii 
rutiere. Auditul a inclus autostrăzi (10 proiecte), 
drumuri expres (10 proiecte) și drumuri principale 
obișnuite cu două benzi de circulație (4 proiecte). 
În urma auditului, s-a constatat că toate proiectele 
auditate au contribuit la creșterea capacității și 
a calității rețelelor rutiere și au dus la reducerea 
duratei deplasării și la îmbunătățirea siguranței 
rutiere. Cu toate acestea, obiectivele în materie 
de dezvoltare economică nu erau măsurabile și 
nu este disponibilă nicio informație cu privire la 
impactul proiectelor asupra economiei locale 
și naționale. În cazul a jumătate dintre proiec-
te, viabilitatea economică efectivă, calculată cu 
ajutorul unui raport costuri-beneficii pe baza 
costului efectiv și a întrebuințării efective, era în 
mod semnificativ mai redusă față de estimările 
făcute (costuri mult mai reduse și/sau un volum 
mai ridicat al traficului) în faza de planificare. 
Auditorii au constatat că, din cauza previziunilor 
prea optimiste privind traficul, costul mediu per 
kilometru în cadrul proiectelor rutiere auditate, 
raportat la volumul anual al traficului, a fost de 
peste patru ori mai mare în Spania decât în Ger-
mania, Polonia și Grecia situându-se la mijloc între 
cele două extreme. Adesea, tipul de drum ales nu 
era cel mai potrivit pentru traficul efectuat: auto-
străzile au reprezentat opțiunea preferată chiar și 
atunci când drumurile expres (care sunt cu 43 % 
mai ieftine) ar fi putut răspunde nevoilor de trafic. 
Curtea a recomandat statelor membre să asigure 
concurența internațională în ceea ce privește pro-
iectele de construcție și să își axeze sistemele de 
achiziții pe obținerea celor mai ieftine oferte. 

Programele Marco Polo încurajează folosirea transportului maritim 
pe distanțe mici.
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Între 2000 și 2013, UE a alocat aproximativ 
65 de miliarde de euro din cadrul Fondului euro‑
pean de dezvoltare regională (FEDER) și al Fondului 
de coeziune în vederea cofinanțării construcției și 
modernizării drumurilor.

 • A generat Fondul european de ajustare la 
globalizare o valoare adăugată din partea 
Uniunii Europene în demersul de reinserție 
a lucrătorilor disponibilizați? (RS nr. 7/2013) – 
în acest raport special, Curtea a evaluat dacă 
Fondul european de ajustare la globalizare 
(FEG) a contribuit în mod eficace la facilitarea 
întoarcerii cât mai rapide pe piața muncii a lu-
crătorilor disponibilizați. Curtea a constatat că 
aproape toți lucrătorii care erau eligibili au putut 
beneficia de măsuri personalizate și bine coor-
donate, dar că toate cazurile auditate au inclus 
măsuri de acordare a unui sprijin pentru venit 
care ar fi fost plătit oricum de statele membre. 
În toate cazurile examinate, sprijinul pentru 
venit a reprezentat 33 % din costurile rambur-
sate. În plus, nu existau date adecvate care să 
permită măsurarea eficacității fondurilor în ceea 
ce privește reinserția profesională a lucrătorilor 
disponibilizați. 

FEG a fost conceput pentru a face față unor situații 
de urgență de scurtă durată și punctuale. Spri‑
jinul include cursuri de formare, ajutor pentru 
desfășurarea de activități independente, îndrumare 
profesională individualizată și asistență pentru 
plasarea personalului disponibilizat. Rata de 

cofinanțare de către FEG a diverselor măsuri poate 
fi de 50 % sau de 65 %, restul fiind acoperit de statul 
membru în cauză. În perioada martie 2007 ‑ de‑
cembrie 2012, peste 600 de milioane de euro au 
fost acordate din Fondul european de ajustare la 
globalizare lucrătorilor care și-au pierdut locurile 
de muncă în urma unor disponibilizări în masă ca‑
uzate de schimbările tiparelor la nivelul comerțului 
mondial.

 • Examinarea „auditului unic” (single audit) și 
a gradului de încredere acordat de Comisie 
activităților desfășurate de autoritățile de 
audit naționale în domeniul coeziunii (RS 
nr. 16/2013) – în acest raport special, Curtea 
a evaluat măsura în care Comisia se poate spri-
jini, în domeniul politicii regionale, pe activita-
tea autorităților de audit naționale în vederea 
obținerii propriei sale asigurări și a examinat 
modul în care Comisia a pus în aplicare modelul 
„auditului unic” până la sfârșitul anului 2012. Cur-
tea a verificat în special dacă Comisia a utilizat 
în mod corespunzător informațiile furnizate de 
autoritățile de audit naționale și dacă a asigurat 
o abordare de audit consecventă prin furnizarea 
de orientări și de sprijin autorităților de audit. De 
asemenea, Curtea a analizat costurile generate 
de mecanismele de audit consolidate care au fost 
introduse în perioada de programare 2007-2013. 

„Auditul unic” are drept scop evitarea repetării 
acelorași activități de control și reducerea costului 
global al activităților de control și de audit la nive‑
lul statelor membre și al Comisiei. Acesta urmărește, 
de asemenea, să reducă sarcina administrativă care 
le revine entităților auditate. Curtea estimează că 
statele membre au cheltuit, în perioada 2007‑2013, 
în jur de 860 de milioane de euro pentru auditul do‑
meniului politicii regionale a UE. Aceasta reprezintă 
echivalentul a 0,2 % din bugetul total al politicii 
regionale.

Prin FEG se acordă sprijin lucrătorilor care și-au pierdut locul de 
muncă.
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În anul 2013, Curtea a adoptat următoarele rapoarte 
speciale pe teme legate de „Conservarea și gestiona-
rea resurselor naturale”.

 • Sprijinul acordat de UE pentru industria 
de prelucrare a produselor agroalimenta‑
re a contribuit în mod eficace și eficient la 
creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole? (RS nr. 1/2013) – în acest raport special, 
Curtea a evaluat dacă măsura a fost concepută și 
implementată astfel încât să asigure finanțarea 
eficientă a proiectelor care răspund unor nevoi 
clar identificate și dacă măsura este monitorizată 
și evaluată într-un mod care să permită demon-
strarea rezultatelor sale. Curtea a constatat că 
proiectele au contribuit în principal la ameliora-
rea performanței financiare a societăților vizate 
și că este posibil ca un număr de proiecte audi-
tate să conducă la o anumită creștere a valorii 
adăugate. Aceste rezultate nu pot fi însă atribu-
ite modului în care a fost concepută măsura și 
nici procedurilor de selecție utilizate de statele 
membre. Nu existau suficiente probe care să 
demonstreze că societățile care au beneficiat de 
sprijin aveau într-adevăr nevoie de o subvenție, 
iar obiectivele de politică specifice care ar fi 
trebuit atinse cu ajutorul subvenției nu erau 
clare. Curtea a concluzionat că sprijinul nu fusese 
direcționat sistematic către proiecte care să fi 
contribuit în mod eficace și eficient la creșterea 
valorii adăugate a produselor agricole. 

În cadrul politicii agricole comune, întreprinderile 
care prelucrează și comercializează produse agrico‑
le pot beneficia de granturi prevăzute de politica de 
dezvoltare rurală a UE și acordate prin intermediul 
unei măsuri intitulate „Creșterea valorii adăugate 
a produselor agricole și forestiere”, măsură care 
vizează îmbunătățirea competitivității sectorului 

agricol și a sectorului forestier. Pentru perioa‑
da 2007-2013, bugetul UE alocat acestei măsuri 
s‑a ridicat la 5,6 miliarde de euro sub formă de 
sprijin. Această finanțare era completată de fonduri 
naționale, sprijinul total din partea sectorului pu‑
blic ridicându‑se, astfel, la 9 miliarde de euro.

 • Au obținut statele membre și Comisia un 
bun raport costuri‑beneficii în urma aplicării 
măsurilor care vizează diversificarea eco‑
nomiei rurale? (RS nr. 6/2013) – în acest raport 
special, Curtea a evaluat dacă măsurile au fost 
concepute și implementate astfel încât să aducă 
o contribuție efectivă la creșterea economică și 
la crearea de locuri de muncă și dacă finanțarea 
a fost direcționată către cele mai eficace și mai 
eficiente proiecte. De asemenea, Curtea a eva- 
luat dacă datele disponibile în urma monitorizării 
și a evaluărilor oferă informații fiabile, complete 
și în timp util cu privire la efectele măsurilor. În 
urma auditului, s-a constatat că, per ansamblu, 
Comisia și statele membre au obținut doar un 
raport limitat costuri-beneficii prin măsurile care 
vizează diversificarea economiei rurale, întrucât 
sprijinul nu a fost direcționat în mod sistematic 
către proiectele cele mai susceptibile să atingă 
scopul măsurilor. 

Cheltuielile alocate în cadrul politicii de dezvoltare 
rurală a UE pentru diversificarea economiei rurale 
urmăresc să ofere soluții la problemele identifi‑
cate în zonele rurale, cum ar fi depopularea, lipsa 
oportunităților economice și șomajul. Prin aceas‑
tă politică se acordă finanțare pentru proiecte 
desfășurate de persoane fizice și de întreprinderi ru‑
rale, cu scopul de a contribui la sprijinirea creșterii, 
a ocupării forței de muncă și a dezvoltării durabile. 
Cheltuielile UE planificate pentru aceste măsuri se 
ridicau la 5 miliarde de euro în perioada 2007‑2013.

Conservarea și gestionarea resurselor naturale

Uniunea Europeană deține responsabilități importante în materie de politici în domeniul agriculturii, al dez-
voltării rurale, al pescuitului și al mediului. Bugetul planificat pentru perioada 2007-2013 a fost de 413,1 miliar-
de de euro (42,3 % din bugetul total al UE).

Trei sferturi din această sumă se cheltuiesc pentru plățile directe către fermieri și pentru măsuri de sprijin 
vizând piețele agricole prin intermediul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) – „primul pilon” al 
politicii agricole comune (PAC). O cincime din cheltuieli se efectuează în contul sprijinului UE pentru dezvol-
tarea rurală, domeniu finanțat prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), 
care reprezintă „al doilea pilon” al PAC. Agricultura și dezvoltarea rurală fac obiectul gestiunii partajate între 
Comisie și statele membre.
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 • Sprijinul acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală pentru creșterea 
valorii economice a pădurilor (RS nr. 8/2013) – 
în acest raport special, Curtea a evaluat dacă 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat în 
vederea creșterii valorii economice a pădurilor 
este gestionat în mod eficient și eficace. Auditul 
a acoperit atât Comisia, cât și o serie de state 
membre selectate – Spania (Galicia), Italia (Tosca-
na), Ungaria, Austria și Slovenia – care reprezintă 
peste 50 % din cheltuielile totale declarate. Au-
ditul Curții a pus în evidență deficiențe la nivelul 
concepției măsurii, care au îngreunat în mod 
considerabil implementarea cu succes a acesteia: 
la nivelul Comisiei, situația sectorului forestier 
din UE nu a fost analizată în mod specific pentru 
a se justifica propunerea unui sprijin financiar 
special pentru creșterea valorii economice a pă-
durilor aparținând unor proprietari privați sau 
municipalităților. Mai mult, unele elemente-cheie 
ale măsurii nu au fost definite în legislație, în 
special conceptele de „valoare economică a pă-
durilor” și de „exploatație forestieră”. Limitele de 
suprafață a exploatațiilor forestiere în funcție de 
care se decide dacă este necesar sau nu un plan 
de gestionare a pădurilor difereau foarte mult 
între statele membre. 

Curtea a constatat că numai câteva proiecte 
auditate au contribuit în mod semnificativ la 
creșterea valorii economice a pădurilor, fie prin 
creșterea valorii terenului (amenajarea de poteci 
și construcția de drumuri forestiere), fie prin 
creșterea valorii arboreturilor (lucrări silvice cum 
ar fi elagajul sau rărirea). 

În perioada 2007‑2013, suma totală alocată măsurii 
s-a ridicat la 535 de milioane de euro.

Pădurile și suprafețele împădurite reprezintă 40 % din suprafața totală terestră a UE.
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 • Politica agricolă comună: ajutorul specific 
prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009 al Consiliului este conceput și 
implementat în mod corespunzător? (RS 
nr. 10/2013) – în acest raport special, Curtea 
a evaluat dacă introducerea ajutorului prevăzut 
la articolul 68 și implementarea acestuia în 2010 
și în 2011 (mecanismele de gestiune și de con-
trol) erau în acord cu politica agricolă comună 
(PAC), precum și dacă erau necesare, relevante și 
însoțite de sistem satisfăcător de control. Potrivit 
constatărilor auditului, cadrul instituit pentru 
a se garanta faptul că acest ajutor este acordat 
numai în cazuri bine definite este insuficient. Co-
misia a avut un control limitat asupra justificării 
oferite pentru astfel de cazuri, iar statele mem-
bre au beneficiat de o marjă de manevră largă în 
ceea ce privește efectuarea acestor plăți. În majo-
ritatea cazurilor, Comisia nu dispunea de nicio 
posibilitate de constrângere de natură juridică, 
iar singura obligație a statelor membre era să no-
tifice Comisiei deciziile adoptate. În consecință, 
punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 68 
nu a fost întotdeauna pe deplin aliniată la PAC și 
nu existau suficiente probe care să demonstreze 
că măsurile introduse în temeiul acestui articol 
erau întotdeauna necesare sau relevante din per-
spectiva nevoilor existente, a eficacității și a ni-
velului ajutorului pus la dispoziție. De asemenea, 
auditul a pus în evidență faptul că implemen-
tarea măsurilor de ajutor introduse în temeiul 
articolului 68 prezenta diferite insuficiențe, cum 
ar fi deficiențe la nivelul sistemelor administra-
tive și de control care fuseseră instituite pentru 
a se asigura implementarea corectă a măsurilor 
existente. Au fost detectate deficiențe și în ceea 
ce privește sistemele de gestiune, de control 
administrativ și de control la fața locului, uneori 
în pofida faptului că sarcina de gestiune și de 
control impusă era deja considerabilă. 

La data introducerii schemei de plată unică în 2003, 
statele membre au avut dreptul de a aloca până la 
10 % din plafoanele lor naționale aferente politicii 
agricole comune (PAC) pentru a acorda un ajutor 
specific și, mai ales, pentru a continua să aplice 
anumite măsuri de sprijin legate de producție, des‑
tinate fermierilor. Acest ajutor specific a fost extins 
prin articolul 68 din Regulamentul nr. 73/2009, 
prin care a fost mărit numărul obiectivelor sau al 
activităților pentru care putea fi acordat acest aju‑
tor. Bugetul total alocat pentru perioada 2010‑2013 
a fost de 6,4 miliarde de euro.

 • Pot demonstra Comisia și statele membre 
că bugetul UE alocat politicii de dezvoltare 
rurală este cheltuit în mod corespunzător? 
(RS nr. 12/2013) – în acest raport special, Curtea 
a evaluat dacă există enunțuri clare cu privire la 
ceea ce se intenționează să se realizeze prin in-
termediul cheltuielilor pentru dezvoltare rurală și 
dacă există informații fiabile cu privire la ceea ce 
s-a obținut cu ajutorul cheltuielilor și la eficiența 
acestora. Un element-cheie în acest sens îl con-
stituie existența unui sistem de monitorizare și 
de evaluare, cunoscut sub denumirea de „cadrul 
comun de monitorizare și evaluare”. Potrivit con-
cluziei auditului, Comisia și statele membre nu 
au demonstrat într-o măsură suficientă care au 
fost rezultatele obținute în raport cu obiectivele 
politicii de dezvoltare rurală și nu există o asigu-
rare suficientă cu privire la faptul că bugetul UE 
alocat dezvoltării rurale a fost cheltuit în mod 
corespunzător.

În perioada financiară 2007‑2013, Uniunea Euro‑
peană a alocat aproximativ 100 de miliarde de 
euro pentru îndeplinirea obiectivelor în materie 
de dezvoltare rurală. Statele membre au angajat, 
de asemenea, 58 de miliarde de euro din resursele 
proprii pentru cofinanțarea programelor lor de 
dezvoltare rurală. Aceste programe sunt elaborate 
de statele membre. Odată aprobate de Comisie, ele 
sunt puse în aplicare de statele membre.
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 • A fost eficace componenta „Mediu” din 
cadrul programului LIFE? (RS nr. 15/2013) – în 
acest raport special, Curtea a evaluat dacă modul 
în care a fost concepută și implementată compo-
nenta „Mediu” a contribuit la eficacitatea acestui 
program. Selectând în vederea auditului proiecte 
care au fost finanțate în perioada 2005-2010, au-
ditorii Curții au vizitat direcțiile competente din 
cadrul Comisiei, precum și cinci state membre 
care se numără printre cei mai mari beneficiari ai 
programului LIFE (Germania, Spania, Franța, Italia 
și Regatul Unit)și cărora le corespund un procent 
de 55 % din bugetul alocat programului LIFE și 
un procent de 15 % din proiecte. Curtea a consta-
tat că, per ansamblu, componenta LIFE „Mediu” 
nu funcționa în mod eficace deoarece nu era 
suficient de bine concepută și implementată. 

Actualul program LIFE dispune de un buget 
anual mediu de 239 de milioane de euro, destinat 
finanțării de proiecte – buget care reprezintă mai 
puțin de 1,5 % din totalul estimat al cheltuielilor UE 
în domenii legate de mediu. Acest buget modest 
vizează finanțarea unui obiectiv ambițios: să con‑
tribuie la elaborarea, la actualizarea și la punerea 
în aplicare a politicii și a legislației UE în materie 
de mediu. Componenta LIFE „Mediu” beneficiază 
de aproape 50 % din acest buget, mai exact de 
120 de milioane de euro. Restul bugetului este utili‑
zat pentru finanțarea celorlalte două componente: 
LIFE „Natură” și LIFE „Informare”.

 • Fiabilitatea rezultatelor controalelor efectua‑
te de statele membre cu privire la cheltuielile 
agricole (RS nr. 18/2013) – în acest raport special, 
Curtea a evaluat fiabilitatea rapoartelor statis-
tice ale statelor membre care conțin rezultatele 
controalelor administrative și ale controalelor la 
fața locului efectuate de acestea. Agențiile de 
plăți din statele membre efectuează controale 
administrative ale cererilor de ajutor pentru 
a verifica eligibilitatea acestora. De asemenea, 
ele desfășoară controale la fața locului în rândul 
unui eșantion de solicitanți. Erorile detectate 
determină aplicarea unor reduceri ale cuantu-
mului ajutorului plătibil către beneficiari. Statele 
membre transmit anual Comisiei rapoarte cu pri-
vire la rezultatele acestor controale. Pe baza lor, 
Comisia calculează rata de eroare reziduală, care 
estimează nivelul neregularităților ce continuă să 
afecteze plățile după ce au fost desfășurate toate 
controalele. Auditul a inclus în sfera sa și vali-
ditatea din punct de vedere statistic a ratei de 
eroare reziduală. Acest audit, auditurile anterioa-
re desfășurate de Curte, precum și auditurile 
Comisiei arată că sistemele de control adminis-
trativ și de control la fața locului sunt doar parțial 
eficace, ceea ce subminează în mod grav fiabi-
litatea informațiilor transmise Comisiei de către 
statele membre. 

Răspunderea pentru punerea în aplicare a politicii 
agricole comune este partajată între Comisie și 
statele membre. Astfel, cheltuielile agricole sunt 
gestionate și efectuate de agențiile de plăți de la 
nivel național sau regional. Aceste agenții de plăți 
raportează Comisiei. Organismele independente de 
certificare desemnate de statele membre prezintă 
Comisiei o certificare cu privire la conturile anuale 
ale agențiilor de plăți și la calitatea sistemelor de 
control instituite de acestea.
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UE ca actor mondial

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

UE a alocat 55,9 miliarde de euro pentru îndeplinirea acestor obiective în perioada 2007-2013, ceea ce repre-
zintă 5,7 % din totalul bugetului. Majoritatea cheltuielilor sunt gestionate în mod direct de către Comisie, fie 
de la nivelul serviciilor centrale, fie prin intermediul delegațiilor. O anumită parte din finanțarea acordată face 
obiectul gestiunii în comun, în cooperare cu organizații internaționale.

În anul 2013, Curtea a adoptat următoarele rapoarte 
speciale pe teme legate de „UE ca actor mondial”.

 • Cooperarea Uniunii Europene cu Egiptul în 
domeniul guvernanței (RS nr. 4/2013) – în acest 
raport special, Curtea a evaluat dacă Comisia 
Europeană și Serviciul European de Acțiune Ex-
ternă (SEAE) au gestionat în mod eficace sprijinul 
acordat de UE pentru a îmbunătăți guvernanța în 
Egipt înainte și după revolta din 2011. Per ansam-
blu, SEAE și Comisia nu au reușit să gestioneze în 
mod eficace sprijinul pe care îl acordă Uniunea 
Europeană în vederea îmbunătățirii guvernanței 
în Egipt. Înainte de revolta populară, chiar dacă 
Comisia a inclus în planul de acțiune UE-Egipt 
din cadrul politicii europene de vecinătate un 
număr mare de aspecte care țineau de dome-
niul democrației și al drepturilor omului, ea nu 
a reușit să obțină progrese. Deși a beneficiat de 
o finanțare considerabilă prin intermediul spriji-
nului bugetar, acest instrument nu a fost eficace 
în ceea ce privește promovarea bunei gestiuni 
a finanțelor publice. În Egipt, lipsa transparenței 
bugetare, o funcție de audit ineficace și corupția 
endemică reprezintă deficiențe majore care nu 
au fost încă tratate. La revizuirea politicii europe-
ne de vecinătate, care a avut loc ulterior revoltei, 
nu s-a pus în mod suficient accentul pe drepturi-
le femeilor și pe drepturile minorităților. 

În perioada 2007‑2013, UE a alocat Egiptului un 
ajutor în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. 
Întrucât mai mult de jumătate din această sumă 
a fost canalizată prin intermediul trezoreriei egip‑
tene, utilizându‑se mecanismul de ajutor cunoscut 
sub denumirea de „sprijin bugetar”, aceasta în‑
seamnă că o încredere considerabilă a fost acorda‑
tă modului în care sunt gestionate finanțele publice 
în Egipt.

 • Sprijinul financiar direct acordat Autorității 
Palestiniene de Uniunea Europeană 
(RS nr. 14/2013) – a se vedea caseta „În detaliu: 
un audit al performanței”.

Eleve la o școală din Egipt
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În detaliu: un audit al performanței

Sprijinul financiar direct acordat Autorității Palestiniene de Uniunea Europeană

De ani de zile, lumea își îndreaptă atenția că-
tre procesul de pace palestiniano-israelian. 
Uniunea Europeană nu face excepție de la 
această regulă. UE este unul dintre principalii 
actori mondiali din regiune și, în această cali-
tate, acordă un sprijin semnificativ teritorii-
lor palestiniene ocupate. Începând din 1994, 
Uniunea a cheltuit peste 5,6 miliarde de euro 
în sprijinul obiectivului său general de 
a contribui la implementarea unei soluții 
bazate pe coexistența a două state, care să 
pună capăt conflictului israeliano-palesti-
nian. Începând din 2008, cel mai important 
program al Uniunii pentru teritoriile pales-
tiniene ocupate constă în sprijinul financiar 
direct acordat prin mecanismul PEGASE, care 
a pus la dispoziție fonduri de aproximativ 

1 miliard de euro în perioada 2008-2012. Acest program urmărește să ajute Autoritatea Palestiniană să își res-
pecte obligațiile față de funcționarii publici, de pensionari și de familiile vulnerabile, să mențină servicii publice 
esențiale și să îmbunătățească finanțele publice.

Curtea a realizat un audit al performanței cu privire la acest sprijin. Auditorii și-au desfășurat activitatea în 
perioada 1 iulie-31 decembrie 2012, iar probele necesare au fost colectate prin analize documentare, interviuri 
și, cel mai important, în cadrul deplasărilor efectuate în Ierusalimul de Est, în Cisiordania (Ramallah, Nablus, 
Ierihon și Tulkarem) și în Gaza pentru a realiza interviuri la Biroul Reprezentantului UE, cu instituțiile individuale 
beneficiare și cu reprezentanți ai Autorității Palestiniene, ai donatorilor internaționali, ai societăților de audit și 
ai mediului de afaceri local. Auditorii s-au întâlnit și cu profesori, doctori și familii defavorizate care erau benefi-
ciari direcți ai sprijinului financiar direct acordat prin mecanismul PEGASE. Din cauza mediului specific, auditorii 
s-au confruntat cu situații dificile, au cunoscut întârzieri, au avut nevoie de o autorizație specială de securitate și 
s-au deplasat în vehicule blindate, însoțiți de forțe de securitate înarmate.

Obiectivul auditului a fost acela de a examina dacă Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia 
gestionaseră în mod corespunzător sprijinul financiar direct acordat Autorității Palestiniene prin mecanismul 
PEGASE. Auditul s-a concentrat pe concepția și pe modul de implementare a acestui sprijin, precum și pe rezul-
tatele obținute și pe sustenabilitatea lor.

Potrivit concluziilor auditului, Comisia și SEAE au reușit să implementeze, în circumstanțe dificile, sprijinul finan-
ciar direct acordat Autorității Palestiniene, dar o serie de aspecte ale abordării actuale necesitau din ce în ce mai 
mult o revizuire generală, în special deoarece sustenabilitatea risca să fie compromisă. În opinia Curții, Autori-
tatea Palestiniană trebuie încurajată să întreprindă mai multe reforme, în special în ceea ce privește funcția sa 
publică. În același timp, trebuie găsită o modalitate pentru a implica într-o mai mare măsură Israelul și pentru 
a determina această țară să ia măsurile necesare care să contribuie la asigurarea eficacității sprijinului financiar 
direct acordat prin PEGASE.

Deși programul a adus o contribuție semnificativă la acoperirea cheltuielilor salariale ale Autorității Palestinie-
ne, creșterea numărului beneficiarilor și scăderea finanțării acordate de alți donatori în cadrul sprijinului finan-
ciar direct PEGASE au cauzat întârzieri grave la plata salariilor de către Autoritatea Palestiniană în 2012, ceea ce 
a provocat tulburări în rândul populației palestiniene.

Spital din Gaza în care doctorii erau beneficiari direcți ai sprijinului financiar 
direct acordat prin mecanismul PEGASE
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Sprijinul financiar direct acordat prin PEGASE a contribuit la serviciile publice esențiale, dar, din cauza situației po-
litice, un număr considerabil de funcționari publici din Gaza erau plătiți chiar dacă nu se prezentau efectiv la locul 
de muncă sau nu furnizau niciun fel de servicii publice. Comisia și SEAE nu au abordat în mod suficient această 
problemă.

În ciuda amplorii sprijinului financiar direct PEGASE, Autoritatea Palestiniană s-a confruntat în 2012 cu un deficit 
bugetar grav, care a amenințat să erodeze și reformele din domeniul gestiunii finanțelor publice. În cele din urmă, 
amenințarea la adresa sustenabilității financiare a Autorității Palestiniene poate fi atribuită, în mare măsură, multi-
plelor obstacole create de guvernul israelian în calea dezvoltării economice a teritoriilor palestiniene ocupate, 
obstacole care subminează, astfel, și eficacitatea sprijinului financiar direct acordat prin mecanismul PEGASE.

Pe baza constatărilor sale, Curtea a formulat o serie de recomandări adresate SEAE și Comisiei. Printre acestea se 
numără consolidarea programării viitorului sprijin financiar direct acordat prin PEGASE, reducerea costurilor ad-
ministrative prin utilizarea unor proceduri competitive de achiziții pentru contractele legate de gestionarea și de 
controlul sprijinului financiar direct acordat prin PEGASE, simplificarea sistemului de gestionare a acestui sprijin, 
aplicarea unui mecanism de condiționalitate pentru viitorul sprijin financiar direct (în special prin stabilirea unei 
legături între acesta și progresele concrete înregistrate de Autoritatea Palestiniană în ceea ce privește reforma 
funcției publice și reforma gestiunii finanțelor publice), precum și întreruperea finanțării prin PEGASE a salariilor și 
a pensiilor funcționarilor publici din Gaza și redirecționarea acestei finanțări către Cisiordania.

În final, Curtea recomandă ca SEAE și Comisia, împreună cu comunitatea mai largă a donatorilor, să determine Is-
raelul să se implice într-o măsură mai mare, în contextul cooperării mai extinse dintre UE și această țară, cu scopul 
de a stabili ce măsuri trebuie luate de Israel pentru a asigura o mai mare eficacitate a sprijinului financiar direct 
acordat prin PEGASE.

Publicarea raportului a atras un interes ridicat din partea sferei politice și a mass-media. Acoperirea mediatică 
a inclus titluri principale în ziare internaționale majore, mențiuni în cadrul unor emisiuni televizate și dezbateri în 
Europa, în Orientul Mijlociu, în Asia, pe continentul american, în Oceania și în întreaga blogosferă.

Raportul a fost prezentat Parlamentului European, care a susținut pe deplin concluziile și recomandările Curții. Parla-
mentul a invitat SEAE și Comisia să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți sprijinul acordat Autorității Palestiniene.

Echipa de audit (de la stânga la dreapta): Francis Joret, Fabrice Mercade, Hans Gustaf Wessberg (membru al Curții), Jana Hošková și Svetoslav Hristov
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 • Sprijinul pentru guvernanță acordat de 
Uniunea Europeană în Republica Demo‑
cratică Congo (RS nr. 9/2013) – în acest raport 
special, Curtea a evaluat dacă sprijinul pen-
tru guvernanță furnizat de UE era relevant în 
raport cu necesitățile existente și dacă ducea 
la obținerea rezultatelor planificate, precum și 
dacă contextul fragil din R.D. Congo a fost luat în 
considerare în mod suficient de către Comisie la 
conceperea programelor UE. Auditul a acoperit 
sprijinul acordat de UE pentru procesul electoral, 
pentru reforma sectorului de securitate (justiție 
și poliție), pentru reforma gestiunii finanțelor 
publice și pentru descentralizare în perioa-
da 2003-2011. Curtea a concluzionat că eficacita-
tea asistenței acordate de UE pentru guvernanță 
în R.D. Congo este limitată. Sprijinul UE pentru 
guvernanță este încadrat într-o strategie de coo-
perare în general solidă, abordează necesitățile 
principale ale țării în materie de guvernanță și 
a dus la obținerea unor rezultate. Cu toate aces-
tea, progresele înregistrate sunt lente, inegale 
și, per ansamblu, limitate. Mai puțin de jumăta-
te din programe au obținut sau este posibil să 
obțină majoritatea rezultatelor scontate. Suste-
nabilitatea este o perspectivă nerealistă în cele 
mai multe cazuri. 

Buna guvernanță constituie atât o valoare euro‑
peană fundamentală, cât și o componentă‑cheie 
a cooperării UE pentru dezvoltare cu țările terțe. 
După reluarea cooperării structurale cu R.D. Congo, 
UE a furnizat sprijin în valoare de aproximativ 
1,9 miliarde de euro între 2003 și 2011, fiind, astfel, 
unul dintre cei mai importanți parteneri pentru 
dezvoltare ai acestei țări.

 • Asistența pentru dezvoltare acordată de 
Uniunea Europeană Asiei Centrale (RS 
nr. 13/2013) – în acest raport special, Curtea 
a evaluat modul în care Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) planifica-
seră și gestionaseră asistența pentru dezvoltare 
acordată republicilor din Asia Centrală (Ka-
zahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan 
și Uzbekistan) în perioada 2007-2012. Potrivit 
constatărilor din cadrul auditului, Comisia și SEAE 
au depus eforturi serioase, în împrejurări extrem 
de dificile, pentru a planifica și pentru a pune 
în aplicare programul UE de asistență pentru 
dezvoltare acordată Asiei Centrale, astfel cum 
a fost acesta stabilit în Documentul de strategie 
regională din aprilie 2007. Dacă planificarea și 
alocarea asistenței erau, în general, satisfăcă-
toare, nu același lucru se poate spune despre 
implementare. 

În perioada 1991‑2013, UE a alocat peste 2,1 miliar‑
de de euro pentru asistența umanitară și asistența 
pentru dezvoltare acordată acestor țări, 750 de mi‑
lioane de euro fiind alocate pentru perioada 2007‑
2013. În perioada 2007‑2012, Comisia a plătit 
435 de milioane de euro pentru asistența pentru 
dezvoltare acordată Asiei Centrale, principalii 
beneficiari ai acestei asistențe fiind Kârgâzstan și 
Tadjikistan.

 • Finanțarea acordată de UE pentru comba‑
terea schimbărilor climatice în contextul 
ajutorului extern (RS nr. 17/2013) – în acest 
raport special, Curtea a urmărit să determine 
dacă Comisia a gestionat în mod adecvat cheltu-
ielile de la bugetul UE și din fondurile europene 
de dezvoltare (FED) efectuate pentru combate-
rea schimbărilor climatice. Potrivit concluziilor 
auditului, Comisia și-a axat programele de ajutor 
pe o serie de priorități adecvate, însă sunt nece-
sare eforturi suplimentare considerabile pentru 
a asigura complementaritatea dintre programele 
implementate de UE și cele derulate de statele 
membre, precum și pentru a preveni și a comba-
te corupția. 

În 2009, țările dezvoltate au convenit să acor‑
de o „finanțare inițială rapidă”, în cuantum de 
30 de miliarde de dolari americani, pentru perioa‑
da 2010‑2012, precum și să își asume un angaja‑
ment pe termen lung, în cuantum de 100 de miliar‑
de de dolari americani pe an până în 2020. Statele 
membre ale UE și Comisia nu au convenit însă 
asupra modalităților prin care să își îndeplinească 
angajamentul pe termen lung, iar gradul în care 
UE și‑a respectat promisiunea privind contribuția 
la finanțarea inițială rapidă nu este clar. Nu există 
un acord la nivelul întregii UE cu privire la cum ar 
trebui definită finanțarea combaterii schimbărilor 
climatice și nu există încă un sistem eficace de mo‑
nitorizare, de raportare și de verificare.
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Veniturile/resursele proprii ale UE

Cea mai mare parte a veniturilor UE se calculează pe baza statisticilor și a estimărilor macroeconomice furni-
zate de statele membre. Auditul desfășurat de Curte cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente legate 
de contribuțiile bazate pe VNB și pe TVA acoperă modul în care Comisia procesează datele furnizate de statele 
membre, dar nu și generarea inițială a acestora.

În anul 2013, Curtea a adoptat următorul raport în 
acest domeniu.

 • Ameliorarea calității datelor privind venitul 
național brut (VNB): o abordare mai structu‑
rată și mai bine direcționată ar îmbunătăți 
eficacitatea verificării realizate de Comisie (RS 
nr. 11/2013) – în acest raport special, Curtea a eva-
luat dacă procesul de verificare de către Comisie 
a datelor VNB care sunt utilizate în scopul deter-
minării resurselor proprii a fost bine structurat și 
direcționat. Curtea a concluzionat că verificarea 
de către Comisie a datelor VNB nu era suficient de 
structurată și de direcționată. Comisia nu a reali-
zat o planificare și o prioritizare corespunzătoare 
a activităților sale, abordarea pe care a aplicat-o 
cu privire la verificările sale din statele membre 
nu a fost consecventă de la un stat membru la 
altul și activitățile pe care le-a efectuat la nivelul 
statelor membre nu au avut un caracter suficient. 
Mai mult, verificările nu au făcut obiectul unei 
raportări adecvate. Recomandările formulate în 
raport ar urma să contribuie la asigurarea calculă-
rii corecte și a stabilirii echitabile a contribuțiilor 
statelor membre la bugetul UE. De asemenea, 
ele ar îmbunătăți eficacitatea activității Comisiei. 
Comisia a acceptat faptul că trebuie luate măsuri 
în acest sens. 

Sursele de finanțare ale bugetului Uniunii Europene 
sunt resursele proprii și alte venituri. Există trei cate‑
gorii de resurse proprii: resurse proprii tradiționale 
(taxe vamale percepute pentru importuri și taxa 
pe producția de zahăr), resurse proprii calculate 
pe baza taxei pe valoarea adăugată (TVA) perce‑
pute de statele membre și resurse proprii bazate 
pe venitul național brut (VNB) al statelor membre. 
Proporția veniturilor bazate pe VNB‑ul statelor 
membre s‑a majorat de la circa 50 % din buget 
în 2002 (46 de miliarde de euro) la 70 % în 2012 
(98 de miliarde de euro).
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Acțiunile întreprinse în urma recomandărilor

O modalitate-cheie prin care Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE este reprezentată 
de recomandările formulate. În 2013, Curtea a adoptat un al doilea raport special privind situația acțiunilor 
întreprinse pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate în rapoartele sale speciale anterioare.

 • Raportul din 2012 privind situația acțiunilor 
întreprinse în urma rapoartelor speciale ale 
Curții de Conturi Europene (RS nr. 19/2013) – în 
acest raport special, Curtea a evaluat dacă este 
adecvat modul în care Comisia a pus în aplicare 
recomandările de audit formulate de Curte în ca-
drul rapoartelor speciale ale acesteia din perioa-
da 2006-2010. Auditul s-a concentrat asupra unui 
eșantion de 62 de recomandări formulate în zece 
rapoarte speciale. Curtea a evaluat acțiunile în-
treprinse de Comisie ca răspuns la recomandările 
respective. Auditul său a evidențiat că recoman-
dările pe care le-a formulat fuseseră acceptate de 
Comisie – 83 % din recomandările Curții fuseseră 
fie puse în aplicare integral, fie puse în aplicare 
în majoritatea privințelor, 12 % fuseseră puse în 
aplicare în anumite privințe, în timp ce 5 % nu 
fuseseră puse în aplicare. 

În standardele internaționale de audit, urmă‑
rirea rapoartelor de audit este considerată ca 
reprezentând etapa finală din ciclul de audit al 
performanței, ciclu care cuprinde planificarea, exe‑
cutarea și urmărirea. Mai multe informații privind 
exercițiul de urmărire a recomandărilor formulate 
de către Curte sunt prezentate la pagina 41.

Auditorii UE se îndreaptă către un beneficiar care va face obiectul unui audit la fața locului.
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Avize și alte documente elaborate 
în 2013

Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii fi‑
nanciare a UE și prin intermediul avizelor adoptate 
cu privire la propunerile legislative noi sau cele de 
modificare a legislației existente, propuneri având un 
impact financiar. Aceste avize sunt solicitate de ce-
lelalte instituții ale UE și sunt utilizate de autoritățile 
legislative – Parlamentul European și Consiliul – în 
cadrul activității lor. De asemenea, Curtea poate 
publica, din proprie inițiativă, documente de poziție 
cu privire la orice alte chestiuni. În 2013, au fost 
prezentate două scrisori ale președintelui. Una dintre 
ele constituia răspunsul la o solicitare a Consiliului 
de a se elabora o sinteză a constatărilor conținute 
în rapoartele anuale specifice ale Curții referitoare 
la agențiile UE, la alte organisme ale UE și la între-
prinderile comune (a se vedea pagina 12). Cealaltă 
scrisoare aborda propunerile Consiliului cu privire 
la instituirea unui mecanism unic de supraveghere 
a instituțiilor de credit.

În 2013, Curtea de Conturi Europeană a adoptat pa-
tru avize, care acoperă diferite domenii importante:

 •  Avizul nr. 1/2013 referitor la statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor poli-
tice europene (a se vedea caseta);

 •  Avizul nr. 2/2013 referitor la propunerea modifi-
cată de regulament de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dez-
voltare rurală și Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european și 
Fondul de coeziune;

 •  Avizul nr. 3/2013 referitor la regulamentul finan-
ciar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de 
dezvoltare și

 •  Avizul nr. 4/2013 referitor la modificarea nor-
melor financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii în ceea ce privește reportarea creditelor 
pentru anumite categorii de cheltuieli.

Avizele în versiune integrală sunt disponibile pe site‑ul 
Curții (http://eca.europa.eu), în toate limbile oficiale 
ale UE.

4 avize
adoptate în 2013
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Avizul nr. 1/2013 referitor la propunerea de regulament privind statutul și 
finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

În 2012, un număr total de 13 partide politice și 12 fundații politice de la nivel european au beneficiat de 
finanțare de la bugetul general al UE. Partidele politice beneficiază de finanțare din anul 2004, în timp ce 
finanțarea fundațiilor politice a început în 2007. Fondurile sunt administrate de Parlamentul European.

Propunerea de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene ar urma să confere acestor organisme o personalitate juridică europeană. În viitor, înregistrarea cu 
acest statut de către Parlamentul European va reprezenta o condiție prealabilă pentru primirea de fonduri 
de la bugetul UE.

Propunerile Comisiei au remediat o serie de deficiențe existente la nivelul dispozițiilor aflate în vigoare la 
acel moment. Cu toate acestea, era necesar să se abordeze anumite aspecte suplimentare, pentru a se încu-
raja o cultură politică europeană bazată pe independență, pe răspundere și pe responsabilitate, precum și 
pentru a se consolida controlul și a se evita posibilele abuzuri privind normele de finanțare.

În observațiile sale, Curtea a remarcat, printre altele, că regulamentul trebuia să definească cu claritate 
termenii de donații, contribuții și împrumuturi acordate partidelor politice europene. De asemenea, Curtea 
a recomandat ca sancțiunile pentru încălcarea normelor să fie mai puțin discreționare și ca regulamentul să 
prevadă un multiplu al cuantumurilor neconforme implicate, fără să existe un prag maxim.

Deși propunerea de regulament ar impune partidelor și fundațiilor politice să depună situații financiare 
anuale în conformitate cu legislația aplicabilă în statul membru în care își au sediul, Curtea a constatat 
că, pentru a ameliora comparabilitatea și transparența, ar fi preferabil să existe o prezentare a conturilor 
standardizată, pe bază de angajamente, precum și obligații de raportare detaliate, utilizându-se un model 
obligatoriu, care s-ar aplica tuturor partidelor și fundațiilor politice, indiferent care este legea aplicabilă în 
statul membru în care își au sediul.

De asemenea, Curtea a observat că regulamentul ar trebui să fie clarificat astfel încât să precizeze că audito-
rul extern al UE are prerogative de audit asupra acestor fonduri.
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Relațiile cu părțile interesate

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

Președintele și membrii Curții întrețin contacte regu-
late cu comisiile din cadrul Parlamentului European, 
în special cu Comisia pentru control bugetar (CONT). 
În 2013, președintele Caldeira a participat la cinci re-
uniuni ale Comisiei CONT, precum și la mai multe re-
uniuni plenare ale Parlamentului European. În cadrul 
acestora, președintele a prezentat programul anual 
de activitate al instituției, rapoartele anuale, precum 
și avizele și alte documente elaborate de Curte.

În 2013, alți membri ai Curții au apărut de 68 de ori 
în fața Comisiei CONT în cadrul a 15 reuniuni, subiec-
tele abordate fiind rapoartele anuale și rapoartele 
speciale ale Curții referitoare la teme specifice legate 
de buget și/sau de implementarea politicilor. Pe 
baza discuțiilor rezultate, membrii CONT au elaborat 
diferite rapoarte referitoare la rapoartele specia-
le ale Curții, inclusiv un proiect de raport privind 
rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene în 
contextul descărcării de gestiune a Comisiei pen-
tru exercițiul financiar 2012. În mai multe rânduri, 

membrii Curții au avut posibilitatea de a prezenta 
rapoartele speciale și altor comisii din cadrul Parla-
mentului European, inclusiv Comisiei pentru agri-
cultură și Comisiei pentru dezvoltare. De asemenea, 
în 2013 a fost continuată tradiția organizării unei 
reuniuni comune a membrilor CONT și a Curții de 
Conturi Europene.

În 2013, Comisia CONT a demarat dezbaterile cu 
privire la un raport referitor la viitorul rol al Curții de 
Conturi Europene. Curtea salută opinia exprimată în 
acest raport, potrivit căreia orice posibilă reformă 
a Curții ar trebui să fie încadrată în contextul mai 
larg al obiectivului de a crește nivelul de răspundere 
publică în UE. Curtea este dornică să abordeze as-
pectele în legătură cu care are puterea de a acționa. 
Acestea privesc în special activitatea sa, relațiile cu 
părțile interesate și utilizarea resurselor. În numeroa-
se cazuri, Curtea a demarat deja o serie de inițiative 
relevante, ca parte a procesului de punere în aplicare 
a strategiei sale pentru perioada 2013-2017.

De asemenea, Curtea de Conturi Europeană co-
operează cu Consiliul UE în numeroasele sale 
configurații, în legătură cu diferite activități. În 2013, 
președintele Caldeira a prezentat rapoartele anuale 
Consiliului Afaceri Economice și Financiare, iar mem-
brii Curții sunt invitați periodic să prezinte rapoartele 
speciale în fața comitetelor din cadrul Consiliului.

Relațiile eficace cu parlamentele naționale reprezintă 
o prioritate pentru Curte. Adesea, membrii instituției 
prezintă raportul anual al Curții în fața publicu-
lui național. Comisiile pentru afaceri europene și 
comisiile de control financiar din cadrul parlamen-
telor naționale sunt informate periodic cu privire la 
activitățile Curții. 

Reuniunea anuală a Curții și a Comisiei CONT, Luxemburg, octombrie 2013
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În cursul anului, mai multe delegații din partea 
parlamentelor naționale au vizitat Curtea (una dintre 
delegații a inclus vizita domnului Yannakis L. Omirou, 
președintele Camerei Reprezentanților din Republica 
Cipru).

Cooperarea cu alte instituții supreme 
de audit

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

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

 • Rețeaua instituțiilor supreme de audit din 
statele candidate și potențial candidate la 
aderarea la Uniunea Europeană;

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

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

Conform Tratatului UE, Curtea de Conturi Europeană 
și instituțiile naționale de audit din statele membre 
trebuie să practice o cooperare bazată pe încredere 
și pe respectarea independenței fiecărei instituții. 
Curtea colaborează în mod activ cu instituțiile supre-
me de audit din statele membre ale UE prin interme-
diul Comitetului de contact, care se reunește anual 
și care cuprinde diferite grupuri de lucru, rețele și 
grupuri operative create cu rolul de a aborda chesti-
uni specifice de interes comun.

În mai 2013, Curtea a găzduit o reuniune extraordi-
nară a Comitetului de contact, prezidată de instituția 
supremă de audit din Lituania. Obiectivul reuniunii 
a fost de a urmări cu atenție evoluțiile legate de 
uniunea economică și monetară și de guvernanța 
economică a UE. În cadrul acestei reuniuni, Comitetul 
de contact a adoptat o declarație privind Importanța 
unor dispoziții adecvate privind auditul și răspunderea 
pentru actul de gestiune în cadrul uniunii economice și 
monetare și al guvernanței economice a UE.

Reuniunea ordinară din 2013 a Comitetului de contact 
s-a desfășurat la Vilnius (Lituania) în octombrie 2013 și 
s-a concentrat pe următoarele două teme principale: 
un seminar privind rolul instituțiilor supreme de audit 
în îmbunătățirea modului în care se răspunde pentru 
actul de gestiune în UE în contextul noului cadru fi-
nanciar pentru perioada 2014-2020 și al noului Regu-
lament financiar, precum și cele mai recente evoluții 
legate de noua guvernanță economică.

Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene, Lituania, 
octombrie 2013
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Rețeaua instituțiilor supreme de audit 
din statele candidate și potențial 
candidate la aderarea la Uniunea 
Europeană

Curtea cooperează cu instituțiile supreme de au-
dit din statele candidate și potențial candidate la 
aderarea la UE2 în special prin intermediul unei rețele 
similare cu Comitetul de contact.

În noiembrie 2013, Curtea de Conturi Europeană 
a coprezidat reuniunea președinților din cadrul 
rețelei, organizată în Muntenegru. Obiectivul reuniu-
nii a fost acela de a se identifica subiectele prioritare 
pentru noul proiect de plan de activitate al rețelei, 
pe baza rezultatelor activităților anterioare. Reuniu-
nea a fost precedată de o conferință privind relațiile 
dintre instituțiile supreme de audit și parlamente, 
conferință la care Curtea a contribuit în mod activ.

Budva, Muntenegru

2 În ianuarie 2014, rețeaua număra cinci state candidate (fosta 
Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, 
Serbia și Turcia) și două state potențial candidate (Albania 
și Bosnia și Herțegovina). În noiembrie 2013, Kosovo* a fost 
admis ca observator în cadrul rețelei.

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

Alte activități de cooperare

Și în 2013, Curtea a continuat să joace un rol activ și 
să contribuie la activitățile INTOSAI și ale EUROSAI.

Din 2004, an în care a devenit membră cu drepturi 
depline a INTOSAI, Curtea a jucat un rol activ și s-a 
angajat pe deplin în activitățile INTOSAI, participând 
la mai multe comitete și grupuri de lucru din cadrul 
acestei organizații.

În 2013, Curtea și-a continuat implicarea în Obiecti-
vul 1 al INTOSAI (Standarde profesionale) ca membră:

 • a subcomisiilor pentru auditul financiar, auditul 
de conformitate și auditul performanței și

 • a proiectului privind controlul de calitate al audi-
tului și a proiectului de armonizare.

În ceea ce privește Obiectivul 2 al INTOSAI (Consoli-
darea capacităților), Curtea:

 • a participat cu contribuții și expertiză la activi-
tatea subcomisiei pentru promovarea bunelor 
practici și asigurarea calității prin evaluări inter 
pares voluntare și

 • a urmărit activitatea subcomisiei pentru promo-
varea intensificării activităților de consolidare 
a capacităților în rândul membrilor INTOSAI.
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În ceea ce privește Obiectivul 3 al INTOSAI (Schim-
bul de cunoștințe), Curtea a prezidat, din 2008, 
Grupul de lucru privind răspunderea de gesti‑
une și activitățile de audit în cazul ajutoarelor 
acordate în urma dezastrelor. În octombrie 2013, 
Congresul INTOSAI (INCOSAI) a aprobat rezultatul 
principal al activității grupului de lucru, concretizat 
sub forma a cinci standarde internaționale de audit 
ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) incluse în 
noua serie 5500‑5599 de orientări privind auditul 
ajutoarelor acordate în urma dezastrelor, pre-
cum și orientarea privind buna guvernanță (INTOSAI 
GOV) referitoare la un cadru integrat de răspundere 
financiară pentru ajutorul acordat în urma dezastre-
lor și pentru ajutorul umanitar. Odată cu adoptarea 
acestor documente importante, grupul de lucru și-a 
încetat activitatea.

De asemenea, Curtea:

 • a participat ca membru al Comitetului de coor-
donare în cadrul Grupului de lucru al INTOSAI 
pentru auditul de mediu și

 • a participat la Grupul de lucru al INTOSAI pentru 
modernizarea financiară și reforma în materie de 
reglementare (fostul Grup operativ privind criza 
financiară mondială).

În octombrie 2013, Curtea a participat la al XXI-lea 
Congres al INTOSAI (INCOSAI) organizat la Beijing 
(China), unde a fost reprezentată de președintele 
Vítor Caldeira, de domnul Gijs de Vries (membru 
al Curții și președintele Grupului de lucru privind 
răspunderea de gestiune și activitățile de audit în 
cazul ajutoarelor acordate în urma dezastrelor) și de 
domnul Henrik Otbo, membru al Curții.

Curtea și-a continuat implicarea în proiectul Into-
SAINT, care este un instrument de autoevaluare co-
ordonat de instituția supremă de audit din Țările de 
Jos, sub auspiciile INTOSAI. În 2013, în cadrul Curții 
a avut loc o autoevaluare a integrității, desfășurată 
sub coordonarea unor facilitatori reprezentând 
instituțiile supreme de audit din Norvegia și din 
Țările de Jos.

În 2013, Curtea a participat la cea de a XL-a reuniune 
a Comitetului director al EUROSAI, în urma numirii 
sale ca membru al acestui comitet în 2011, și a con-
tinuat să se implice activ în activitatea grupurilor de 
lucru și a grupurilor operative ale EUROSAI. Curtea:

 • a participat la cea de a 11-a reuniune anuală 
a Grupului de lucru al EUROSAI pentru auditul de 
mediu;

 • a participat la cea de a doua reuniune a Grupului 
de lucru al EUROSAI privind auditul și deontolo-
gia și a organizat și găzduit Seminarul EUROSAI 
privind auditurile care au ca obiect aspecte de 
etică;

 • a participat la primul Congres EUROSAI al tineri-
lor auditori (YES).

În cadrul conferințelor comune ale grupurilor de lu-
cru regionale ale INTOSAI, Curtea a participat în mod 
activ la A patra conferință comună EUROSAI-ARABO-
SAI, care s-a concentrat pe provocările actuale legate 
de consolidarea capacităților instituțiilor supreme 
de audit. Contribuția Curții la conferință a constat 
într-un document de țară prezentat în cadrul te-
mei I – Responsabilitățile instituțiilor supreme de 
audit în contextul provocărilor descrise în Rezoluția 
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 
A/66/209 din 22 decembrie 2011.

Al XXI-lea Congres al INTOSAI (INCOSAI), China, octombrie 2013
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Noi orientări internaționale cu privire la acordarea ajutorului umanitar în 
urma dezastrelor și la auditul acestui ajutor

Peste tot în lume, dezastrele sunt din ce în ce mai frecvente, iar impactul lor uman și economic crește. Din 
acest motiv, în ultimii ani, fluxul de ajutor umanitar a crescut și el în mod considerabil. Cu toate acestea, 
până în prezent, nu au existat orientări specifice referitoare la auditul ajutorului acordat în urma dezas-
trelor. Răspunsul INTOSAI la această situație a constat în crearea Grupului de lucru privind răspunderea de 
gestiune și activitățile de audit în cazul ajutoarelor acordate în urma dezastrelor. Grupul a fost prezidat de 
Curtea de Conturi Europeană, care a publicat noi orientări pentru donatorii, beneficiarii și auditorii ajuto-
rului umanitar acordat în caz de dezastru.

Noile orientări, intitulate INTOSAI GOV 9250, și seria ISSAI 5500 vizează să îmbunătățească transparența și 
răspunderea de gestiune în cazul ajutorului acordat în urma dezastrelor și al altor tipuri de ajutor umanitar.

INTOSAI GOV 9250 stabilește o serie de orientări destinate să ajute furnizorii de ajutor (donatorii și 
organizațiile multilaterale implicate în canalizarea fondurilor) și beneficiarii ajutorului umanitar să iden-
tifice, să clarifice și să simplifice fluxul ajutorului care circulă între aceste două părți. Fiecare furnizor și 
beneficiar („parte interesată”) de ajutor ar trebui să elaboreze un tabel, folosind date ușor de obținut, care 
să indice originea fondurilor, cui îi sunt plătite acestea și în ce scop sunt ele acordate.

Seria ISSAI 5500 definește norme și bune practici legate de auditul măsurilor de reducere a riscului de 
dezastre și de auditul ajutorului acordat în urma dezastrelor, cu scopul de a ajuta instituțiile supreme 
de audit să contribuie la limitarea impactului dezastrelor și să îmbunătățească eficacitatea, economici-
tatea și eficiența ajutorului.

Înainte de publicarea lor, noile orientări au fost analizate de aproximativ 30 de organizații (instituții su-
preme de audit, Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale, guverne și ONG-uri) și s-au 
bucurat de o largă aprobare și de entuziasm în rândul acestora.
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Evenimente importante

Inaugurarea noii clădiri a Curții de 
Conturi Europene

În data de 8 mai 2013, noua clădire K3 a Curții de 
Conturi Europene a fost inaugurată de primul-mi-
nistru luxemburghez, domnul Jean-Claude Juncker, 
de domnul Perry, ministru de stat reprezentând 
președinția irlandeză a Consiliului, și de președintele 
Curții, domnul Caldeira. Printre vizitatori s-au nu-
mărat arhitecții clădirii și cei implicați în construcția 
sa, reprezentanți ai instituțiilor UE, reprezentanți 
ai administrației orașului Luxemburg, foști membri 
ai Curții, precum și președinții instituțiilor supreme 
de audit din statele membre. Inaugurarea a marcat 
finalizarea proiectului de construcție a clădirii K3 în 
termenul prevăzut și în limitele bugetului alocat, pre-
cum și faptul că, pentru prima dată după mulți ani, 
noua clădire reunește într-un singur loc tot persona-
lul Curții.

Cu aceeași ocazie, Curtea a găzduit o reuniune 
extraordinară a președinților instituțiilor supreme de 
audit din statele membre ale UE, în vederea reuniunii 
Consiliului European din iunie 2013. Această reuni-
une a pus accentul pe importanța unor dispoziții 
adecvate privind auditul și răspunderea pentru actul 
de gestiune în cadrul uniunii economice și monetare 
și al uniunii bancare. Pentru mai multe informații, 
a se vedea pagina 31.

A 35‑a aniversare a Curții și Conferința 
privind guvernanța și răspunderea 
pentru actul de gestiune

Ca parte a celebrării celei de a 35-a aniversări 
a existenței sale, Curtea a găzduit la sediul său 
din Luxemburg, în data de 12 septembrie 2013, 
o conferință pe tema guvernanței europene și a răs-
punderii pentru actul de gestiune.

Conferința a reunit reprezentanți ai mediului acade-
mic și ai instituțiilor UE pentru a dezbate chestiuni 
legate de guvernanța europeană, ținând seama de 
pilonii de la baza răspunderii financiare și politice. În 
discursul principal, președintele Consiliului Euro‑
pean, domnul Herman Van Rompuy, a remarcat că, 
în vremuri dificile, cetățenii se așteaptă în mod legi-
tim ca taxele și impozitele pe care le plătesc cu bani 
greu câștigați să fie cheltuite în mod eficace. În dis-
cursul său, președintele Curții de Conturi Europene, 
domnul Vítor Caldeira, a recunoscut provocările pe 
care le reprezintă o răspundere publică mai eficace 
pentru rezultatele obținute cu ajutorul fondurilor UE.

Conferința s-a încheiat cu o dezbatere realizată în 
cadrul unei mese rotunde de experți din dome-
niu: Patrick Dunleavy, profesor de științe politice și 
politici publice la London School of Economics and Po‑
litical Science, Michael Theurer, președintele Comisiei 
pentru control bugetar a Parlamentului European, 
Pablo Zalba Bidegain, vicepreședintele Comisiei 
pentru Afaceri economice și monetare a Parlamentu-
lui European, Mark Bovens, profesor de administrație 
publică la Școala de guvernanță a Universității din 
Utrecht, și Gijs de Vries, membru al Curții de Conturi 
Europene.Domnul Jean-Claude Juncker susține un discurs cu ocazia 

inaugurării noii clădiri a Curții, Luxemburg, mai 2013.

Domnul Herman Van Rompuy susține un discurs în cadrul 
conferinței organizate de Curte pe tema guvernanței și a răspunderii 
pentru actul de gestiune, Luxemburg, septembrie 2013.
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Premiul Fabra 2012 al Curții de Conturi 
Europene, acordat pentru cercetare în 
domeniul auditului din sectorul public

La 25 iunie 2013, Curtea de Conturi Europeană 
a acordat doamnei Mieke Hoezen Premiul pentru 
cercetare în domeniul auditului din sectorul pu‑
blic, aflat la a doua sa ediție. Prin acest premiu, Cur-
tea urmărește să ofere un stimulent și recunoaștere 
pentru activitatea de cercetare în domeniul auditului 
din sectorul public. Premiul acordat în 2013 reprezin-
tă un omagiu adus memoriei domnului Juan Manuel 
Fabra Vallés (1950-2012), fost președinte al Curții de 
Conturi Europene, care, prin munca sa și prin exem-
plul oferit, a contribuit la reputația Curții ca instituție 
europeană aflată în prima linie a evoluțiilor din audi-
tul sectorului public.

În cadrul unei ceremonii publice, doamna Hoezen 
și-a prezentat teza câștigătoare, intitulată The com‑
petitive dialogue procedure: negotiations and com‑
mitment in inter‑organisational construction projects 
(Procedura dialogului competitiv: negocierile și 
angajamentele în cadrul proiectelor de construcții 
interorganizaționale). Este vorba despre un studiu 
al eficacității unui instrument european, și anume 
procedura de achiziții desfășurată prin intermediul 
dialogului competitiv.

Doamna Hoezen este o cercetătoare cu experiență 
din Țările de Jos. Ea și-a susținut teza de doctorat 
în iunie 2012, la Universitatea din Twente (Țările 
de Jos). Potrivit Comitetului de selecție pentru 
premiul acordat în 2012, această teză contribuie la 
activitatea de audit din sectorul public prin me-
todologia propusă pentru studiile de eficacitate, 
incluzând o reconstrucție a retoricii de la baza 
politicii, așteptări legate de mecanisme și măsurarea 
performanței efective.

Ceremonia de decernare a premiului Curții de Conturi Europene (de la 
stânga la dreapta): domnul John Wiggins (fost membru al Curții), doamna 
Mieke Hoezen (laureata premiului) și domnul Vítor Caldeira (președintele 
Curții), Luxemburg, iunie 2013
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Colegiul Curții

Colegiul Curții este format dintr-un membru din 
fiecare stat membru al UE. În conformitate cu Trata-
tul privind funcționarea Uniunii Europene, membrii 
Curții de Conturi Europene servesc un mandat de 
șase ani, reînnoibil.

Membrii sunt repartizați într-una dintre cele cinci ca-
mere ale Curții. Camerele adoptă rapoartele de audit 
și avizele și iau decizii cu privire la aspecte mai largi 
de ordin strategic și administrativ. De asemenea, 
fiecare membru este responsabil de o serie de sarcini 
proprii, în principal în domeniul auditului. Activitățile 
de audit propriu-zise sunt desfășurate de personalul 
de audit, sub coordonarea membrului responsabil, 
care este asistat de un cabinet privat. 

Membrul prezintă apoi raportul spre adoptare la ni-
velul camerei și/sau la nivelul colegiului Curții. Odată 
adoptat, raportul este prezentat Parlamentului Eu-
ropean, Consiliului și altor părți interesate relevante, 
inclusiv mass-mediei.

În 2013, în urma nominalizării de către statele mem-
bre respective și după consultarea Parlamentului 
European, Consiliul Uniunii Europene a numit trei noi 
membri ai Curții de Conturi Europene. Doamna Iliana 
Ivanova (Bulgaria) și-a început activitatea în luna 
ianuarie, iar domnul George Pufan (România), în luna 
iulie. La 1 iulie 2013, Croația a devenit cel de al 28-lea 
stat membru al Uniunii Europene, iar Curtea a primit 
în rândurile sale primul membru croat din istoria sa, 
în persoana domnului Neven Mates.

Colegiul Curții la sfârșitul anului 2013
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O nouă strategie pentru 2013‑2017: progrese înregistrate

În 2013, Curtea a demarat punerea în aplicare a strategiei sale pentru perioada 2013-2017. Obiectivul Curții 
pentru această perioadă este de a maximiza valoarea contribuției sale la îndeplinirea de către UE a obligației 
de a răspunde pentru actul de gestiune. Pentru a atinge acest obiectiv, Curtea a stabilit următoarele priorități:

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

 • colaborarea cu terții pentru a maximiza contribuția Curții la îndeplinirea de către UE a obligației de a răs-
punde pentru actul de gestiune;

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

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

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

În perioada 2013-2017, Curtea își va concentra rapoartele, avizele și observațiile asupra necesității de:

 • a consolida mecanismele de audit și obligația instituțiilor publice de a răspunde pentru actul de gestiune;

 • a ameliora gestiunea financiară și raportarea cu privire la execuția bugetului UE și la impactul acestuia și de 

 • a ameliora modul în care sunt concepute politicile și programele de cheltuieli ale UE.

În 2013, punerea în aplicare a strategiei Curții s-a concentrat pe:

 • examinarea și actualizarea raportului anual referitor la execuția bugetului UE privind exercițiul financi-
ar 2014 și următoarele exerciții;

 • ameliorarea selectării și planificării activităților de audit prin introducerea unui nou sistem de programa-
re a activității, pentru a permite Curții să se axeze cu mai multă eficacitate pe prioritățile strategice și pe 
nevoile părților interesate;

 • răspunsul la cererea legată de elaborarea unor rapoarte analitice privind probleme mai largi legate de 
cheltuirea fondurilor UE – astfel, Curtea a lansat două analize panoramice (landscape reviews) care ur-
mează să fie publicate în 2014 și care se referă la lacunele existente la nivelul răspunderii de gestiune în 
UE și, respectiv, la riscurile legate de gestiunea financiară globală a UE;

 • dezvoltarea și continuarea profesionalizării comunicării externe și a relațiilor cu părțile interesate, prin 
măsuri specifice care vor fi aplicate în 2014;

 • îmbunătățirea practicilor de audit al performanței aplicate de Curte, printr-o evaluare inter pares externă 
realizată de instituțiile supreme de audit din Germania, Franța și Suedia, ale cărei rezultate urmează să 
fie publicate la începutul anului 2014;

 • creșterea eficienței prin elaborarea de propuneri referitoare la optimizarea alocării rolurilor și 
a responsabilităților în materie de audit, precum și raționalizarea procesului de audit al performanței și

 •  regândirea indicatorilor-cheie de performanță utilizați de Curte în vederea îmbunătățirii modului de 
măsurare a performanței instituției, conform descrierii prezentate în continuare (paginile 40-43).
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Măsurarea performanței Curții

Începând din 2008, Curtea a utilizat indicatori-cheie 
de performanță pentru a informa conducerea cu 
privire la progresele obținute în îndeplinirea obiec-
tivelor, pentru a contribui la procesul decizional și 
pentru a oferi părților interesate informații privind 
performanța instituției. Acești indicatori au fost 
concepuți astfel încât să reflecte prioritățile Curții și 
să demonstreze performanța acesteia și îndeplinirea 
obligației de răspundere pentru actul de gestiune în 
calitatea sa de instituție profesională de audit.

Indicatorii-cheie de performanță vizează măsurarea 
elementelor esențiale legate de calitatea și impactul 
activității Curții – cu un accent deosebit pe opinia 
principalilor beneficiari ai acestei activități –, precum 
și de eficiența și eficacitatea în utilizarea de către 
Curte a resurselor aflate la dispoziția sa.

Indicatorii au fost actualizați pentru perioada strate-
gică 2013-2017. Pentru unii indicatori, sunt prezentate 
cifre comparative, în timp ce o serie de alți indicatori 
au fost măsurați pentru prima dată în 2013.

Nivel bun Nivel satisfăcător Nivel slab Nivel foarte slabNivel foarte bun

Utilitatea rapoartelor Impactul probabil al rapoartelor

Evaluarea de către părţile interesate
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2 %
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36 %

28 %

30 %

4 % 2 
%

Calitatea și impactul activității Curții

Curtea evaluează calitatea și impactul rapoartelor 
sale pe baza următoarelor elemente: evaluarea de 
către părțile interesate, evaluările realizate de 
experți și acțiunile întreprinse în urma recoman‑
dărilor sale referitoare la îmbunătățirea gestiunii 
financiare a UE. A fost adăugat un nou indicator-che-
ie de performanță pentru a măsura prezența Curții 
în mass‑media.

Evaluarea de către părțile interesate

Curtea a invitat principalele părți interesate – 
Comisia pentru control bugetar și Comisia pentru 
bugete din cadrul Parlamentului European, Comi-
tetul bugetar din cadrul Consiliului, principalele 
entități auditate din cadrul Comisiei și al agențiilor 
europene, precum și președinții instituțiilor supreme 
de audit - să evalueze utilitatea și impactul rapoar-
telor Curții publicate în 2013, folosind o scară cu cinci 
trepte (de la nivel foarte slab la nivel foarte bun).

Răspunsurile arată că 98 % din principalele părți interesate consideră că rapoartele Curții sunt utile pentru activitatea 
lor, iar 94 % consideră că acestea au un impact.
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Evaluările realizate de experți

În fiecare an, experți externi independenți proce-
dează la analiza conținutului și a modului de prezen-
tare a unui eșantion de rapoarte ale Curții. În 2013, 
evaluatorii au examinat opt rapoarte speciale și 
rapoartele anuale 2012. 

Aceștia au evaluat calitatea a diferite aspecte ale 
rapoartelor, pe o scară de la 1 la 4 (1 – „deficiențe 
semnificative”, 4 – „nivel înalt de calitate”).

Rezultatele arată că evaluatorii externi consideră 
calitatea rapoartelor adoptate de Curte în 2013 drept 
„satisfăcătoare”. Aceste evaluări externe au oferit 
Curții informații valoroase privind calitatea ra-
poartelor sale, iar recomandările evaluatorilor vor fi 
utilizate în vederea unor îmbunătățiri viitoare.

Acțiunile întreprinse în urma recomandărilor

O modalitate-cheie prin care Curtea contribuie la 
îmbunătățirea gestiunii financiare este reprezenta-
tă de recomandările formulate. Unele recomandări 
pot fi implementate cu rapiditate, în timp ce pentru 
altele, din cauza complexității lor, este necesar un 
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Implementarea recomandărilor Curții, în funcție de
anul emiterii
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36 %
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70 %

timp mai îndelungat. Curtea monitorizează sistema-
tic măsura în care recomandările sale sunt imple‑
mentate de entitățile auditate. Până la sfârșitul 
lui 2013, fuseseră implementate 70 % din recoman-
dările emise în 2011 și 60 % din cele aproape 500 de 
recomandări emise în perioada 2010-2013.
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Evaluarea experţilor cu privire la
rapoartele Curţii
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Prezența în mass‑media

Indicatorul referitor la prezența Curții în mass-media 
oferă o imagine a impactului mediatic al instituției 
și este legat de obiectivul strategic de a face cunos-
cute instituția, documentele produse de aceasta, 
constatările de audit și concluziile auditurilor sale.

Rapoartele
anuale 2012

Curtea în general

Rapoartele speciale

24 %

37 %

39 %

Subiectele menționate
în media

În 2013, Curtea a identificat peste 1 300 de articole 
online referitoare la rapoartele sale speciale, la Ra-
portul anual 2012 și la instituție în general. 76 % din 
articole priveau rapoartele de audit ale Curții, în timp 
ce restul se refereau la instituție în general.

Utilizarea eficientă și eficace 
a resurselor

Curtea a evaluat eficiența și eficacitatea în utiliza-
rea resurselor din perspectiva capacității de a-și 
implementa programul de activitate, a capacității 
de a finaliza în timp util auditurile și a capacității de 
a asigura nivelul dorit de competență profesională în 
rândul personalului său.

Implementarea programului de activitate

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

În 2013, Curtea a implementat 90 % din programul 
său de activitate. Rapoartele anuale și rapoartele 
anuale specifice au fost realizate conform planifi-
cărilor, dar, în ceea ce privește rapoartele speciale, 
a fost realizat un procent de numai 70 % din ținta 
prevăzută, parțial din cauza necesității de a finaliza 
unele sarcini reportate din 2012. Sarcinile care nu au 
fost finalizate în 2013 vor fi reportate în 2014. Cur-
tea se concentrează în continuare pe îmbunătățirea 
exactității în planificarea sarcinilor sale de audit și 
pe creșterea eficienței în elaborarea rapoartelor 
speciale.
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Implementarea programului anual de activitate al Curții
pentru 2013
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Realizarea rapoartelor speciale

Pentru a avea un impact, rapoartele speciale ale 
Curții – care prezintă rezultatele unor audituri selec-
tate ale acesteia – trebuie să fie prezentate în timp 
util. În ultimii ani, Curtea a reușit să reducă durata de 
elaborare a rapoartelor sale de audit. Strategia 2013-
2017 vizează să îmbunătățească în continuare 
situația, iar impactul eforturilor depuse ar trebui să 
se vadă în următorii câțiva ani.

Formarea profesională

În conformitate cu orientările publicate de Federația 
Internațională a Contabililor, Curtea încearcă să ofere 
în medie, pe an, 40 de ore (cinci zile) de formare 
profesională pentru fiecare auditor.

Zile de formare profesională per auditor
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5 %

Durata de realizare a rapoartelor speciale
adoptate în 2013

În 2013, Curtea a adoptat 19 rapoarte speciale, 37 % 
din acestea fiind elaborate în termenul maxim de 
18 luni pe care Curtea urmărește să îl respecte. 
Durata medie necesară pentru realizarea rapoartelor 
speciale adoptate în 2013 a fost de 20 de luni (ca și 
în 2012).

În 2013, personalul de audit al Curții a beneficiat, în 
medie, de câte 6,4 zile de formare pe an (fără a se 
lua în calcul cursurile de limbă). Acesta este cel mai 
ridicat număr de zile de formare înregistrat înce-
pând din 2008 – anul în care a început să fie măsurat 
indicatorul – și reflectă angajamentul Curții față de 
excelența profesională a personalului său.
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Recrutarea

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

În 2013, au avut loc proceduri suplimentare de 
selecție pentru recrutarea de agenți temporari (audi-
tori de nivelul AD6 și AD10 și un expert financiar de 
nivelul AD13), precum și pentru recrutarea unui șef 
de unitate. De asemenea, Curtea a oferit un număr 
de 91 de stagii pentru absolvenți universitari, pe 
perioade cuprinse între trei și cinci luni.

În 2013, Curtea a recrutat 80 de angajați: 31 de 
funcționari permanenți, 28 de agenți temporari și 
21 de agenți contractuali. Curtea a obținut rezultate 
deosebit de bune în ceea ce privește recrutarea de 
noi angajați pentru posturile de audit. Din 2011, nu-
mărul posturilor vacante se situează în jurul a 3 %.

Resursele umane

Afectarea personalului în cadrul 
instituției

Ca răspuns la situația economică dificilă din Uni-
unea Europeană și în contextul reformei Statutu-
lui funcționarilor UE, aflată în desfășurare la acel 
moment, autoritatea bugetară și Comisia au invitat, 
în 2011, toate instituțiile UE să își reducă efectivul de 
personal cu 5 % între 2013 și 2017.

Ca rezultat, în 2013, efectivul de personal (numărul 
de posturi disponibile) a fost redus de la 900 (inclu-
zând cele 13 posturi suplimentare prevăzute în urma 
aderării Croației) la 891 de posturi de funcționari și 
de agenți temporari (acest număr nu include mem-
brii Curții, agenții contractuali, experții naționali 
detașați și stagiarii). Dintre aceste posturi, 576 revin 
camerelor de audit (120 dintre ele fiind alocate ca-
binetelor private ale membrilor). A se vedea tabelul 
următor pentru mai multe informații.

În vederea îndeplinirii obiectivului de valorificare 
optimă a resurselor, toate activitățile Curții au conti-
nuat, și în 2013, să devină din ce în ce mai eficiente, 
în urma simplificării procedurilor. Acolo unde a fost 
posibil, posturile din afara activității de audit care au 
devenit disponibile în urma progreselor în materie de 
eficiență au fost reafectate către activitățile de audit. 
Astfel, din 2008, numărul posturilor de audit a crescut 
cu 15 %, în timp ce numărul total al posturilor alocate 
Curții a crescut cu numai 4 % în aceeași perioadă.

Repartizarea posturilor active în cadrul 
Curții, la 31 decembrie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Audit 501 525 557 564 573 576

Serviciul de traduceri 163 163 151 148 143 147

Administrație 173 171 157 148 139 137

Președinție 20 21 24 27 32 31

Total 857 880 889 887 887 891



45Serviciile de sprijin pentru activitatea de audit

Echilibrul de gen

Ca și celelalte instituții ale UE, Curtea aplică o politică 
de egalitate de șanse în procesul de gestionare și 
de recrutare a resurselor umane. 
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Personalul Curții este format, în prezent, din 
proporții egale de bărbați și femei, după o creștere 
progresivă, de-a lungul mai multor ani, a procentaju-
lui de angajați-femei.

Totuși, dintre cei 70 de directori și șefi de unitate 
din cadrul Curții, numai 21 (30 %) sunt femei, un 
nivel comparabil cu cel din anii anteriori. Majori-
tatea femeilor care ocupă posturi de acest nivel își 
desfășoară activitatea în cadrul Direcției de tradu-
ceri și în departamentele administrative. La sfârșitul 
anului 2012, Curtea a adoptat un plan de acțiune 
privind egalitatea de șanse, al cărui obiectiv este re-
prezentarea echilibrată a genurilor la toate nivelurile 

instituției. Tabelele prezentate în continuare indică 
procentajul personalului de sex masculin și de sex 
feminin pe niveluri de responsabilitate, conform 
situației existente la 31 decembrie 2013. Proporția 
personalului feminin încadrat la nivelul AD este în 
creștere. În urma celor mai recente campanii de re-
crutare, femeile reprezintă 48 % din personalul care 
ocupă posturi încadrate între nivelul AD5 și AD8 (față 
de 43 % în 2009).
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Formarea profesională

Toți angajații Curții au nevoie de o formare continuă 
pentru a putea rămâne la curent cu evoluțiile din 
domeniul lor profesional și pentru a dobândi noi 
competențe. Mai mult, având în vedere caracteristi-
cile mediului de audit al Curții, personalul acesteia 
trebuie să dispună de bune competențe lingvistice.

În 2013, angajații Curții au beneficiat, în medie, de 
câte 9,6 zile de formare profesională (11,8 zile pentru 
auditori). Cursurile de limbă au reprezentat 46 % din 
acest număr total, față de 52 % în 2012.

În 2013, a continuat ameliorarea conținutului cursuri-
lor și au fost elaborate cursuri noi, în vederea res-
pectării priorităților stabilite în domeniul auditului, 
inclusiv o serie de evenimente de formare pe teme 
legate de guvernanța economică și financiară (o pri-
oritate specifică a perioadei strategice 2013-2017).

Profilul de vârstă

Conform profilului de vârstă al personalului aflat în 
activitate la data de 31 decembrie 2013, puțin peste 
55 % din angajații Curții au sub 44 de ani.

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64 3,4 %

9,2 %

13,3 %

18,7 %

18,4 %

20,8 %

12,5 %

65+

0,2 %
3,2 %

0,2 %

Serviciul de traduceri

Efectuarea traducerilor reprezintă o activitate de 
sprijin pentru audit, care permite Curții să își înde-
plinească misiunea și să își realizeze obiectivele în 
materie de comunicare. În 2013, volumul total al 
traducerilor a atins recordul de 186 699 de pagini, 
cu aproape 18 % mai mult decât în 2012. Procentajul 
lucrărilor de traducere efectuate la timp a fost de 
peste 99 %.

În 2013, anticipând aderarea Croației, Curtea a recru-
tat o echipă de traducători pentru această limbă.

Direcția de traduceri a Curții a furnizat asistență ling-
vistică, în cadrul a 29 de misiuni (31 de săptămâni), 
pentru auditori aflați în deplasare, precum și în dife-
rite etape ale redactării rapoartelor de audit.

Aproximativ 40 % din directorii și șefii de unitate au 
vârsta de cel puțin 55 de ani. Acest lucru înseamnă 
că, în următorii 5-10 ani, va avea loc o reînnoire masi-
vă a personalului cu funcții de conducere.
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Toate aceste acțiuni au avut loc în paralel cu conti-
nuarea măsurilor de consolidare atât a securității 
operațiunilor informatice, cât și a dispozițiilor privind 
continuitatea activității, pentru a se putea garanta 
gradul necesar de disponibilitate și de calitate pen-
tru toate serviciile IT din cadrul Curții. În același timp, 
principalele elemente de IT au fost actualizate (de 
exemplu, migrarea la Windows 7 și la Office 2010).

Administrație și spații și dotări de 
lucru

Direcția de finanțe și asistență are o dublă misiune:

a) de a pune la dispoziție resursele, serviciile și do-
tările necesare pentru a permite Curții de Conturi 
Europene să își îndeplinească misiunea și să își 
realizeze obiectivele strategice și

b) de a asigura disponibilitatea finanțării și a me-
canismelor contabile și de control intern care 
sunt necesare pentru ansamblul activităților 
Curții. În 2013, direcția a continuat să se axeze 
pe îmbunătățirea în continuare a eficienței și 
a economicității în activitățile sale.

În aprilie 2013, a fost finalizată mutarea personalului 
Curții aflat în alte clădiri către locațiile definitive și, 
pentru prima dată în istoria Curții, întregul personal 
al instituției își desfășoară activitatea sub același 
acoperiș.

Serviciul de traduceri a furnizat, de asemenea, sprijin 
pentru grupurile de lucru ale INTOSAI, precum și în 
legătură cu alte aspecte care țin de activitățile de 
audit ale Curții. În 2013, Direcția de traduceri a im-
plementat o nouă generație a unui instrument de 
traducere asistată de calculator, și anume programul 
STUDIO. Direcția de traduceri a Curții s-a implicat, 
de asemenea, în forumuri interinstituționale și 
internaționale de cooperare profesională.

Tehnologia informației

Tehnologia informației (IT) are o contribuție esențială 
la eforturile Curții de a asigura o utilizare optimă 
a cunoștințelor, consolidând în același timp eficaci-
tatea și eficiența activităților sale. În 2013, pe lângă 
mutarea cu succes în noua clădire K3, Curtea:

 • și-a consolidat investiția în gestionarea 
cunoștințelor: a fost finalizată o nouă versiune 
majoră a instrumentului de sprijin pentru audit 
(Assyst2), care este implementată progresiv. 
A fost lansat un proiect de creare a unui sistem de 
management al auditului (AMS – Audit Manage‑
ment System), care urmărește să amelioreze capa-
citatea de planificare și de gestionare a resurse-
lor. A fost creată o bază de date a competențelor 
personalului, care constituie nucleul unei rețelei 
sociale în cadrul instituției – aceasta fiind un 
element-cheie al schimbului de cunoștințe și al 
diseminării acestora. De asemenea, a devenit 
operațional un nou instrument de căutare;

 • a continuat să sprijine mobilitatea: a fost finali-
zată campania „un laptop pentru fiecare angajat” 
și a fost introdus accesul WIFI în toate clădirile, în 
sprijinul obiectivului de a se crea spații de lucru 
mai mobile. Infrastructura aferentă rețelei de 
voce și date a fost modernizată în clădirile K1 și 
K2, în vederea alinierii la noul standard aplicat în 
clădirea K3, ceea ce a permis crearea unui sistem 
unificat de comunicații în instituție;

 • a modernizat principalele sisteme de 
informații: a fost finalizat noul site de internet 
al Curții, cu scopul de a îmbunătăți diseminarea 
rezultatelor activității de audit, și a fost dezvoltat 
un nou site de intranet, cu scopul de a facilita 
fluxul de informații în interiorul instituției. A fost 
introdus un nou sistem de evaluare a personalu-
lui, pentru a veni în sprijinul raționalizării acestui 
proces esențial.
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Curtea de Conturi Europeană este finanțată de la 
bugetul general al Uniunii Europene. Bugetul Curții 
reprezintă aproximativ 0,095 % din totalul cheltuieli-
lor UE și 1,62 % din cheltuielile administrative totale.

În 2013, rata globală de execuție a bugetului a fost 
de 92 %. Pentru titlul 1, rata de execuție a fost de 
92 %, cea mai redusă rată de execuție (91 %) din 
cadrul acestui titlu fiind înregistrată la capitolul 12 
(Funcționari și agenți temporari). Pentru titlul 2, rata 
medie de execuție a fost de 96 %.

(A)
Credite

definitive
EXERCIŢIUL FINANCIAR 2013 (B)

Angajamente
Plăţi

10 - Membrii instituţiei

162 - Misiuni

161 + 163 + 165 - Alte cheltuieli privind
personalul instituţiei 

Subtotal titlul 1

14 616 

123 212

13 612 93 % 13 431

97 772 89 312 91 % 89 306

4 366 4 034 92 % 3 984

3 700 3 510 95 % 2 713

2 758 2 709 98 % 1 996

113 177 92 % 111 430

20 - Bunuri imobile

210 - Tehnologia informaţiei și telecomunicaţii

212 + 214 + 216 - Bunuri mobile și cheltuieli conexe

23 - Cheltuieli administrative curente

25 - Reuniuni și conferinţe

27 - Informare și publicare

Total Curtea de Conturi Europeană

Subtotal titlul 2 19 549 18 734 96 % 9 440

142 761 131 911 92 % 120 870

7 335 7 135 97 % 3 256

7 197 7 195 99 % 3 326

1 160 1 094 94 % 775

563 532 94 % 407

768 658 86 % 455

2 526 2 120 84 % 1 221

%
utilizare

(B/A)

Titlul 1: Personalul instituţiei

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

(în mii de euro)

12 - Funcţionari și agenţi temporari

14 - Alţi angajaţi și servicii externe

Execuția bugetului pentru exercițiul 2013

Valoarea plăților aferente capitolului 20 (Bunuri 
imobile – de exemplu, clădiri) a fost afectată de 
construcția celei de a doua extensii a sediului Curții, 
și anume clădirea K3. 
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Creditele vor fi utilizate conform datelor prezenta-
te de Curte Parlamentului European și Consiliului 
în 2008.

Bugetul pentru 2014

Bugetul pentru 2014 înregistrează o scădere de 6 % 
față de bugetul 2013. Aceasta include reducerea cre-
ditelor pentru proiectul de construcție a clădirii K3.

Ultima tranșă de finanțare pentru acest proiect, în 
valoare de 3 milioane de euro, a fost inclusă în bu-
getul pentru 2013; suma respectivă a fost angajată și 
plătită parțial în 2013. 

Soldul creditelor pentru clădirea K3 a fost reportat 
în 2014 pentru a acoperi contractele semnate de ma-
nagerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi 
de construcții. 

BUGET

10 - Membrii instituţiei  

162 - Misiuni

161 + 163 + 165 - Alte cheltuieli privind
personalul instituţiei 

Subtotal titlul 1

15 175

118  763

14 566

93 180

4 096

3 700 3 700

2 612

122 942

20 - Bunuri imobile

210 - Tehnologia informaţiei și telecomunicaţii

212 + 214 + 216 - Bunuri mobile și cheltuieli conexe

23 - Cheltuieli administrative curente

25 - Reuniuni și conferinţe

27 - Informare și publicare

Total Curtea de Conturi Europeană

Subtotal titlul 2 14 735 19 819

133 498

3 350

7 110 7 197

808

438

768

2 261

Titlul 1: Personalul instituţiei

2013
(în mii de euro)

2014
(în mii de euro)

97 772

4 176

2 728

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

8 327

830

413

768

2 284

142 761

12 - Funcţionari și agenţi temporari

14 - Alţi angajaţi și servicii externe

Bugetul pentru 2014
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Auditul intern în cadrul Curții

Auditorul intern consiliază Curtea cu privire la modul 
de abordare a riscurilor, emițând avize referitoare la 
calitatea sistemelor de gestiune și de control și pre-
zentând recomandări care urmăresc îmbunătățirea 
modului de desfășurare a operațiunilor și promova-
rea bunei gestiuni financiare. De asemenea, audito-
rul intern acordă asistență auditorilor externi care 
au mandatul de a valida conturile Curții. Auditorul 
intern a prezentat Curții rezultatele auditurilor efec-
tuate în 2013, constatările, recomandările formulate 
și acțiunile întreprinse în urma acestora. La rândul 
său, Curtea informează anual Parlamentul European 
și Consiliul cu privire la rezultatele activității de audit 
intern.

Auditul extern al Curții

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

Raportul auditorului extern – PricewaterhouseCo‑
opers Sàrl – privind conturile Curții de Conturi Euro-
pene pentru exercițiul financiar 2012 a fost publicat 
la 4 octombrie 20133.

Opiniile exprimate de auditorul 
extern – exercițiul financiar 2012

În ceea ce privește situațiile financiare:

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o ima-
gine fidelă și reală a poziției financiare a Curții de 
Conturi Europene la 31 decembrie 2012, precum și 
a performanței sale financiare și a fluxurilor sale de 
numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, 
în conformitate cu Regulamentul (UE, EURATOM) 
nr. 966/2012 al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și cu Regulamentul delegat (UE) 
nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 pri-
vind normele de aplicare a Regulamentului financiar.

În ceea ce privește utilizarea resurselor și 
procedurile de control:

Bazându-ne pe activitatea descrisă în prezentul ra-
port, putem afirma că nu am sesizat nimic care să ne 
determine să credem că, sub vreun aspect semnifica-
tiv și potrivit criteriilor descrise anterior:

 • resursele alocate Curții nu au fost utilizate în 
scopurile pentru care au fost destinate;

 • procedurile de control instituite nu ar oferi 
garanțiile necesare în ceea ce privește confor-
mitatea operațiunilor financiare cu normele și 
reglementările în vigoare.

3 JO C 288, 4.10.2013.
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de credite delegat

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

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

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

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

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

— costurile și beneficiile controalelor sunt adecvate.

Această asigurare se fondează pe evaluarea mea asupra situației și pe informațiile pe care le-am avut la 
dispoziție, cum ar fi rapoartele și declarațiile ordonatorilor de credite subdelegați, rapoartele auditorului 
intern și rapoartele auditorului extern pentru exercițiile financiare anterioare.

Declar că nu am cunoștință de niciun fapt care să nu fi fost prezentat în acest raport și care ar putea pre-
judicia interesele instituției.

Luxemburg, 11 martie 2014

Eduardo Ruiz García
Secretar general





CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE?

Publicații gratuite:

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

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

telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Publicații contra cost:

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

Abonamente:

•  de la agenții de vânzări ai Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene  
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm)
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