
RO

Activitățile Curții
în 2019
Raportul anual de activitate al 
Curții de Conturi Europene



02 

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

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

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

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020

Print ISBN 978-92-847-4602-6 ISSN 1831-1350 doi:10.2865/469260 QJ-AA-20-001-RO-C
PDF ISBN 978-92-847-4600-2 ISSN 2362-9606 doi:10.2865/483776 QJ-AA-20-001-RO-N 
HTML ISBN 978-92-847-4576-0 ISSN 2362-9606 doi:10.2865/450930 QJ-AA-20-001-RO-Q



 

Activitățile Curții  
în 2019 
 
 

Raportul anual de activitate al  
Curții de Conturi Europene  



2 
 

 

 
Membrii Curții de Conturi Europene (ianuarie 2020). 



3 
 

 

Cuprins 

Cuvântul-înainte al președintelui 6 

2019 pe scurt 7 

Activitățile Curții 9 

Strategia 9 

Auditul performanței și a regularității acțiunilor UE 10 

Programul de activitate 11 

Activitatea de audit pe teren 12 

Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele 15 

Aspecte transversale 32 

Relații instituționale 34 

Cooperarea cu instituțiile supreme de audit 39 

Gestiunea Curții 43 

Membrii 43 

Camerele de audit și comitetele 45 

Măsurarea performanței 47 

Personalul Curții 54 

Afectarea personalului în cadrul instituției 54 

Recrutarea 54 

Profilul de vârstă 55 

Egalitatea de șanse 55 

  



4 
 

 

Sprijinul pentru activitățile de audit 57 

Formarea profesională 57 

Traducerile 59 

Tehnologia informației, spațiul de lucru și inovația 59 

Clădirile 61 

Consolidarea suplimentară a măsurilor de securitate ale Curții 63 

Managementul de mediu 64 

Răspunderea de gestiune 65 

Informații financiare 65 

Auditul intern și auditul extern 67 

Declarația ordonatorului de credite delegat 70 

 
 

 

  



5 
 

 

Curtea de Conturi Europeană 

Cine suntem 
o Curtea este auditorul extern al Uniunii Europene; 

o înființată prin Tratatul de la Bruxelles din 1975, și-a început activitatea în 
octombrie 1977; instituție europeană de sine stătătoare după Tratatul de la Maastricht 
din 1993; 

o cu sediul la Luxemburg; 

o câte un membru din fiecare stat membru al UE, numit de Consiliu după consultarea 
Parlamentului European; 

o în jur de 900 de angajați care provin din toate statele membre ale UE. 

Ce rol are Curtea 
o se asigură că UE ține o contabilitate riguroasă, că normele financiare ale Uniunii sunt 

corect aplicate și că politicile și programele acesteia permit atingerea obiectivelor 
urmărite și obținerea unui raport costuri-beneficii optim; 

o contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și promovează răspunderea de 
gestiune și transparența; 

o avertizează cu privire la riscurile existente, oferă asigurare, semnalează deficiențele și 
reușitele și formulează orientări adresate factorilor de decizie și organelor legislative 
ale UE; 

o prezintă observații și recomandări Parlamentului European, Consiliului, guvernelor și 
parlamentelor naționale, precum și publicului larg. 
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Cuvântul-înainte al președintelui 

 

Stimate cititor, 

2019 a fost un an care a adus numeroase schimbări pentru Uniune: au avut loc alegeri pentru 
Parlamentul European și a intrat în funcție o nouă Comisie Europeană. Prioritățile strategice au 
fost redefinite și au fost lansate pachete importante de strategie politică, cum ar fi „Pactul 
ecologic european” sau „Viitorul digital al Europei” (la începutul anului 2020). Spre sfârșitul 
anului 2019, a devenit, de asemenea, clar că Uniunea numără acum 27 de state membre.  

Totodată, UE se află într-un moment important, de răscruce, în ceea ce privește finanțele sale. 
Negocierile pentru următorul cadru financiar multianual se află pe ultima sută de metri, 
rezultatul lor urmând să determine capacitatea de finanțare a UE pentru următorii șapte ani. 
Toate instituțiile UE trebuie acum să valorifice eforturile depuse în trecut pentru a îmbunătăți 
în continuare gestiunea financiară a Uniunii și trebuie să se asigure că UE produce rezultate.  

În calitatea sa de auditor extern, Curtea furnizează o evaluare imparțială a politicilor și 
a programelor UE, precum și a calității gestiunii financiare a fondurilor UE pe întreg teritoriul 
Uniunii și în afara acesteia. Ea verifică dacă cheltuielile UE sunt efectuate în conformitate cu 
normele aplicabile și dacă politicile și programele acesteia aduc un raport costuri-beneficii 
optim.  

Prezentul raport oferă o imagine de ansamblu asupra activității desfășurate de Curte în 2019, 
an în care aceasta a publicat o serie de rapoarte speciale, documente de analiză și avize de 
mare interes. El conține, de asemenea, informații cu privire la personalul, la gestiunea și la 
finanțele Curții. Sperăm că informațiile furnizate vă vor fi utile. 

La momentul publicării acestui raport anual de activitate, ne confruntăm cu o provocare fără 
precedent pentru sănătatea publică din UE și din statele sale membre ca urmare a pandemiei 
de COVID-19. Instituția noastră a reacționat rapid la această situație în conformitate cu 
instrucțiunile în materie de sănătate și de siguranță ale guvernului luxemburghez. 

Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru calitatea muncii lor și pentru capacitatea de 
a se adapta în mod flexibil la situația actuală. Acum trebuie să ne unim eforturile și să facem 
tot ce ne stă în putință pentru a ne îndeplini în continuare rolul de auditor extern al UE în 
aceste momente dificile. 

 
Klaus-Heiner Lehne 
Președinte  
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2019 pe scurt 
 

 

 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 

Activitățile Curții 

Strategia 

 

Progrese semnificative în 
punerea în aplicare a strategiei 
Curții 

Pentru a rămâne în prima linie a evoluțiilor din domeniul auditului sectorului public, Curtea 
apelează la strategii multianuale cu scopul de a oferi orientări pe termen lung pentru 
activitatea de audit pe care o desfășoară și de a impulsiona inițiativele de schimbare 
organizațională în vederea îmbunătățirii continue.  

La sfârșitul anului 2019, s-a încheiat cel de al doilea an al perioadei 2018-2020 acoperite de 
strategia actuală a Curții. În acest interval de trei ani, obiectivele strategice ale instituției sunt: 
îmbunătățirea valorii adăugate a declarației de asigurare pe care o prezintă; un accent mai 
mare pe aspectele legate de performanță ale acțiunilor UE; și transmiterea unor mesaje clare 
către diferitele categorii de public. Pentru punerea în practică a strategiei, Curtea a adoptat un 
plan de acțiune care acoperă aceste obiective.  

În ultimii doi ani, Curtea a făcut progrese importante în ceea ce privește realizarea obiectivelor 
sale strategice. Au fost lansate o serie de inițiative și de proiecte în toate domeniile vizate, în 
cazul unora dintre acestea mergându-se chiar mai departe de ceea ce s-a stabilit în planul de 
acțiune. Putem menționa aici: 

o un exercițiu-pilot util privind abordarea bazată pe atestare pentru furnizarea declarației 
de asigurare; 

o o creștere semnificativă a numărului de audituri ale performanței și de documente de 
analiză, precum și diversificarea gamei de subiecte abordate, acoperind atât cheltuielile, 
cât și acțiunea normativă a UE; 

o un contact mai bun cu Parlamentul European și o mai mare vizibilitate în mijloacele de 
comunicare tradiționale și pe platformele de comunicare socială.  

În cursul anului 2019, un grup de patru instituții supreme de audit (Estonia, Țările de Jos, 
Danemarca și Statele Unite ale Americii) au efectuat o evaluare inter pares a strategiei Curții. 
Raportul elaborat de omologii Curții a fost publicat în martie 2020, la timp pentru a aduce 
o contribuție valoroasă la următoarea strategie a instituției care va debuta în 2021. 
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Auditul performanței și a regularității acțiunilor UE 

 

Auditul performanței, auditul 
financiar și auditul de 
conformitate 

Auditurile performanței desfășurate de Curte vizează eficacitatea, eficiența și economicitatea 
politicilor și a programelor UE. Ele se axează pe subiecte care reflectă problemele cu care se 
confruntă UE, cum ar fi utilizarea sustenabilă și ecologică a resurselor naturale, creșterea 
economică și incluziunea, provocările legate de migrație și de dezvoltarea la nivel mondial, 
piața unică și uniunea bancară și asigurarea răspunderii de gestiune și a eficienței Uniunii 
Europene. Aceste audituri au scopul de a ajuta UE să își îndeplinească mai bine obiectivele de 
politică. 

Auditurile financiare și auditurile de conformitate pe care le desfășoară Curtea includ 
formularea declarației de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Curtea poate proceda, de asemenea, la 
realizarea unor audituri de conformitate selecționate, cu scopul de a examina situația 
contabilă și gestiunea financiară a bugetului UE sau de a evalua dacă sistemele de gestiune și 
de control pentru colectarea și cheltuirea fondurilor UE sunt conforme cu normele UE și 
naționale care li se aplică.  

Toate auditurile pe care le efectuează Curtea respectă standardele de audit pentru sectorul 
public acceptate la nivel internațional.   
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Programul de activitate 

 

Prospectivă strategică 

În 2019, Curtea a continuat să integreze în activitățile de audit o prospectivă strategică, pentru 
a răspunde mai bine principalelor provocări cu care se va confrunta UE, printr-o abordare 
îndreptată spre viitor.  

În acest scop, a fost creat un comitet consultativ în materie de strategie și prospectivă. Una 
dintre sarcinile încredințate în prezent acestui grup format din cinci membri este de 
a superviza elaborarea strategiei pentru perioada de după 2020.  

 

Prioritățile de audit pentru 
abordarea  
principalelor probleme cu care se 
va confrunta UE în viitor 

Programul de activitate al Curții, care a fost publicat în octombrie 2019, stabilește prioritățile 
de audit ale instituției pentru anii următori și prezintă detalii privind cele 41 de rapoarte și 
documente de analiză pe care aceasta intenționează să le publice în 2020.  

Auditurile pe care le-a planificat Curtea pentru 2020 și pentru perioada ulterioară vor 
continua să pună la dispoziția cetățenilor și factorilor de decizie din UE rapoarte independente 
cu privire la chestiuni importante pentru viitorul UE. 

Programul activităților de audit este elaborat de Curte de manieră independentă, dar nu în 
mod izolat. Colaborarea cu părțile interesate instituționale, în special cu Parlamentul 
European, prezintă deci o importanță majoră pentru Curte. Ca de obicei, la începutul 
anului 2019, toate comisiile parlamentare au fost invitate să sugereze posibile teme de audit 
pentru programul de activitate al Curții.  
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Activitatea de audit pe teren 
Cea mai mare parte din activitatea de audit a Curții se desfășoară la sediul acesteia din 
Luxemburg. Totodată, auditorii Curții efectuează un număr mare de vizite la Comisia 
Europeană – principala entitate auditată de Curte – și la alte instituții ale UE, precum și la 
agenții și organisme, la autorități naționale, regionale și locale din statele membre, la delegații 
ale UE în țări terțe și la organizații internaționale care gestionează fonduri ale UE.  

De asemenea, auditorii efectuează verificări la fața locului la beneficiari ai fondurilor UE, atât 
în interiorul Uniunii, cât și în afara frontierelor acesteia. Prin intermediul acestor verificări, ei 
urmăresc pista de audit și obțin probe de audit directe de la părțile implicate în gestionarea 
politicilor și a programelor UE sau în colectarea și plata fondurilor UE, precum și de la 
beneficiarii care primesc aceste fonduri. 

Curtea depune toate eforturile pentru a-și finaliza auditurile selectate într-un orizont de timp 
de 13 luni, în conformitate cu obiectivul stabilit în Regulamentul financiar al UE. 
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3 605 zile de audit la fața locului  
în UE și în afara granițelor 
acesteia 

Echipele de audit ale Curții sunt formate, în general, din doi sau din trei auditori, iar durata 
unei vizite de audit poate varia de la câteva zile până la două săptămâni. Verificările la fața 
locului efectuate în interiorul UE sunt în general coordonate cu instituțiile supreme de audit 
din statele membre în cauză.  

 

Frecvența și intensitatea activității de audit efectuate în diferitele state membre și în țările 
beneficiare depinde de tipul de audit desfășurat. În 2019, activitatea de audit desfășurată de 
auditorii Curții a inclus 3 605 zile (3 671 de zile în 2018) de audit la fața locului, atât în statele 
membre, cât și în afara UE. 

În plus, activitatea desfășurată de auditorii Curții a inclus 2 504 zile (2 732 de zile în 2018) de 
audit la instituțiile UE din Bruxelles și din Luxemburg, la sediile agențiilor și ale altor organisme 
descentralizate de pe întreg teritoriul UE, precum și la sediile unor organizații internaționale, 
cum ar fi ONU sau OCDE, și ale unor societăți private de audit.  

Curtea utilizează din ce în ce mai mult videoconferințele și alte tehnologii ale informației, cum 
ar fi transferul securizat de date și de documente, pentru a interacționa cu entitățile pe care le 
auditează. 
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Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele 
Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele Curții reprezintă o verigă esențială 
a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE. Toate aceste documente 
ajută Parlamentul European și Consiliul să monitorizeze și să controleze realizarea obiectivelor 
de politică ale UE, precum și să solicite celor responsabili să dea seamă pentru gestiunea 
bugetului UE – în special în contextul procedurii anuale de descărcare de gestiune.  

Rapoartele speciale și documentele de analiză 
În ultimii ani, în concordanță cu strategia sa pentru perioada 2018-2020, Curtea a pus un 
accent mai puternic pe evaluarea performanței acțiunilor UE.  

În 2019, Curtea a publicat 36 de rapoarte speciale și documente de analiză, care abordează 
multe dintre provocările cu care se confruntă UE în diferitele domenii de cheltuieli, cum ar fi 
politica privind siguranța alimentară, energia din surse regenerabile, comerțul electronic, 
controalele la frontieră, guvernanța bugetară și cadrele etice în anumite instituții ale UE, 
pentru a enumera doar câteva.  

15



16

În rapoartele sale speciale, Curtea examinează dacă obiectivele politicilor și ale programelor 
UE pe care le-a selectat au fost îndeplinite, dacă rezultatele au fost obținute în mod eficace și 
eficient și dacă intervenția UE are o valoare adăugată, cu alte cuvinte dacă această intervenție 
a adus mai mult decât s-ar fi putut obține exclusiv prin acțiuni de nivel național. De asemenea, 
Curtea formulează recomandări, identificând modalități prin care să se realizeze economii, să 
se lucreze mai bine, să se evite risipa sau să se atingă în mod mai eficace obiectivele de politică 
urmărite.  

Documentele de analiză elaborate de Curte vizează să descrie situații și să ofere o analiză, 
aplicând adesea o perspectivă transversală, pe baza activităților sale anterioare de audit sau 
a altor informații publice. De asemenea, documentele de analiză pot fi utilizate de Curte 
pentru a aborda domenii sau chestiuni care nu au fost încă auditate sau pentru a constata 
situația de fapt care există în legătură cu aspecte sau cu probleme specifice. Spre deosebire de 
audituri, aceste documente nu răspund la întrebări de evaluare și nu furnizează o asigurare. 

În paginile următoare, sunt oferite informații detaliate cu privire la activitatea Curții și sunt 
prezentate exemple de rapoarte din 2019 care acoperă diferite domenii de politică.  
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Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale  

Documentul de analiză nr. 01/2019: 
Răspunsul UE la scandalul „Dieselgate” 

În 2015, pentru motoarele cu combustie 
care utilizează motorină s-au identificat 
discrepanțe între emisiile vehiculelor 
măsurate în laborator și cele generate în 
condiții reale de circulație rutieră. Un 
număr de studii au arătat că se utilizau 
dispozitive de manipulare care produceau 
emisii semnificativ mai scăzute decât cele 
generate în timpul condițiilor normale de conducere. Autoritățile de omologare de tip din 
anumite state membre au reacționat la scandalul privind emisiile, procedând la efectuarea 
unor noi încercări asupra autoturismelor cu motor diesel. Aceste încercări au relevat că 
emisiile de gaze de eșapament în condiții reale de circulație pentru aproape toate vehiculele 
diesel ușoare Euro 5 și Euro 6 depășeau în mod semnificativ limitele aplicabile pentru NOx, 
uneori cu un factor mai mare de 10. 

Curtea a examinat acțiunile întreprinse atât de UE, cât și de statele membre ca reacție la 
scandalul „Dieselgate”. Documentul a acoperit, de asemenea, schimbările aduse sistemului 
de măsurare a emisiilor vehiculelor după septembrie 2015.  

Curtea a constatat că s-au accelerat numeroase modificări legislative privind sistemul UE de 
omologare de tip a vehiculelor și de control al emisiilor acestora. Comisia este acum 
abilitată să examineze activitățile autorităților naționale de omologare de tip și poate să 
testeze ea însăși vehicule și să le retragă sau să le suspende omologările de tip. De 
asemenea, terții interesați au acum dreptul de a efectua încercări privind emisiile. În plus, 
Comisia Europeană a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
unui număr de state membre. De asemenea, Curtea a identificat o disponibilitate mai mare, 
în mai multe state membre, de a introduce restricții privind circulația autovehiculelor cu 
scopul de a îmbunătăți calitatea aerului, iar o serie de orașe europene au creat zone cu nivel 
scăzut de emisii, în care circulația automobilelor este restricționată sau interzisă.  

Această activitate de audit a fost prezentată cu titlu de analiză, întrucât modificările 
legislative aduse nu vor avea un impact măsurabil în viitorul apropiat. Curtea nu formulează 
recomandări în documentele sale de analiză. 

 



 18 

 

 

Investiții pentru coeziune, creștere și incluziune 

Raportul special nr. 08/2019: Energia 
eoliană și solară pentru producerea de 
energie electrică: sunt necesare acțiuni 
semnificative pentru atingerea 
obiectivelor asumate de UE 

Energia electrică poate fi produsă fie din 
surse neregenerabile, cum ar fi 
combustibilii fosili, deșeurile 
neregenerabile și materialele nucleare în 
reactoare convenționale, fie din surse 
regenerabile, cum ar fi energia hidroelectrică, energia eoliană, energia solară, biomasa etc. 
Sursele regenerabile sunt utilizate, de asemenea, în producția de energie pentru sisteme de 
încălzire și de răcire, precum și în producția de carburanți pentru transporturi.  

În prezent, din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, 79 % provin din utilizarea 
combustibililor fosili pentru producția de energie. Creșterea ponderii energiei din surse 
regenerabile va ajuta UE să își atingă obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră. Decizia privind modul optim de exploatare a propriilor resurse energetice și privind 
modul de structurare a aprovizionării cu energie aparține statelor membre. UE poate sprijini 
acțiunile statelor membre furnizând finanțare suplimentară pentru investiții în proiecte în 
domeniul energiei din surse regenerabile. 

Curtea a evaluat progresele realizate de UE și de statele membre în direcția atingerii 
obiectivelor fixate în materie de pondere a energiei din surse regenerabile, și anume 20 % 
până în 2020 și 32 % până în 2030. Au fost efectuate vizite de audit în Germania, Grecia, 
Spania și Polonia pentru a examina dacă sprijinul financiar acordat pentru producerea de 
electricitate din energie eoliană și din energie solară a fost eficace. 

Curtea a constatat că s-au înregistrat progrese considerabile, începând din 2005, în ceea ce 
privește ponderea pe care energia din surse regenerabile o ocupă în mixul energetic, însă 
această tendință a cunoscut o încetinire după 2014. Ponderea surselor regenerabile în 
producția de energie electrică din UE s-a dublat, de la aproximativ 15 % (în 2005) la aproape 
31 % (în 2017). Tehnologiile responsabile de această creștere erau, în principal, energia 
eoliană și energia solară. Cu toate acestea, atingerea obiectivelor fixate va reprezenta 
o provocare considerabilă pentru circa jumătate dintre statele membre.  

Curtea a recomandat Comisiei să îndemne statele membre să sprijine continuarea 
implementării, prin organizarea de licitații în vederea alocării de capacități suplimentare de 
producție a energiei din surse regenerabile, prin promovarea participării cetățenilor, prin 
simplificarea procedurilor administrative și prin depășirea insuficiențelor rețelei. Pe lângă 
aceasta, Curtea a recomandat Comisiei să revizuiască cerințele legale pentru ca statele 
membre să îmbunătățească promptitudinea cu care sunt raportate datele statistice.  
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Acțiuni externe, securitate și justiție 

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

În 2015, UE a înregistrat fluxuri migratorii 
fără precedent, urmate de o creștere 
a numărului cererilor de azil. În ultimii ani, 
aceste fluxuri au revenit la nivelurile de 
dinainte de criză. Curtea a desfășurat 
interviuri de audit cu membri ai personalului Comisiei Europene, al Biroului European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) și al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (cunoscută ca Frontex). Au fost efectuate vizite la autoritățile naționale, precum și la 
organizații internaționale și neguvernamentale care implementează proiecte finanțate de 
UE și au fost examinate 20 de acțiuni de sprijin ale UE în Grecia și în Italia, ambele state 
membre fiind afectate în mod deosebit de aceste fluxuri de migrație. 

Curtea a evaluat dacă sprijinul finanțat de UE și-a atins obiectivele și dacă procedurile de azil 
și cele de returnare erau eficace și rapide. De asemenea, s-a evaluat dacă mecanismele 
temporare de transfer de urgență își îndepliniseră țintele și obiectivele.  

Curtea a constatat că ratele de înregistrare și de amprentare în hotspoturi s-au îmbunătățit 
în mod semnificativ. O proporție ridicată de migranți continuă însă să se deplaseze în alte 
state membre ale UE și să solicite azil în acestea fără ca amprentele lor digitale să fi fost 
stocate în baza de date Eurodac. De asemenea, atât în Grecia, cât și în Italia, procedurile de 
azil continuă să fie afectate de timpi lungi de procesare și de blocaje. O proporție ridicată 
a candidaților care au depus cereri au fost efectiv transferați (80 % în cazul Greciei și 89 % în 
cazul Italiei). Cu toate acestea, Comisia nu a mai monitorizat, din februarie 2018, procesul 
de transfer în țările de primire a migranților. Ca și pentru restul UE, numărul returnărilor din 
Grecia și din Italia este scăzut. 

Curtea a recomandat ca următoarea Comisie să ia măsurile adecvate pentru a îmbunătăți 
gestionarea sprijinului de urgență. Pe lângă aceasta, Comisia ar trebui să se bazeze pe 
experiențele din trecut în contextul definirii unui eventual mecanism voluntar de transfer în 
viitor. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat de EASO pentru procedurile de azil ar trebui să fie 
consolidat și sprijinul pentru returnări acordat de Frontex ar trebui să fie ajustat. 
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Reglementarea piețelor și economia competitivă  

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

Simularea de criză la nivelul UE este 
o evaluare a impacturilor pe care un șoc 
comun le-ar putea avea asupra poziției 
financiare și a viabilității băncilor europene de mari dimensiuni. Autorității Bancare 
Europene (ABE) i s-a încredințat sarcina de a iniția și a coordona exerciții de simulare de 
criză la nivelul UE, în cooperare cu Comitetul european pentru risc sistemic (CERS). Simulări 
de criză au început să fie efectuate în UE din 2011, toate fiind derulate conform abordării de 
tip bottom-up (de la bază spre vârf), în care băncile produceau rezultatele determinate de 
scenariul de șoc, pe baza metodologiei aprobate de ABE.  

Curtea a evaluat punerea în aplicare a exercițiului de simulare de criză pentru bănci 
desfășurat la nivelul Uniunii în cadrul mandatului acordat ABE. 

Curtea a constatat că ABE nu a specificat, la începutul procesului, nici riscurile, nici nivelul 
de severitate pe care le considera relevante pentru procedura de simulare de criză. La 
rândul său, CERS, care a elaborat scenariul de criză, a primit contribuții substanțiale din 
partea BCE, a băncilor centrale naționale și a autorităților naționale. În consecință, ABE nu 
avea control asupra unor etape importante ale procesului. În Statele Unite ale Americii, 
autoritățile de supraveghere se bazează pe o abordare de tip top-down (de la vârf spre 
bază), care le oferă un grad mult mai mare de control asupra rezultatelor produse de bănci. 
În schimb, în UE, rolul ABE se limitează la inițierea simulărilor de criză, la furnizarea 
metodologiei pentru aceste activități și la coordonarea lor în linii mari. Simularea de criză 
realizată de ABE a evaluat vulnerabilitatea sistemului și a băncilor mai degrabă la 
o recesiune economică decât la un șoc financiar sever asupra sistemului. Obiectivul urmărit 
de ABE era de a asigura o acoperire largă, dar anumite bănci care prezentau riscuri au fost 
excluse din simulările de criză. Abordarea „de la bază spre vârf” aplicată de ABE a dus la 
o fiabilitate și la o comparabilitate limitată a rezultatelor obținute de către bănci. 

Curtea a recomandat ABE să își intensifice controlul asupra procesului de simulare de criză și 
să elaboreze o abordare „de la vârf spre bază” pentru a veni în completarea actualei 
abordări „de la bază spre vârf”. În plus, pentru a-și îndeplini scopul de a evalua rezistența la 
evoluții negative ale pieței, viitoarele exerciții de simulare de criză ar trebui să țină seama în 
mod corespunzător de riscurile provenind din interiorul sistemului financiar al UE, să asigure 
un nivel minim de stres și să facă afirmații clare cu privire la rezistența băncilor. Nu în 
ultimul rând, selectarea băncilor pentru simulările de criză ar trebui să se bazeze nu numai 
pe dimensiune, ci și pe risc. 
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Finanțarea și administrarea Uniunii  

Raportul special nr. 14/2019: „Exprimați-
vă părerea!” consultările publice ale 
Comisiei mobilizează cetățenii, dar 
activitățile de informare cu privire la 
acestea nu sunt suficiente  

„O mai bună legiferare” desemnează 
o modalitate de lucru menită să garanteze 
faptul că deciziile politice sunt pregătite 
într-un mod deschis și transparent, că sunt 
luate pe baza celor mai bune dovezi 
disponibile și că sunt susținute de ampla implicare a cetățenilor și a altor părți interesate, 
cum ar fi organizațiile societății civile și asociațiile reprezentative. Comisia are obligația de 
a consulta cetățenii și asociațiile reprezentative în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. 
Consultarea părților interesate, inclusiv a cetățenilor în calitate de „părți interesate”, este 
definită în orientările pentru o mai bună legiferare, ea vizând, în special prin consultări 
publice, să colecteze informații și opinii de la cetățeni și de la alte părți interesate atunci 
când Comisia elaborează o inițiativă de politică sau evaluează intervențiile existente. În 
medie, Comisia efectuează mai mult de 100 de consultări publice pe an.  

Curtea a evaluat dacă consultările publice ale Comisiei au fost eficace în a intra în contact cu 
cetățenii și cu părțile interesate și în a utiliza contribuțiile acestora. Ea a analizat modul în 
care a fost conceput cadrul Comisiei, în ce fel a pregătit și a desfășurat Comisia o serie de 
consultări publice selectate, precum și modul în care aceasta a comunicat informații cu 
privire la activitățile de consultare și a utilizat aceste activități. A fost examinat un eșantion 
de 26 de consultări publice ale Comisiei efectuate între 2016 și 2018 de către cinci direcții 
generale și a fost efectuat un sondaj de percepție pentru a afla cât de mulțumiți au fost 
efectiv participanții la consultările publice.  

Așa cum a constatat Curtea, cadrul elaborat de Comisie pentru consultările publice este de 
un nivel ridicat. În plus, atât performanța eșantionului de consultări publice ale Comisiei 
selectat de Curte, cât și percepția participanților cu privire la acestea au fost, în general, 
satisfăcătoare. Au fost identificate unele deficiențe la nivelul activităților legate de 
informare și de feedback, de exemplu: diverse canale de comunicare nu au fost întotdeauna 
utilizate, nu existau criterii clare pentru a explica de ce un sondaj nu era disponibil în toate 
limbile oficiale ale UE, iar unele chestionare erau lungi și complexe.  

Curtea a recomandat ca activitățile de consultare să fie mediatizate pe scară mai largă și să 
fie mai bine direcționate pentru a asigura o mai mare vizibilitate și pentru a permite 
participarea mai multor persoane. De asemenea, Curtea a recomandat Comisiei să își 
îmbunătățească raportarea cu privire la acțiunile întreprinse în urma consultării publice. Nu 
în ultimul rând, se mai pot realiza progrese în ceea ce privește implicarea cetățenilor în 
inițierea de propuneri legislative prin intermediul Inițiativei cetățenești europene.  
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Analizele preliminare de audit 
Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit (al 
performanței) în curs. Ele se bazează pe activități pregătitoare întreprinse înainte de începerea 
unui audit și sunt concepute să servească drept sursă de informații pentru cei interesați de 
politica și/sau de programul auditat. În 2019, Curtea a publicat 18 analize preliminare de audit 
(12 în 2018). 

Rapoartele anuale și rapoartele anuale specifice 
Rapoartele anuale prezintă în principal rezultatele activităților desfășurate de Curte în vederea 
formulării declarației de asigurare cu privire la bugetul Uniunii Europene și la bugetul 
fondurilor europene de dezvoltare (FED).  

Rapoartele anuale specifice prezintă activitățile anuale de audit financiar desfășurate de Curte 
cu privire la agențiile, la organismele descentralizate și la întreprinderile comune ale UE, 
precum și la Școlile Europene.  

De asemenea, Curtea publică un raport privind datoriile contingente rezultate ca urmare 
a activităților întreprinse de Comitetul Unic de Rezoluție (SRB).  
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Raportul anual pe 2018 privind bugetul UE 

În fiecare an, Curtea auditează veniturile și cheltuielile UE, examinând fiabilitatea conturilor 
anuale și dacă operațiunile de venituri și de cheltuieli subiacente conturilor sunt realizate cu 
respectarea normelor financiare, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre.  

De asemenea, Curtea evaluează în mod specific fiecare domeniu major al bugetului UE, pe 
baza (sub)rubricilor din cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020. Totodată, Curtea 
analizează de ce și unde se produc erori, formulează recomandări de ameliorare și examinează 
dacă recomandările sale anterioare au fost puse în aplicare, precum și modul în care acestea 
au fost implementate. Nu în ultimul rând, ea prezintă informații referitoare la gestiunea 
bugetară și financiară, precum și la elemente de performanță.  

Această activitate amplă stă la baza declarației de asigurare pe care Curtea are obligația de 
a o furniza Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu mandatul său prevăzut în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).  

 

Bugetul general al UE:  
opinie favorabilă privind conturile și veniturile;  
opinie cu rezerve privind cheltuielile  

În 2018, cheltuielile UE s-au ridicat la 156,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 2,2 % din 
totalul cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE și 1 % din venitul național brut din UE.  

Auditorii Curții au testat un eșantion de 728 de plăți efectuate către beneficiari din toate 
domeniile de cheltuieli, dintr-o populație de audit totală de aproximativ 120 de miliarde de 
euro. Altfel spus, au fost evaluate diferite cazuri în care fondurile UE fuseseră utilizate pentru 
a furniza sprijin pentru proiecte majore de infrastructură, IMM-uri, organizații de cercetare, 
fermieri sau studenți din statele membre ale UE ori pentru beneficiari din țări terțe.  

Pentru exercițiul financiar 2018, Curtea a emis o „opinie favorabilă” cu privire la conturi și la 
veniturile UE. De asemenea, pentru al treilea an consecutiv, Curtea a fost în măsură să exprime 
o „opinie cu rezerve” cu privire la cheltuielile UE.  
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Aproximativ jumătate din cheltuielile 
auditate nu sunt afectate de un nivel 
semnificativ de eroare 

La fel ca în anii precedenți, Curtea a constatat că erorile care afectau cheltuielile UE nu aveau 
un caracter generalizat și că plățile erau conforme cu legile și reglementările aplicabile, cu 
excepția plăților aferente tipurilor de cheltuieli cu risc ridicat (în principal, cheltuielile bazate 
pe rambursarea costurilor, care fac obiectul unor norme complexe). 

 

În ansamblu, cu o rată de eroare de 2,6 %, Comisia și statele membre au continuat progresele 
observate în ultimii doi ani (2,4 % în exercițiul financiar 2017; 3,1 % în exercițiul 
financiar 2016). Curtea consideră că aceasta este un semn încurajator. 

Ce este o eroare? 

O eroare sau o plată neconformă cu reglementările reprezintă suma care nu ar fi trebuit să 
fie plătită de la bugetul UE, deoarece fondurile în cauză nu au fost utilizate în conformitate 
cu normele UE și/sau cu normele naționale și, prin urmare, fie nu erau conforme cu scopul 
urmărit de Consiliu și de Parlament prin legislația respectivă a UE, fie nu respectau 
reglementările naționale specifice din statele membre.  

Curtea estimează nivelul de eroare prin metode statistice, pe baza erorilor cuantificabile 
(cele măsurabile în termeni monetari) pe care le-a identificat prin testarea unui eșantion de 
operațiuni din cadrul întregii populații de cheltuieli auditate. 

 

  

Cheltuieli cu risc scăzut Cheltuieli cu risc ridicat

59,6 mld. euro 61,0 mld. euro

Prag de 
semnificație:

2 %

Nivel de 
eroare 
estimat:

4,5 %

Nu sunt 
afectate de un 

nivel 
semnificativ 

de eroare
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Rubrica din CFM cea mai expusă la erori:  
Coeziunea economică, socială și 
teritorială 

Pentru exercițiul financiar 2018, domeniul Coeziunea economică, socială și teritorială a fost 
(sub)rubrica din CFM cea mai expusă la erori, fiind urmat de domeniile Resurse naturale și 
Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă.  

 

  

Competitivitate
pentru creștere și locuri 

de muncă

Coeziunea economică,
socială și teritorială

Resurse naturale

4,1 4,2 2,0 4,8 3,0 5,0 2,5 2,4 2,4
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Raportul anual referitor la fondurile europene de dezvoltare  

 

FED:  
opinie favorabilă privind conturile și veniturile;  
opinie cu rezerve privind cheltuielile 

 

Fondurile europene de dezvoltare (FED) reprezintă principalele instrumente prin care UE 
furnizează ajutor în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Ele au drept obiectiv eradicarea 
sărăciei și promovarea dezvoltării durabile și a integrării țărilor din Africa, zona Caraibilor și 
Pacific și a țărilor și teritoriilor de peste mări în economia mondială. Fondurile sunt finanțate 
de statele membre ale UE și sunt gestionate în afara bugetului UE de către Comisia Europeană 
și de către Banca Europeană de Investiții (BEI). 

La fel ca în anii precedenți, Curtea a emis și pentru exercițiul financiar 2018 o „opinie 
favorabilă” cu privire la conturile FED și la venituri și o „opinie cu rezerve” privind cheltuielile 
FED.  
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Rapoartele anuale specifice privind agențiile și întreprinderile comune ale UE  

Agențiile UE sunt entități juridice distincte, înființate cu scopul de a efectua sarcini specifice de 
natură tehnică, științifică sau de gestionare care ajută instituțiile UE să definească și să pună în 
aplicare politici. În total, există 43 de agenții.  

Întreprinderile comune sunt parteneriate public-privat ale UE cu sectorul industrial, cu grupări 
din domeniul cercetării și cu statele membre și joacă un rol important în punerea în aplicare 
a unor aspecte specifice ale politicii de cercetare a UE. Comisia Europeană este membrul 
„public” din cadrul întreprinderilor comune și reprezintă UE. În total, există 8 întreprinderi 
comune. 

 
Notă: Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 
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Opinie favorabilă pentru toate agențiile, cu 
excepția uneia;  
opinie favorabilă pentru toate întreprinderile 
comune 

În exercițiul financiar 2018, bugetul total al tuturor agențiilor (cu excepția SRB) s-a ridicat la 
4,2 miliarde de euro (o creștere de 20 % comparativ cu bugetul de 3,5 miliarde de euro din 
2017), această sumă reprezentând 2,9 % din bugetul general al UE pentru 2018 (2,7 % în 2017). 

În ansamblu, pentru exercițiul financiar 2018, auditul financiar desfășurat de Curte cu privire la 
agenții a confirmat rezultatele pozitive raportate în anii precedenți. Curtea a exprimat „opinii 
favorabile” cu privire la conturile agențiilor, la venituri și la plățile subiacente conturilor 
agențiilor, cu excepția EASO (pentru care Curtea a exprimat o opinie cu rezerve privind plățile). 

„Opinii favorabile” privind conturile, veniturile și plățile au fost exprimate și pentru toate 
întreprinderile comune. 

 

Marcarea începutului procedurii de 
acordare  
a descărcării de gestiune de către 
Parlament 

Publicarea rapoartelor anuale ale Curții 
marchează totodată debutul procedurii 
de acordare a descărcării de gestiune, în 
cursul căreia Parlamentul European 
decide – la recomandarea Consiliului – 
dacă Comisia și alte organisme au 
gestionat în mod satisfăcător bugetul UE. 
În caz afirmativ, Parlamentul le acordă o 
„descărcare de gestiune”.  

În octombrie 2019, Curtea și-a prezentat 
raportul anual privind bugetul general al 
UE și raportul anual privind FED în fața Comisiei pentru control bugetar și, ulterior, în cadrul 
sesiunii plenare a Parlamentului, în fața Consiliului (Afaceri Economice și Financiare) și în fața a 
21 de parlamente și autorități naționale din statele membre.   
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Alte raportări anuale:  
cu privire la datoriile contingente  
și la Școlile Europene 

Curtea are obligația de a raporta anual cu privire la datoriile contingente ale Comitetului Unic 
de Rezoluție, ale Consiliului sau ale Comisiei care rezultă din îndeplinirea sarcinilor lor de 
rezoluție bancară. În raportul său din 2018, Curtea a concluzionat că prezentarea contabilă a 
SRB se îmbunătățise, dar că datoriile contingente aferente procedurilor de la nivel național ar 
trebui raportate mai bine. 

Curtea publică, de asemenea, un raport anual privind conturile anuale ale Școlilor Europene. 
Examinarea pe care a realizat-o cu privire la situațiile financiare pe 2018 a relevat un nivel 
semnificativ de eroare pentru una dintre cele 13 școli europene.  

 

Drumul către  
auditul digital 

Digitalizarea vizează să utilizeze potențialul oferit de tehnologie pentru a alimenta cu 
informații mai multe și de mai bună calitate procesul de asigurare a răspunderii pentru actul de 
gestiune. Transformarea digitală prezintă o importanță foarte mare și pentru activitatea de 
audit a Curții, precum și pentru organizație în sine.  

Curtea a înființat un comitet de orientare digitală, alcătuit din cinci membri, menit să 
coordoneze acest proces de transformare în următorii ani.  

În 2019, Curtea a lansat, ca primă inițiativă majoră în domeniul auditului, un program-pilot de 
automatizare a auditului financiar al agențiilor executive. Pe parcursul acestui program-pilot, 
Curtea va utiliza concomitent instrumentele tradiționale și instrumente digitale.  
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Avizele 

 

Avizele: o modalitate de a contribui  
la o mai bună legiferare 

Una dintre modalitățile prin care Curtea contribuie la îmbunătățirea abordării Comisiei în 
materie de ameliorare a legiferării este publicarea de avize cu privire la propunerile Comisiei 
de acte legislative noi sau de modificare a legislației existente. Atunci când aceste propuneri 
implică un impact financiar semnificativ, avizele Curții sunt obligatorii conform legislației UE. Și 
alte instituții pot solicita Curții să emită avize cu privire la anumite chestiuni. Toate avizele 
Curții sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului. 

În 2019, Curtea a publicat trei avize, cu privire la propunerea privind Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuală, la propunerea de regulament financiar al Comitetului Unic de 
Rezoluție (SRB) și la propunerea de regulament financiar al Oficiului Comunitar pentru Soiuri 
de Plante.  

 

Observațiile Curții cu privire la noul CFM 

La începutul anului 2019, Curtea a publicat, de asemenea, un document intitulat „Pe scurt – 
observațiile Curții de Conturi Europene” privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 
perioada 2021-2027. Observațiile pe care le-a formulat în acest raport s-au axat pe procesul 
propus pentru stabilirea priorităților UE în materie de cheltuieli, pe flexibilitatea bugetului UE, 
pe orientarea către performanță și simplificarea administrativă, precum și pe mecanismele de 
audit și de asigurare a răspunderii de gestiune.  

Acest document se bazează în principal pe mai multe avize emise de Curte cu privire la 
propunerile prezentate de Comisie în 2018, dar și pe documentele de informare și alte 
rapoarte pe care Curtea le-a publicat recent pe tema finanțelor UE. Nu în ultimul rând, 
documentul se bazează pe experiența cumulată a Curții.  
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Ritm de publicare echilibrat  
de-a lungul anului 

Curtea a asigurat un ritm de publicare relativ echilibrat de-a lungul anului, înregistrând cel mai 
ridicat volum în luna octombrie, când publică rapoartele anuale. 
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Aspecte transversale 

Combaterea fraudei îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE 

 

Acord administrativ  
semnat cu OLAF 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este principalul actor în combaterea fraudei 
îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE.  

Ville Itälä, director general al OLAF,  
Klaus‐Heiner Lehne, președintele 
Curții de Conturi Europene,  
Eduardo Ruiz García, secretarul 
general al Curții de Conturi 
Europene. 

Curtea a adoptat orientări detaliate care le indică auditorilor 
cum să abordeze riscul de fraudă. Instituția transmite către 
OLAF orice suspiciuni de fraudă sau de altă activitate ilegală 
care afectează interesele financiare ale UE, pe care le poate 
detecta în cursul activității sale de audit sau care îi pot fi 
comunicate de alții. Aceste cazuri semnalate sunt apoi tratate 
de OLAF, care decide dacă să deschidă sau nu o investigație, 
cooperând, dacă este necesar, cu autoritățile din statul membru 
în cauză. 

În 2019, Curtea a semnat, de asemenea, un acord administrativ care stabilește dispozițiile 
operaționale ce reglementează cooperarea sa cu OLAF, inclusiv coordonarea evenimentelor de 
formare, a atelierelor și a schimburilor de personal.  

 

10 cazuri care prezintă suspiciuni de fraudă  
au fost raportate către OLAF 

Curtea este auditorul extern al Uniunii Europene. Auditurile pe care le efectuează nu sunt 
concepute în mod expres pentru a detecta frauda. Cu toate acestea, auditorii săi identifică cu 
regularitate un număr de cazuri în care suspectează existența unei activități frauduloase. 

În 2019, Curtea a semnalat către OLAF 10 cazuri de suspiciune de fraudă (9 cazuri în 2018): 8 
pe care le‐a identificat în cursul activității sale de audit și 2 denunțuri realizate de către terți. 
Raportul anual al Curții privind bugetul UE oferă informații suplimentare cu privire la natura 
acestor cazuri de suspiciune de fraudă și la recuperările financiare ulterioare recomandate de 
OLAF.  
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În 2019, Curtea a publicat, de asemenea, două rapoarte speciale strâns legate de chestiunea 
combaterii fraudei care afectează cheltuielile UE: Raportul special nr. 01/2019: „Combaterea 
fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să se acționeze” și Raportul special nr. 06/2019: 
„Combaterea fraudei legate de cheltuielile în domeniul politicii de coeziune a UE: autoritățile 
de management trebuie să consolideze detectarea, reacția și coordonarea”.  

Nu în ultimul rând, o ediție specială a Jurnalului Curții a fost consacrată temei combaterii 
fraudei și a corupției și protejării intereselor financiare ale UE. 

Accent pus pe sustenabilitate 

 

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU  
se află în centrul activității de audit a Curții 

Preocupările legate de sustenabilitate au constituit teme importante de audit pentru Curte în 
ultimii ani, în cursul cărora aceasta a abordat, în principal, chestiuni legate de mediu și de 
climă.  

În 2019, la activitățile Curții în acest domeniu s-a adăugat un document de analiză referitor la 
raportarea cu privire la sustenabilitate. Această analiză a oferit o imagine de ansamblu asupra 
modului în care instituțiile UE publică informații privind sustenabilitatea și asupra contribuției 
acestora la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU.  

De asemenea, Curtea a găzduit o conferință – Forumul pentru raportarea privind 
sustenabilitatea – cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la acest subiect și de 
a reuni principalele părți interesate.  

În iulie, Curtea a participat la întrunirea care 
a reunit conducerea instituțiilor supreme de 
audit și părțile interesate, organizată pe tema: 
„Contribuția adusă de instituțiile supreme de 
audit: auditul cu privire la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă”, în cadrul 
forumului politic la nivel înalt al ONU privind 
Agenda 2030. 

Nu în ultimul rând, Curtea a publicat o ediție 
specială a Jurnalului Curții consacrată 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

 
Echipa de audit: „Raportarea cu privire la 
sustenabilitate: un bilanț la nivelul instituțiilor și al 
agențiilor UE”. 
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Relații instituționale 

 

Creștere constantă a numărului de prezentări 
susținute în fața Parlamentului European, a 
Consiliului și a parlamentelor naționale 

Curtea colaborează îndeaproape cu Parlamentul European, cu Consiliul și cu parlamentele 
naționale din statele membre, întrucât impactul activității sale depinde, într-o mare măsură, 
de modul în care aceste instituții utilizează rezultatele auditurilor sale și recomandările pe care 
le formulează.  

Rapoartele de audit ale Curții sunt prezentate în fața comisiilor parlamentare și a grupurilor de 
lucru competente din cadrul Consiliului. Rapoartele sale anuale, precum și rapoartele speciale 
și documentele de analiză sunt prezentate, de asemenea, în fața parlamentelor naționale.  

În 2019, numărul prezentărilor rapoartelor Curții în fața acestor părți interesate instituționale 
a continuat să crească, în principal datorită unei creșteri semnificative a prezentărilor 
realizate în fața parlamentelor naționale. Concomitent, au avut loc mai puține prezentări în 
fața Parlamentului European, printre altele ca urmare a vacanței parlamentare dintre 
jumătatea lunii aprilie și septembrie 2019.  
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Reuniune cu președinții nou aleși ai 
instituțiilor UE 

2019 a fost un an care a marcat o serie de schimbări la conducerea multor instituții UE: 
președintele Curții s-a întâlnit cu președinții Parlamentului European, Comisiei Europene și 
Consiliului European, după alegerea acestora în funcție.  

 
Domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene, domnul David Sassoli, președintele 
Parlamentului European, doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, și Charles Michel, președintele 
Consiliului European. 
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Parlamentul European 
Membrii Curții și echipele de audit sunt invitate cu regularitate în fața comisiilor și a organelor 
Parlamentului European, în special la Comisia pentru control bugetar. 

2019 a fost un an special ca urmare 
a alegerilor europene din mai 2019, 
ceea ce a însemnat că reuniunile 
comisiilor parlamentare au încetat la 
jumătatea lunii aprilie și au fost 
reluate în septembrie. Curtea 
a prezentat 31 de rapoarte speciale și 
10 documente de analiză în fața a 
14 comisii (39 de rapoarte în fața a 
14 comisii în 2018). 

După alegeri, Curtea a desfășurat o campanie de sensibilizare pentru a-i informa pe deputații 
în Parlamentul European cu privire la activitatea sa de auditor extern al UE. De asemenea, au 
fost organizate o serie de ateliere pentru personalul Parlamentului.  

Nu în ultimul rând, în octombrie 2019, Curtea a lansat Portalul de publicații, care oferă un 
acces mai ușor și mai intuitiv la rapoartele sale nu numai pentru deputații în Parlamentul 
European, ci și pentru publicul larg.  
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Consiliul Uniunii Europene 
În 2019, echipele de audit ale Curții au prezentat 26 de rapoarte speciale în fața a 22 de 
grupuri de lucru și a 2 comitete ale Consiliului (40 de rapoarte în fața a 27 de grupuri de lucru 
în 2018).  

Pe lângă aceasta, Curtea a prezentat 2 documente de analiză: unul în fața Comitetului bugetar 
în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului derulate în România și celălalt în fața Grupului 
de lucru pentru Agenda 2030.  

De asemenea, Curtea a participat la un schimb de opinii cu Comitetul pentru servicii financiare 
referitor la memorandumul de înțelegere încheiat cu Banca Centrală Europeană, precum și cu 
Comitetul bugetar referitor la proiectul de buget pe 2020 al Curții. În decembrie 2019, Curtea 
și-a prezentat programul de activitate pentru 2020.  

În octombrie 2019, Curtea a primit vizita președintelui Eurogrupului, cu care a discutat stadiul 
actual al uniunii economice și monetare și viitoarele reforme ale acesteia, precum și 
contribuția pe care o poate aduce Curtea în domeniul guvernanței economice și financiare a 
UE. Pe lângă aceasta, în mai 2019, președintele Grupului de lucru pentru Eurogrup a efectuat 
o vizită pentru a se întâlni cu membrii Curții.

Guvernele și parlamentele statelor membre 

Mai multe intervenții în fața 
parlamentelor naționale 

Membrii Curții efectuează vizite regulate la parlamentele și guvernele naționale. În 2019, 
Curtea a realizat 90 de prezentări în 21 de state membre (50 de prezentări în 14 state membre 
în 2018), ceea ce reprezintă un record pentru instituție.  
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Comisia Europeană 

 

Schimb de opinii la cel mai înalt nivel cu 
entitățile auditate 

Conform unei practici consacrate de mulți ani, membrii Curții au o reuniune anuală cu 
omologii lor din cadrul Comisiei. Aceste reuniuni oferă prilejul de a face un bilanț al activităților 
și de a reflecta la modalitățile de îmbunătățire a cooperării. 

Membrii Curții de Conturi Europene și colegiul comisarilor, 
iunie 2019. 

În iunie 2019, această tradiție a fost 
continuată de președintele  
Jean‐Claude Juncker, care i‐a invitat pe 
membrii Curții la Bruxelles, pentru un 
schimb de opinii cu colegiul comisarilor. 

Banca Centrală Europeană 

Andrea Enria, președintele Consiliului de supraveghere, Banca 
Centrală Europeană, Alex Brenninkmeijer, membru al Curții, 
Klaus‐Heiner Lehne, președintele Curții, octombrie 2019. 

În octombrie 2019, Curtea a semnat cu 
Banca Centrală Europeană un 
memorandum de înțelegere care 
stabilește, pentru auditorii săi, 
modalitățile practice de partajare 
a informațiilor cu privire la activitățile de 
supraveghere ale Băncii Centrale 
Europene. 
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Cooperarea cu instituțiile supreme de audit 

Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din UE 

 

Reuniunea anuală din 2019  
din Polonia 

Cooperarea Curții cu instituțiile supreme de audit din UE are loc, în principal, în cadrul 
Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din UE. Această 
rețea a instituțiilor supreme de audit din UE dă Curții posibilitatea de a promova activitatea de 
audit extern independent în UE și în statele membre ale acesteia. 

În iunie 2019, Curtea a participat la reuniunea anuală găzduită și prezidată de instituția 
supremă de audit a Poloniei. Principalele discuții s-au axat pe provocările și oportunitățile pe 
care le prezintă Europa digitală pentru instituțiile supreme de audit din UE.  

Cu ocazia acestei reuniuni, Curtea a preluat președinția Comitetului de contact, așa cum 
procedează o dată la trei ani. 

  

Reuniunea Comitetului de contact, Varșovia, iunie 2019.   
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Portalul online privind auditul public în UE  

În ianuarie 2019, Curtea a lansat un portal online privind 
auditul public în Uniunea Europeană. Acest portal oferă 
informații despre mandatele, statutul, organizarea, 
activitatea și publicațiile instituțiilor supreme de audit din 
UE și din statele membre ale acesteia.  

 

 

Compendiul de audit referitor la sănătatea publică în UE  

În decembrie 2019, Curtea a publicat, în numele Comitetului de contact, o a doua ediție a 
Compendiului de audit, care a prezentat rezultatele activităților de audit privind sănătatea 
publică desfășurate de diferite instituții de audit din UE.  

Compendiul oferă o serie de informații generale cu privire la domeniul 
sănătății publice, la cadrul normativ aplicabil, la obiectivele principale și la 
responsabilitățile aferente de la nivel național și de la nivelul UE. 
Totodată, compendiul ilustrează principalele provocări cu care se 
confruntă UE și statele membre în acest domeniu. Documentul se 
bazează pe constatările recente ale auditurilor desfășurate de Curte și de 
instituțiile supreme de audit din 23 de state membre ale UE. 

În 2019, Curtea a demarat elaborarea unei a treia ediții a Compendiului 
de audit, care va fi publicată în 2020, pe tema securității cibernetice. 
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INTOSAI 
În cursul anului 2019, Curtea a continuat să se implice în mod activ în activitatea Organizației 
Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI), în special în calitate de 
vicepreședinte al Comitetului pentru standarde profesionale (începând din decembrie 2016) și 
de membru al subcomitetelor privind auditul financiar și contabilitatea, auditul de 
conformitate și, respectiv, auditul performanței.  

Curtea a luat parte, de asemenea, la activitățile și la proiectele altor grupuri de lucru ale 
INTOSAI, în special cele pentru auditul de mediu, pentru tehnologiile de lucru cu volume mari 
de date, pentru modernizarea financiară și reforma în materie de reglementare sau pentru 
evaluarea politicilor și a programelor publice. De asemenea, Curtea a participat la Grupul 
operativ pentru profesionalizarea auditorilor, la Inițiativa de dezvoltare a INTOSAI și la 
proiectul de revizuire a ISSAI 200 al Subcomitetului pentru auditul financiar și contabilitate. 

În septembrie 2019, Curtea a participat la Al XXIII-lea congres al INTOSAI (INCOSAI), ținut la 
Moscova. În cadrul conferinței au fost discutate pe larg două teme principale: tehnologia 
informației în serviciul dezvoltării administrației publice și contribuția instituțiilor supreme de 
audit la prioritățile și obiectivele naționale.  

EUROSAI 
Totodată, Curtea s-a implicat în mod activ în activitatea Organizației Europene a Instituțiilor 
Supreme de Audit (EUROSAI), care este grupul regional european al INTOSAI. Curtea 
a participat în special în activitățile grupurilor de lucru pentru auditul de mediu, pentru 
tehnologiile informației și pentru auditul fondurilor alocate în caz de catastrofe și dezastre, 
precum și la activitățile Grupului operativ privind auditul și etica.  

De asemenea, Curtea a participat la mai multe ateliere și seminare și a contribuit la publicarea 
unui raport comun privind calitatea aerului, împreună cu alte 14 instituții supreme de audit 
europene.  

În octombrie 2019, Curtea a organizat cea de a 17-a reuniune anuală a Grupului de lucru al 
EUROSAI privind auditul de mediu, precum și o conferință comună pe tema biodiversității. 

Nu în ultimul rând, Curtea a luat parte la cea de a treia conferință comună EUROSAI-ASOSAI, 
având ca temă „Problemele emergente și situațiile de urgență”, care a avut loc în martie 2019 
în Israel, precum și la primul seminar comun EUROSAI-AFROSAI, organizat în noiembrie 2019 la 
Lisabona și găzduit de instituția supremă de audit din Portugalia. 

 
Reuniunea anuală a Grupului de lucru al EUROSAI pentru auditul de mediu, octombrie 2019.  



 42 

 

 

Instituțiile supreme de audit din țările candidate și din țările potențial 
candidate la aderarea la UE 
În paralel, Curtea sprijină instituțiile supreme de audit din țările candidate și din cele potențial 
candidate la aderarea la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo*, Muntenegru, Macedonia 
de Nord, Serbia și Turcia), în principal prin intermediul unei rețele similare Comitetului de 
contact și prin sprijinul pe care îl acordă pentru activități coordonate de OCDE.  

Pe parcursul anului 2019, 10 auditori din cadrul instituțiilor supreme de audit care fac parte din 
rețea au luat parte la programul de stagii al Curții.  

De asemenea, Curtea a contribuit în mod activ la reuniunile și la activitățile rețelei, care au 
abordat subiecte precum auditul digital și practicile de raportare care sporesc impactul. 

Evaluări inter pares ale altor instituții supreme de audit din UE 
O evaluare inter pares este o examinare externă și independentă care este realizată de 
o echipă de profesioniști omologi din una sau mai multe instituții supreme de audit și care 
vizează unul sau mai multe elemente ale organizării și/sau funcționării unei astfel de instituții. 
Această activitate nu constituie un audit, ci o evaluare și implică o consiliere oferită în mod 
voluntar de către omologi. 

 
Reuniune în vederea evaluării inter pares, Vilnius, 
iunie 2019. 

În 2019, o echipă specializată condusă de 
secretarul general al Curții a efectuat, 
împreună cu instituțiile supreme de audit 
din Polonia și Regatul Unit, o evaluare 
inter pares a instituției supreme de audit 
din Lituania. Obiectivul principal a fost de 
a evalua dacă practica de audit a acestei 
instituții respecta standardele 
internaționale de audit. În decembrie 2019, 
a fost prezentat raportul final în fața 
parlamentului lituanian (Seimas).  

  

                                                           
* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu rezoluția RCSONU 1244 și cu 

Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo. 
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Gestiunea Curții 

Membrii 
Curtea de Conturi Europeană funcționează sub forma unui organ colegial compus din membri, 
câte unul din fiecare stat membru. Fiecare dintre membri este numit de Consiliu, după 
consultarea Parlamentului European, în urma nominalizării de către guvernul național 
respectiv. Curtea nu are niciun rol în procesul de nominalizare sau de numire a membrilor săi. 

Membrii Curții sunt numiți pentru un mandat reînnoibil de șase ani. Ei își exercită atribuțiile în 
deplină independență și în interesul general al UE. La preluarea mandatului, membrii își asumă 
un angajament solemn în acest sens în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

 
Reuniunea colegiului membrilor Curții, 18 iulie 2019, Luxemburg. 

În 2019, Consiliul a numit patru noi membri: domnul Viorel Ștefan (din România) de la 
1 iulie 2019 și doamna Ivana Maletić (din Croația) de la 15 iulie 2019, doamna Joëlle Elvinger 
(din Luxemburg) și domnul François-Roger Cazala (din Franța) de la 1 ianuarie 2020. De 
asemenea, Consiliul a reînnoit mandatele a trei membri aflați în exercițiu: domnul 
Alex Brenninkmeijer (din Țările de Jos), domnul Nikolaos Milionis (din Grecia) și domnul  
Klaus-Heiner Lehne (din Germania). 

Domnul Phil Wynn Owen (din Regatul Unit) a fost membru până la 31 ianuarie 2020. 

După numirea, în decembrie 2019, a domnului Janusz Wojciechowski în calitate de comisar 
european, până în martie 2020 nu fusese încă nominalizat și numit un membru din partea 
Poloniei.  

În 2019, colegiul membrilor Curții s-a reunit de 21 de ori (de 18 ori în 2018).  
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Președintele  
Președintele este responsabil de strategia organizațională a instituției, de planificare și de 
gestionarea performanței, de comunicare și de relația cu mass-media, de relațiile 
instituționale, de chestiunile juridice și de auditul intern. De asemenea, președintele reprezintă 
instituția în relațiile externe ale acesteia. 

Președintele este ales de către membri, din rândul acestora, pentru un mandat de trei ani, cu 
posibilitatea de reînnoire, și își asumă rolul de primus inter pares (primul între egali).  

Domnul Klaus-Heiner Lehne a fost ales președinte al Curții în septembrie 2016 și apoi reales în 
septembrie 2019. 

Președintele și membrii 

 
Notă: în martie 2020.   
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Camerele de audit și comitetele  
Fiecare membru este repartizat în una dintre cele cinci camere de audit, în cadrul cărora sunt 
elaborate și adoptate majoritatea rapoartelor de audit, a documentelor de analiză și a avizelor 
Curții.  

Camerele sunt conduse de un decan, ales din rândul membrilor camerei respective și de către 
aceștia. Începând din decembrie 2019, decanii celor cinci camere de audit ale Curții sunt: 
domnul Nikolaos Milionis, doamna Iliana Ivanova, doamna Bettina Jakobsen, domnul 
Alex Brenninkmeijer și domnul Lazaros S. Lazarou. Doamna Danièle Lamarque a fost membra 
responsabilă de controlul calității auditului (până în decembrie 2019, când mandatul său 
a expirat) și a prezidat Comitetul pentru controlul calității auditului. 

Camerele repartizează sarcinile de audit între diverșii membrii care le compun. Fiecare 
membru dă seamă pentru propriile sarcini de audit în fața camerei și în fața Curții. Membrii 
sunt asistați de un cabinet. Activitatea de audit este desfășurată de auditori profesioniști care 
lucrează în cadrul direcțiilor camerelor de audit.  

Pe lângă rolul pe care îl îndeplinesc în cadrul camerelor de audit, unii membri și-au asumat și 
roluri suplimentare: domnul Oscar Herics a condus Comitetul de etică, domnul Samo Jereb 
a condus Comitetul de audit, doamna Eva Lindström a condus Comitetul de orientare digitală, 
iar domnul João Figueiredo a condus Grupul consultativ în materie de strategie și prospectivă. 
Domnul Rimantas Šadžius a fost membrul responsabil de relațiile instituționale.  

Deciziile cu privire la aspecte mai largi de ordin strategic și administrativ sunt luate de 
Comitetul administrativ și, dacă este cazul, de colegiul membrilor, ambele fiind prezidate de 
președinte.  
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Conducerea de nivel superior a Curții este alcătuită din secretarul general și din directori. 
Există în total 10 direcții: 5 direcții sunt atașate camerelor de audit, 1 direcție este atașată 
Comitetului de control al calității auditului, 1 direcție, Președinției și 3, Secretariatului general. 

Conducerea de nivel superior a Curții  

 
Notă: în martie 2020. 
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Măsurarea performanței 
Curtea utilizează indicatori-cheie de performanță pentru a informa conducerea instituției cu 
privire la progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sale strategice, pentru a veni în 
sprijinul procesului decizional și pentru a oferi părților interesate instituționale informații 
privind performanța sa. Indicatorii oferă o imagine de ansamblu asupra performanței 
organizației în ceea ce privește diseminarea, impactul și percepția asupra activității Curții. 

 

36 de rapoarte publicate în 2019, 
așa cum se prevăzuse 

Curtea monitorizează numărul și calendarul rapoartelor publicate pe parcursul anului. În acest 
mod, se poate determina acuratețea planificării în cadrul Curții. 

În 2019, Curtea a publicat 36 de rapoarte: 25 de rapoarte speciale și 11 documente de analiză. 
Această cifră corespunde numărului de publicații care a fost planificat în programul de 
activitate. 

Numărul rapoartelor speciale și documentelor de analiză publicate  

 

În plus, Curtea a publicat 6 rapoarte anuale, 3 avize, 18 analize preliminare de audit și 4 alte 
publicații. În total, Curtea a elaborat 67 de publicații în cursul anului.  
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Prezența în mass-media 

 

Creștere constantă a acoperirii 
mediatice pe platformele de 
comunicare socială 

Curtea monitorizează acoperirea mediatică a activității sale și a instituției în sine, aceasta 
putând varia în mod semnificativ în funcție de tematica și de complexitatea rapoartelor. În 
același timp, interesul mass-mediei față de publicațiile sale poate fi puternic influențat de 
factori externi. Atunci când data publicării unui raport al Curții coincide cu un eveniment 
important sau cu o evoluție importantă a unei politici, acest lucru poate spori considerabil 
interesul publicului pentru subiectul respectiv. 

În total, în 2019 au fost identificate peste 50 000 de articole online gratuite și postări pe 
platformele de comunicare socială.  

 

Curtea a observat o creștere considerabilă, în 2019, a numărului postărilor sale pe platformele 
de comunicare socială, printre altele grație unei utilizări mai active a acestor canale de 
comunicare în cursul anului.  
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Intensificarea contactelor cu presa  

În 2019, Curtea și-a intensificat contactele cu presa și cu mass-media. Astfel, Curtea: 

o a publicat 61 de comunicate de presă în 23 de limbi ale UE (76 în 2018), precum și o serie 
de note informative și de informări de presă în anumite limbi; 

o a ținut 25 de conferințe de presă (20 în 2018), inclusiv conferințe de prezentare 
a raportului anual, organizate în mod specific pentru anumite sectoare sau țări. Aceste 
conferințe de presă au loc, în general, la Bruxelles. 

De asemenea, Curtea a organizat vizite pe teren pentru jurnaliști din Bruxelles și din statele 
membre, precum și mai multe prezentări cu privire la rapoarte selectate în atenția părților 
interesate din sectorul respectiv, în atenția ONG-urilor și în atenția unor grupuri de reflecție. 

 
Vizită de presă pe teren a unor jurnaliști din statele membre, noiembrie 2019, Luxemburg. 
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Un milion de vizite pe site-ul Curții  

În 2019, numărul vizitelor pe site-ul Curții a depășit pentru prima oară pragul de un milion. În 
total, au existat în jur de 511 000 de vizitatori individuali.  

 

Creșterea numărului celor 
care urmăresc mesajele 
Curții pe platformele de 
comunicare socială 

Pe parcursul anului, Curtea a asistat la o creștere în ceea ce privește expunerea și implicarea sa 
pe platformele de comunicare socială (în special pe Facebook, pe Twitter și pe LinkedIn), care 
au devenit o parte indispensabilă a activității Curții în materie de comunicare și care îi permit 
acesteia să aibă un contact direct cu cetățenii.  

La sfârșitul anului 2019, aproximativ 29 500 de persoane urmăreau cele trei conturi ale Curții 
pe platformele de comunicare socială (în jur de 22 500 în 2018).  

 

  

10 029 13 377 6 105

7 674 10 080 4 800

5 840 8 203 2 617
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Impactul activității Curții și percepția asupra acesteia  

 

88 % din părțile interesate 
chestionate consideră că rapoartele 
de audit ale Curții sunt utile 

Curtea evaluează utilitatea și impactul probabil al activităților sale, așa cum sunt percepute 
de părțile interesate din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, al 
agențiilor UE, al reprezentanțelor permanente ale statelor membre, al agențiilor și al 
instituțiilor supreme de audit din statele membre, al ONG-urilor, al mediului academic, al 
mass-mediei și al altor organisme.  

Începând din 2018, Curtea solicită părților interesate să furnizeze feedback cu privire la o serie 
de rapoarte speciale și de documente de analiză selectate, precum și cu privire la raportul 
anual, prin intermediul unor chestionare electronice anonime. Chestionarele oferă totodată 
părților interesate posibilitatea de a-și exprima feedbackul cu privire la calitatea rapoartelor și 
de a formula sugestii generale privind activitatea Curții.  

În 2019, 88 % din respondenți au apreciat că rapoartele Curții erau utile pentru activitatea lor 
și 81 % erau de părere că acestea aveau un impact. Acest rezultat este similar cu cel de anul 
trecut. 
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Examinarea situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor Curții 

 

Aproape toate recomandările Curții 
au fost puse în aplicare  

Curtea măsoară punerea în aplicare a recomandărilor sale pe baza urmăririi subsecvente 
realizate de auditori. Pentru 2019, Curtea a analizat recomandările formulate în Raportul său 
anual pe 2015 și în rapoartele speciale din același an.  

În urma analizei, s-a constatat că 96 % din recomandările formulate în Raportul anual pe 2015 
al Curții și 94 % din recomandările formulate în rapoartele speciale publicate de aceasta 
în 2015 fuseseră puse în aplicare fie integral, fie în majoritatea privințelor sau (cel puțin) în 
anumite privințe.  
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Personalul Curții 

Afectarea personalului în cadrul instituției 
La sfârșitul anului 2019, în cadrul instituției existau 853 de posturi permanente și temporare 
(853 în 2018), din care 534 erau în camerele de audit, inclusiv 118 în cabinetele membrilor 
Curții.  

 

În plus, personalul Curții includea, la sfârșitul exercițiului, 75 de agenți contractuali și 
16 experți naționali detașați (76 și, respectiv, 15 în 2018). 

Recrutarea 
Politica de recrutare a instituției respectă principiile generale și condițiile de angajare ale 
instituțiilor Uniunii Europene, iar personalul Curții este foarte divers din punctul de vedere al 
studiilor și al experienței profesionale.  

În 2019, Curtea a recrutat 77 de angajați (79 de angajați în 2018): 17 funcționari permanenți, 
33 de agenți temporari, 21 de agenți contractuali și 6 experți naționali detașați.  

De asemenea, Curtea a oferit un număr de 55 de stagii (60 în 2018) pentru absolvenți 
universitari, pe perioade cuprinse între trei și cinci luni. 

  

Președinție

Total 
posturi:

853

Traduceri Administrație Audit
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Profilul de vârstă 
Aproape trei sferturi (74 %) din angajații Curții aflați în activitate la sfârșitul anului 2019 au 
vârste cuprinse între 40 și 59 de ani.  

 

Mai mult de jumătate din directorii și managerii principali ai instituției au 50 de ani sau mai 
mult. Acest lucru înseamnă că, în următorii 5-10 ani, va avea loc o reînnoire a personalului cu 
funcții de conducere, pe măsură ce acesta se va pensiona. 

Egalitatea de șanse 
Curtea oferă personalului său egalitate de șanse în carieră la toate nivelurile organizației. 
Politica instituției privind egalitatea de șanse pentru perioada 2018-2020 abordează totodată și 
chestiunile legate de vârstă și de handicap. În ansamblu, personalul Curții este format din 
proporții egale de femei și bărbați.  
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Curtea rămâne, de asemenea, fidelă angajamentului de a îmbunătăți echilibrul de gen la 
nivelul cadrelor de conducere. În 2019, aproximativ o treime din directorii și managerii 
principali din cadrul instituției erau femei.  
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Sprijinul pentru activitățile de audit 

Formarea profesională 

 

Număr record de posibilități de învățare 

În 2019, Curtea a continuat să își diversifice și să își extindă oferta de posibilități de învățare 
adresată personalului, organizând un număr record de cursuri de formare, conferințe, 
prezentări și ateliere pe diverse teme.  

De asemenea, s-a continuat acordarea sprijinului financiar pentru personalul care participă la 
cursuri și la programe de formare externe pentru a obține sau pentru a menține calificări 
profesionale și diplome. Totodată, Curtea a lansat un program de dezvoltare a liderilor, care 
constă în activități de formare, de îndrumare și de mentorat pentru personalul care dorește să 
își amelioreze competențele de conducere. Procesele în materie de resurse umane au 
beneficiat de sprijin prin instruirea unor grupuri nou create de consilieri în carieră, de mentori 
și de facilitatori interni. 

 

Obiectivul în materie de zile de formare a fost depășit 

Și de această dată, obiectivul pe care și l-a stabilit Curtea în materie de zile de formare 
profesională (cinci zile de formare pe an, fiind excluse cursurile de limbi străine), în 
conformitate cu recomandările Federației Internaționale a Contabililor, a fost depășit. Auditorii 
au participat, în medie, la 7,5 zile de formare, în timp ce personalul din afara serviciilor de 
audit a luat parte, în medie, la 3,6 zile de formare. 

  

Auditori Persoane din afara 
serviciilor de audit≥ 5

7,5
3,6

≥ 2OBIECTIVUL
în materie de 

zile de formare 
pe an

2017 2018 2019
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Cooperarea în materie de formare profesională  

În iulie 2019, a fost organizată pentru a doua oară, la Universitatea din Pisa, școala de vară 
consacrată auditului finanțelor publice și răspunderii de gestiune, tema abordată de această 
dată fiind „transformarea digitală a auditului”. 

De asemenea, Curtea și-a continuat cooperarea cu Université de Lorraine, organizând cea de 
a cincea ediție a formării postuniversitare recunoscute cu diplomă intitulată „Auditul 
organizațiilor și al politicilor publice”, care conduce la obținerea unui masterat în 
„Managementul organizațiilor publice”. Pe lângă aceasta, Curtea a lansat un nou program 
postuniversitar intitulat „Bazele statisticii aplicate în audit”. Aceste programe au fost deschise 
și personalului Comisiei Europene. 

Nu în ultimul rând, Curtea și-a intensificat 
cooperarea cu Consiliul Internațional al Auditorilor 
pentru NATO (IBAN) în domeniul activităților de 
formare. În mai 2019, Curtea a găzduit un atelier pe 
tema auditului politicii de securitate și al celei de 
apărare a Uniunii, care a reunit auditori 
responsabili de aceste politici din partea Comisiei, a 
NATO, a Agenției Europene de Apărare, a 
Organizației Comune de Cooperare în materie de 
Armament (OCCAR), a Mecanismului Athena și 
a unui număr de instituții supreme de audit din UE. 

 
Sabine Chaupain-Guillot, pro-vicecancelar  
pentru educație din cadrul Université de Lorraine,  
Lazaros S. Lazarou, membru al Curții 
(februarie 2019). 

 

Lansarea platformei ECAdemy 

Curtea a creat, de asemenea, ECAdemy, un instrument care dă instituției posibilitatea de 
a distribui materiale didactice, de a publica înregistrări ale conferințelor și de a organiza 
seminare online cu toate persoanele interesate de subiectul auditului public din UE și din 
statele membre ale acesteia.  

Această platformă de învățare online este accesibilă gratuit publicului larg, la adresa 
https://ecademy.eca.europa.eu.   

https://ecademy.eca.europa.eu/
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Traducerile 
În 2019, în cadrul instituției au fost traduse și revizuite peste 223 000 de pagini, cifră care 
include și munca externalizată (251 000 de pagini în 2018). Publicațiile Curții sunt traduse în 
toate limbile oficiale ale UE. La rândul ei, corespondența Curții cu autoritățile statelor membre 
este tradusă în limba națională a acestora, așa cum prevede legislația.  

De asemenea, traducătorii instituției au participat frecvent la activitățile de audit ale Curții, 
oferind asistență lingvistică în cursul vizitelor de audit și sprijin lingvistic la redactarea 
documentelor.  

Tehnologia informației, spațiul de lucru și inovația 

Trecerea la servicii bazate pe cloud 

Trecerea la servicii bazate pe cloud a marcat un moment de cotitură, punând la dispoziție un 
sistem ușor de utilizat cu ajutorul căruia utilizatorii finali pot formula diverse cereri (legate de 
IT, resurse umane, clădiri, securitate etc.). 

Numeroase obiective ale noului plan de acțiune în materie de securitate informatică au fost 
deja atinse, de exemplu soluționarea mai eficace și cu regularitate a vulnerabilităților 
programelor informatice, prevenirea accesului neautorizat la serviciile de cloud, revizuirea 
guvernanței securității informațiilor și îmbunătățirea capacităților Curții de monitorizare 
a securității. 

Nu în ultimul rând, în 2019 a fost pus în aplicare un program tehnologic ambițios cu scopul de 
a furniza dispozitive și sisteme care să permită tuturor membrilor personalului să beneficieze 
de modalități mai flexibile de lucru, de exemplu munca la distanță, teleconferințele și munca 
mobilă.  

Noua politică în materie de date deschise 

În 2019, Curtea a adoptat, de asemenea, o nouă politică în materie de date deschise. 
Reutilizarea documentelor și procesul de punere la dispoziție a datelor Curții sunt determinate 
în cooperare cu Oficiul pentru Publicații. 
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ECALab 

Echipa ECALab, laboratorul Curții de inovare interdisciplinară, a continuat să experimenteze 
utilizarea unor tehnologii precum text mining, inteligența artificială și explorarea proceselor.  

În 2019, ECALab a început, de asemenea, să ofere sprijin pentru o serie de sarcini de audit.  

 

Rețeaua pentru tehnologie și  
inovare în serviciul auditului  

În noiembrie 2019, Curtea a lansat, de asemenea, rețeaua instituțiilor supreme de audit din UE 
pentru tehnologie și inovare în serviciul auditului (TINA), în cadrul conferinței intitulate „Date 
deschise și volume mari de date”, organizată la sediul său din Luxemburg. 

 
Conferința „Date deschise și volume mari de date”, noiembrie 2019, Luxemburg. 

O altă rețea a instituțiilor supreme de audit din UE, privind tehnologia blockchain în serviciul 
auditului, a fost creată cu scopul de a contribui, pe baza validării de către Curte a conceptului, 
la dezvoltarea de către Comisia Europeană a Infrastructurii europene de servicii bazate pe 
tehnologia blockchain. 
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Clădirile 
În prezent, Curtea are în proprietate trei clădiri („K1”, „K2” și „K3”), care funcționează ca 
o singură entitate tehnică integrată. De asemenea, Curtea închiriază în Luxemburg spații de 
birouri pentru centrul său de recuperare a datelor informatice în caz de dezastru.  

K1 
Clădirea K1, inaugurată în 1988, dispune de birouri pentru un maximum de 310 persoane, 
precum și de săli de ședință. Subsolul clădirii găzduiește spații de parcare, instalații tehnice, 
zone de depozitare, biblioteca și principala sală pentru arhive, în timp ce ultimul etaj este 
utilizat în întregime pentru instalații tehnice.  

Clădirea K1 a fost modernizată în 2008 pentru a fi adusă în conformitate cu cerințele naționale 
în materie de sănătate, de siguranță și de mediu. În măsura posibilului, tehnologia utilizată în 
K1 a fost adaptată pentru a fi compatibilă cu cea utilizată în clădirile K2 și K3.  

K2 
Clădirea K2 a fost inaugurată în 2003. Subsolul clădirii găzduiește spații de parcare, instalații 
tehnice și zone de depozitare, precum și centrul de sport. Ultimul etaj este utilizat în întregime 
pentru instalații tehnice. Restul etajelor sunt utilizate pentru birouri care pot primi până la 
241 de persoane, săli de ședință, o sală de conferință cu cabine de interpretare, săli de 
videoconferință, o cafeteria și chicinete.  

Curtea modernizează în prezent clădirea K2, optimizând spațiile de lucru ale acesteia și 
aducând la standardele actuale anumite instalații tehnice. Un studiu detaliat pentru acest 
proiect a fost realizat în 2019 și lucrările aferente au fost demarate la sfârșitul anului 2019. Așa 
cum au convenit Parlamentul European și Consiliul în martie 2014, Curtea va suporta costurile 
acestor lucrări de modernizare din bugetul rămas după finalizarea proiectului de construcție 
a clădirii K3 în urmă cu câțiva ani.  
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K3 
Clădirea K3 a fost inaugurată în 2012. Subsolul clădirii găzduiește spații de parcare, instalații 
tehnice și zone de depozitare, spații de descărcare, instalații de depozitare a deșeurilor, 
imprimeria, bucătăria și arhivele. La parter se află cantina, o cafeteria și mai multe săli de 
formare. În K3 se află de asemenea birouri care pot primi până la 503 persoane, săli de ședință 
și o sală IT. Etajul al șaselea al clădirii găzduiește săli de recepție, o bucătărie și instalații 
tehnice. Clădirea K3 a obținut calificativul „foarte bun” conform BREEAM, aceasta fiind cea mai 
importantă metodă recunoscută la nivel mondial pentru evaluarea și certificarea 
sustenabilității clădirilor. 
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Consolidarea suplimentară a măsurilor de securitate ale Curții 

În 2019, Curtea a luat mai multe măsuri pentru a consolida securitatea la sediul său din 
Luxemburg. Printre acestea se numără crearea unei echipe de securitate formate din agenți 
înarmați. A fost semnată o convenție cu Poliția statului Luxemburg, conform căreia Curtea este 
autorizată să utilizeze centrele naționale de formare ale acesteia din urmă. 

 
Eduardo Ruiz García, secretarul general al 
Curții, și Helga Schmid, secretarul general al 
SEAE. 

Curtea a încheiat de asemenea un acord cu Serviciul 
European de Acțiune Externă, cu scopul de a oferi sprijin 
auditorilor Curții în cursul vizitelor pe care le efectuează 
aceștia în țările cu un grad ridicat de risc.  
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Managementul de mediu 
În calitate de instituție a UE, Curtea are datoria de a aplica principiile unui bun management 
de mediu în toate activitățile sale. De asemenea, Curtea urmărește să reducă în mod 
sistematic emisiile sale de CO2 și analizează în mod regulat emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de activitățile sale. Totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate în 2018 a fost 
de 10 178 de tone de dioxid de carbon echivalent (tCO2e), cu 3 % mai puțin în comparație cu 
cifrele pentru 2017. 

Curtea este onorată să dețină certificarea EMAS (Sistemul de management de mediu și 
audit): instituția aplică cu succes un sistem de management de mediu conform cu EMAS și 
îndeplinește în integralitate cerințele de certificare ISO 14001:2015.  

În ultimul trimestru al anului 2019, a avut loc un audit extern cu privire la EMAS, în urma căruia 
certificarea EMAS a Curții a fost reînnoită pentru perioada 2020-2022. Alte măsuri noi 
avansează conform planului, cum ar fi inițiativa „Fără plastic la Curte”. 

 

Tot în 2019, în cooperare cu Ministerul 
Agriculturii din Luxemburg, au fost instalate, în 
grădinile Curții, patru stupi de albine, de 
acestea ocupându-se un grup de voluntari din 
rândul personalului Curții. Curtea 
preconizează că această inițiativă va avea un 
impact pozitiv asupra sustenabilității 
polenizatorilor din împrejurimile instituției.  
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Răspunderea de gestiune 

Informații financiare 
Curtea este finanțată de la bugetul general al Uniunii Europene, la rubrica cheltuielilor 
administrative. 

În 2019, bugetul instituției s-a ridicat la aproape 147 de milioane de euro, sumă utilizată în 
proporție de 98 % în cursul anului.  

Bugetul Curții reprezintă mai puțin de 0,1 % din totalul cheltuielilor UE sau aproximativ 1,5 % 
din cheltuielile administrative totale ale UE.  

Execuția bugetului pentru exercițiul 2019 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019 Credite 
definitive Angajamente Rată de 

utilizare Plăți 

Titlul 1: Personalul 
instituției (în mii de euro) 

10 – Membrii instituției 11 324 11 004 97 % 10 963 
12 – Funcționari și agenți 
temporari 107 367 106 434 99 % 106 434 

14 – Alți angajați și servicii 
externe 6 683 6 407 96 % 6 272 

162 – Misiuni 3 200 2 700 84 % 2 457 
161 + 163 + 165 – Alte cheltuieli 
privind personalul instituției 3 089 3 008 97 % 2 201 

Subtotal titlul 1 131 663 129 553 98 % 128 327 
Titlul 2: Clădiri, mobilier, 
echipamente și cheltuieli de 
funcționare diverse 

 

20 – Bunuri imobile 3 526 3 523 99 % 1 965 
210 – Tehnologia informației și 
telecomunicații 8 085 8 085 100 % 5 138 

212 + 214 + 216 – Bunuri 
mobile și cheltuieli conexe 976 880 90 % 769 

23 – Cheltuieli administrative 
curente 424 339 80 % 272 

25 – Reuniuni și conferințe 620 487 78 % 302 
27 – Informare și publicare 1 596 1 448 90 % 1 027 

Subtotal titlul 2 15 227 14 762 97 % 9 473 
Total Curtea de Conturi 146 890 144 315 98 % 137 800 
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Bugetul pentru 2020 
Bugetul pentru 2020 înregistrează o creștere de 4,3 % față de bugetul aferent 
exercițiului 2019. 

BUGET 2020 2019 
Titlul 1: Personalul instituției (în mii de euro) 
10 – Membrii instituției 11 751 11 474 
12 – Funcționari și agenți temporari 111 860 107 666 
14 – Alți angajați și servicii externe 7 403 6 381 
162 – Misiuni 3 370 3 450 
161 + 163 + 165 – Alte cheltuieli privind personalul 
instituției 2 945 3 098 

Subtotal titlul 1 137 329 132 069 
Titlul 2: Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli 
de funcționare diverse 

 

20 – Bunuri imobile 3 255 2 984 
210 – Tehnologia informației și telecomunicații 7 718 7 605 
212 + 214 + 216 – Bunuri mobile și cheltuieli conexe 963 998 
23 – Cheltuieli administrative curente 563 548 
25 – Reuniuni și conferințe 696 700 
27 – Informare și publicare 2 613 1 986 

Subtotal titlul 2 15 808 14 821 
Total Curtea de Conturi 153 137 146 890 

  



 67 

 

 

Auditul intern și auditul extern 

Auditul intern 
Serviciul de audit intern al Curții consiliază instituția cu privire la modul de gestionare 
a riscurilor. Acesta furnizează servicii de asigurare și de consultanță independente și obiective, 
menite să aducă o valoare adăugată și să îmbunătățească funcționarea instituției. Serviciul 
raportează către Comitetul de audit intern, care este format din trei membri ai Curții și dintr-
un expert extern. Comitetul monitorizează cu regularitate progresele înregistrate în 
îndeplinirea diferitelor sarcini stabilite în programul anual de activitate al serviciului și asigură 
independența acestuia. 

În 2019, serviciul de audit intern a finalizat trei sarcini de audit selectate: „Riscurile și 
provocările cu care se confruntă Comitetul de control al calității auditului”, „Cheltuielile de 
călătorie ale membrilor și ale funcționarilor cu grade înalte, cheltuielile de reprezentare ale 
membrilor și utilizarea parcului auto al Curții” și „Activitățile de formare profesională ale 
Curții”.  

Serviciul de audit intern a examinat, de asemenea, politica Curții în materie de gestionare 
a riscurilor, precum și trei declarații anuale furnizate de ordonatori de credite subdelegați. În 
plus, serviciul a monitorizat modul în care au fost puse în aplicare recomandările pe care le-a 
formulat anterior, pentru a se asigura că planurile de acțiune convenite fuseseră 
implementate, și a oferit consiliere cu privire la noul cadru de control intern al Curții. 

Auditorul intern al Curții nu a evidențiat nicio deficiență care, prin natura sau prin amploarea 
sa, ar pune în mod grav sub semnul întrebării fiabilitatea globală a sistemelor de control intern 
instituite de ordonatorul de credite delegat pentru a asigura legalitatea și regularitatea 
operațiunilor financiare ale Curții în 2019. 

Auditul extern 
Conturile anuale ale Curții sunt auditate de către un auditor extern independent. Acest audit 
extern este important, întrucât demonstrează că instituția aplică pentru ea însăși aceleași 
principii de transparență și de asumare a răspunderii pe care le aplică tuturor entităților care 
fac obiectul auditurilor sale.  

Raportul auditorului extern – PricewaterhouseCoopers Sàrl – privind conturile Curții pentru 
exercițiul financiar 2018 a fost publicat la data de 4 aprilie 2019. 
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Opiniile auditorului extern al Curții — exercițiul financiar 2018 

În ceea ce privește situațiile financiare ale Curții: 

„În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine corectă și fidelă a situației financiare 
a Curții de Conturi Europene la 31 decembrie 2018, precum și a rezultatelor operațiunilor 
sale, a fluxurilor sale de numerar și a modificărilor în structura activelor nete pentru 
exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), cu modificările 
ulterioare, denumit în continuare „Regulamentul financiar”, precum și în conformitate cu 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele 
de aplicare a Regulamentului financiar (JO L 362, 31.12.2012, p. 1), cu modificările 
ulterioare.” 

În ceea ce privește utilizarea resurselor și procedurile de control: 

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

o resursele alocate Curții nu ar fi fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate;  

o procedurile de control instituite nu ar oferi garanțiile necesare care să asigure 
conformitatea operațiunilor financiare cu normele și reglementările aplicabile.” 
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Descărcarea de gestiune  
pentru exercițiul financiar 2017 

La fel ca toate celelalte instituții ale UE, Curtea face obiectul unei proceduri de descărcare de 
gestiune.  

În martie 2019, Parlamentul European a acordat secretarului general al Curții descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2017. Cu alte cuvinte, 
conturile Curții pentru 2017 au fost validate (adică închise și aprobate).  

Ca în fiecare an, Curtea a analizat cu atenție toate chestiunile ridicate în cursul procesului de 
descărcare de gestiune în ceea ce privește responsabilitățile sale în materie de audit și de 
gestiune, a luat măsuri corespunzătoare și a raportat în detaliu Parlamentului European cu 
privire la acțiunile de urmărire întreprinse.  

 

Evaluarea inter pares privind  
cadrul etic al Curții 

Tot în 2019, cadrul etic al Curții a făcut obiectul unei evaluări externe realizate de instituțiile 
supreme de audit din Polonia și Croația. Raportul acestora a fost finalizat în ianuarie 2020. 
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Declarația ordonatorului de credite 
delegat 
În conformitate cu articolul 74 alineatul (9) din Regulamentul 
financiar – 
Declarația ordonatorului de credite delegat 
 

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

o declar că informațiile conținute în prezentul raport, precum și informațiile suplimentare 
disponibile la nivel intern – care cuprind informații financiare și privind gestiunea – 
referitoare la exercitarea atribuțiilor mele sunt adevărate și exacte și 

o 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 regularitatea operațiunilor subiacente conturilor și asigură o tratare 
adecvată a sesizărilor privind frauda sau suspiciunile de fraudă și 

— beneficiile controalelor sunt proporționale cu costurile. 

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 prejudicia interesele instituției. 

Luxemburg, 26 martie 2020 

 
Eduardo Ruiz García 
Secretar general



 

 

COPYRIGHT 
© Uniunea Europeană, 2020. 

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este pusă în aplicare prin Decizia nr. 6-2019 
a Curții de Conturi Europene privind politica în materie de date deschise și reutilizarea documentelor.  

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată indicând 
drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană pentru care UE deține 
drepturile de autor face obiectul licenței Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 
Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, sub rezerva menționării adecvate a autorilor și 
a indicării eventualelor modificări. Reutilizatorul nu poate altera sensul sau mesajul inițial al 
documentelor. Curtea de Conturi Europeană nu răspunde pentru eventualele consecințe ale reutilizării.  

Este necesar să obțineți drepturi suplimentare în cazul în care un anumit conținut prezintă persoane 
fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care apar membri ai personalului Curții de 
Conturi Europene, sau în cazul în care conținutul include lucrări ale unor terți. Dacă se obține o astfel de 
autorizație, ea anulează autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în mod clar 
eventualele restricții de utilizare 

În ceea ce privește următoarele fotografii, reutilizarea lor este permisă numai cu condiția ca 
deținătorul drepturilor de autor, sursa și, acolo unde sunt menționate, numele 
fotografilor/arhitecților să fie indicate: 

P. 2, © Uniunea Europeană, 2020, sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
P. 6, 32, 33, 38 (jos), 41, 42, 43, 50, 58, 60, 63 și 64, © Uniunea Europeană, 2019, sursa: Curtea de 
Conturi Europeană. 
P. 15, primul rând, dreapta, © Uniunea Europeană, 2010 / Carlos Juan. 
P. 15, al doilea rând, mijloc, © Uniunea Europeană, 2013, sursa: PE / Bauweraerts Didier. 
P. 17, © Uniunea Europeană, 2013, sursa: PE / Jennifer Jacquemart. 
P. 19, © Uniunea Europeană, 2015 / Angelos Tzortzinis. 
P. 21, © Uniunea Europeană, 2016, sursa: PE / Fred Marvaux. 
P. 26, stânga, © Uniunea Europeană, 2019 / Anouk Delafortrie. 
P. 26, dreapta, © Uniunea Europeană, 2019 / Lisa Hastert. 
P. 28, © Uniunea Europeană, 2019, sursa: PE / Benoit Bourgeois. 
P. 35, stânga, © Uniunea Europeană, 2019, sursa: PE (20191022_EP-093734A_DLL_007). 
P. 35, mijloc, © Uniunea Europeană, 2019, sursa: Comisia Europeană. 
P. 35, dreapta, © Uniunea Europeană, 2019, sursa: Consiliul European. 
P. 38, sus, © Uniunea Europeană, 2019, sursa: Comisia Europeană, Serviciul audiovizual / Etienne 
Ansotte. 
P. 62, © Uniunea Europeană, 2019, sursa: Curtea de Conturi Europeană. Arhitecții clădirilor: Paul Noël 
(1988) și Jim Clemes (2004 și 2013). 

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de autor, trebuie să 
se solicite direct permisiunea de la deținătorii drepturilor de autor: 

P. 7 și 8: pictograme realizate de Pixel perfect pornind de la site-ul https://flaticon.com. 

P. 12, de la stânga la dreapta: 
© Conține date modificate furnizate de sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus (2018), 
prelucrate de GeoVille; 
© Shutterstock / Andrey_Popov; 
© Shutterstock / G-Stock Studio. 

  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
https://flaticon.com/


 

 

P. 13, de la stânga la dreapta: 
© Shutterstock / Antonio Guillem; 
© Shutterstock / Gorodenkoff; 
© Shutterstock / igorstevanovic. 

P. 15, primul rând, stânga, © Shutterstock / Billion Photos; 
P. 15, primul rând, mijloc, © Shutterstock / Gorodenkoff. 
P. 15, al doilea rând, stânga, © Shutterstock / LMWH; 
P. 15, al doilea rând, dreapta, © Shutterstock / Photolines. 

P. 15, ultimul rând, de la stânga la dreapta: 
© Shutterstock / Syda Productions; 
© Shutterstock / Jenson; 
© Prin amabilitatea EUROCONTROL. 

P. 18, © Shutterstock / Bannafarsai_Stock. 
P. 20, © Shutterstock / pisaphotography. 
P. 26, mijloc, © MCI Benelux, 2019. 
P. 39, © NIK (Najwyższa Izba Kontroli), Varșovia, 2019. 

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de proprietate industrială, cum 
ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele înregistrate, logourile și denumirile înregistrate, 
sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se acordă nicio licență 
pentru acestea. 

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu oferă 
linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu are control asupra acestor site-uri, 
sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele în ceea ce privește respectarea vieții private și 
drepturile de autor. 

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene  

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de Conturi 
Europene. 



Contactați UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai 
apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest 
serviciu:
— apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
— apelând numărul standard: +32 22999696; sau
— prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Găsiți informații despre UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: 
https://europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://publications.europa.eu/ro/
publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul 
dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile 
lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: https://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi 
descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.



Q
J-A

A
-20-001-RO

-C

ISBN 978-92-847-4602-6


	Cuvântul-înainte al președintelui
	2019 pe scurt
	Activitățile Curții
	Strategia
	Auditul performanței și a regularității acțiunilor UE
	Programul de activitate
	Activitatea de audit pe teren
	Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele
	Rapoartele speciale și documentele de analiză
	Analizele preliminare de audit
	Rapoartele anuale și rapoartele anuale specifice
	Raportul anual pe 2018 privind bugetul UE
	Raportul anual referitor la fondurile europene de dezvoltare
	Rapoartele anuale specifice privind agențiile și întreprinderile comune ale UE

	Avizele

	Aspecte transversale
	Combaterea fraudei îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE
	Accent pus pe sustenabilitate

	Relații instituționale
	Parlamentul European
	Consiliul Uniunii Europene
	Guvernele și parlamentele statelor membre
	Comisia Europeană
	Banca Centrală Europeană

	Cooperarea cu instituțiile supreme de audit
	Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din UE
	INTOSAI
	EUROSAI
	Instituțiile supreme de audit din țările candidate și din țările potențial candidate la aderarea la UE
	Evaluări inter pares ale altor instituții supreme de audit din UE


	Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 
	Documentul de analiză nr. 01/2019: Răspunsul UE la scandalul „Dieselgate”
	Investiții pentru coeziune, creștere și incluziune
	Raportul special nr. 08/2019: Energia eoliană și solară pentru producerea de energie electrică: sunt necesare acțiuni semnificative pentru atingerea obiectivelor asumate de UE
	Acțiuni externe, securitate și justiție
	Raportul special nr. 24/2019: Azilul, transferul și returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere a disparităților dintre obiective și rezultate
	Reglementarea piețelor și economia competitivă 
	Raportul special nr. 10/2019: Exercițiile de simulare de criză la nivelul UE pentru bănci: volumul de informații pus la dispoziție cu privire la bănci este fără precedent, dar este nevoie de o mai bună coordonare și de un accent mai puternic pe riscuri
	Finanțarea și administrarea Uniunii 
	Raportul special nr. 14/2019: „Exprimați-vă părerea!” consultările publice ale Comisiei mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire la acestea nu sunt suficiente 
	Gestiunea Curții
	Membrii
	Președintele

	Camerele de audit și comitetele
	Măsurarea performanței
	Prezența în mass-media
	Impactul activității Curții și percepția asupra acesteia
	Examinarea situației acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor Curții


	Personalul Curții
	Afectarea personalului în cadrul instituției
	Recrutarea
	Profilul de vârstă
	Egalitatea de șanse

	Sprijinul pentru activitățile de audit
	Formarea profesională
	Traducerile
	Tehnologia informației, spațiul de lucru și inovația
	Clădirile
	K1
	K2
	K3

	Consolidarea suplimentară a măsurilor de securitate ale Curții
	Managementul de mediu

	Răspunderea de gestiune
	Informații financiare
	Execuția bugetului pentru exercițiul 2019
	Bugetul pentru 2020

	Auditul intern și auditul extern
	Auditul intern
	Auditul extern
	Opiniile auditorului extern al Curții — exercițiul financiar 2018


	Declarația ordonatorului de credite delegat



