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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru 
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru 
exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010, însoţit de răspunsurile Agenţiei1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 
de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene3, în special articolul 30,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie și afaceri interne (A7-0000/2012),

1. ... …directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative 
la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune 
pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2010;

2. își prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 39.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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3. încredinţează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curţii de Conturi și de a asigura publicarea 
acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru 
exerciţiul financiar 2010
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru 
exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010, însoţit de răspunsurile Agenţiei1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 
de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene3, în special articolul 30,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie și afaceri interne (A7-0000/2012),

1. ... …închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 
2010;

2. încredinţează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al 
Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 39.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curţii de Conturi și de a 
asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).
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3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent 
exerciţiului financiar 2010
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru 
exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010, însoţit de răspunsurile Agenţiei1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 
de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 
Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene3, în special articolul 30,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie și afaceri interne (A7-0000/2012),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2010 și cu privire la legalitatea și 
regularitatea operaţiunilor subiacente;

B. întrucât Parlamentul a acordat la 10 mai 2011 directorului executiv al Agenţiei Europene 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 39.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent 
exerciţiului financiar 20091, iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de 
gestiune, printre altele:

- a îndemnat Agenţia să își îmbunătăţească nivelul de execuţie a creditelor elaborând 
instrucţiuni și proceduri adecvate pentru analizarea potenţialelor reportări, astfel încât 
să reducă la minimum cuantumul creditelor reportate;

- s-a arătat îngrijorat de faptul că Agenţia a fost nevoită să anuleze credite în valoare de 
13 900 000 EUR pentru 2009 și de 13 000 000 EUR pentru 2008;

- a solicitat Agenţiei să realizeze o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul 
care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exerciţiul financiar 
precedent;

C. întrucât bugetul general al Agenţiei pentru exerciţiul financiar 2010 s-a ridicat la 
93 200 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 4,95% faţă de exerciţiul financiar 2009 
și întrucât contribuţia iniţială din bugetul Uniunii la bugetul Agenţiei a fost în 2010 de 
83 000 000 faţă de 78 000 000 EUR în 20092, ceea ce reprezintă o majorare cu 6,41 %,

Gestiunea bugetară și financiară

1. reamintește că, în 2010, contribuţia iniţială a Uniunii la bugetul Agenţiei a fost de 
83 000 000 EUR; constată însă că suma de 2 550 000 EUR, provenită din recuperarea 
excedentului, a fost adăugată la fondurile alocate iniţial, contribuţia totală a Uniunii 
ridicându-se astfel în 2010 la 85 550 000 EUR;

2. stabilește, pe baza bugetului general al Uniunii pentru exerciţiul financiar 2010 adoptat 
definitiv, că la titlul I (Cheltuieli cu personalul) și la titlul II (Administraţie) creditele 
Uniunii pentru exerciţiul financiar 2010 s-au ridicat la 23 633 000 EUR în credite de 
angajament și la 19 000 000 EUR în credite de plată; constată, de asemenea, că la titlul 
III (Cheltuieli operaţionale), cuantumul creditelor a fost de 59 367 000 EUR în credite 
de angajament și de 38 000 000 EUR în credite de plată; 

3. constată, pe baza raportului general că, în 2010, Agenţia a consumat 95 % din creditele 
de angajament din bugetul său disponibil și că diferenţele dintre titluri au fost limitate, 
titlul I cu 99 %, titlul II cu 80 % și titlul III cu 97 %; 

4. remarcă, pe baza conturilor finale, că nivelul plăţilor din bugetul 2010 s-a ridicat de la 
61% în 2009 la 69% în 2010; în plus, remarcă faptul că, potrivit Agenţiei, nivelul 
plăţilor din bugetul operaţional 2010 a ajuns la 79% faţă de 65% în 2009;

Reportarea creditelor

5. este preocupat de reportările de credite constatate de Curtea de Conturi din 2006; 
remarcă în special faptul că, pentru anul 2010, suma de 26 500 000 EUR, reprezentând 

                                               
1 JO L 250, 27.9.2011, p. 224.
2 JO L 64, 12.3.2010, p. 1016.
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28% din bugetul disponibil, a fost reportată în 2011 și că doar 12 000 000 EUR din 
această sumă au reprezentat cheltuieli angajate;

6. subliniază încă o dată că un nivel ridicat de reportări și anulări demonstrează 
incapacitatea Agenţiei de a gestiona o majorare atât de importantă a bugetului său; se 
întreabă dacă nu ar fi mai potrivit ca autorităţile bugetare să acorde mai multă atenţie, pe 
viitor, deciziilor de a majora bugetul Agenţiei, ţinând seama de timpul necesar pentru 
realizarea noilor activităţi; solicită, prin urmare, Agenţiei să îi furnizeze mai multe 
detalii privind fezabilitatea angajamentelor viitoare;

7. este conștient de faptul că, datorită caracterului permanent sau de lungă durată al 
operaţiunilor comune ale Agenţiei, este inevitabil ca executarea angajamentelor aferente 
să se extindă dincolo de sfârșitul exerciţiului financiar; cu toate acestea, îndeamnă 
Agenţia să continue să reducă cât mai mult posibil cuantumul creditelor reportate, prin 
consolidarea monitorizării activităţilor comune pentru a ajusta valoarea subvenţiilor cât 
mai devreme cu putinţă;

8. ia act de unele acţiuni realizate în cadrul revizuirii așa-numitelor fișe REM (running 
expenses of means) ale Agenţiei (gestionarea cheltuielilor curente cu mijloacele) pe 
2010 pentru îmbunătăţirea programării și monitorizării;

Sistemul de contabilitate

9. ia act de observaţiile Curţii de Conturi privind deficienţele din sistemul contabil al 
Agenţiei; remarcă, de fapt, că sistemul contabil al Agenţiei nu a fost încă validat de 
către contabil, așa cum se prevede în Regulamentul financiar; ia act totuși de răspunsul 
Agenţiei în care se menţionează că, la începutul lui 2011, Agenţia a demarat proiectul 
„Business Process Mapping” pentru procesele financiare și că validarea trebuia să se 
finalizeze în a doua jumătate a anului 2011; prin urmare, solicită Curţii de Conturi să 
verifice acest aspect;

10. ia act de observaţiile Curţii de Conturi privind deficienţele din cadrul sistemului de 
reconciliere a declaraţiilor furnizorilor cu evidenţele aferente ţinute de Agenţie; ia act de 
răspunsul Agenţiei în care se menţionează că majoritatea entităţilor publice nu dispun de 
sisteme contabile centralizate, iar unele dintre ele nu utilizează o contabilitate de 
angajamente, îngreunând procesul de reconciliere a bilanţurilor vânzătorilor; ia act de 
angajamentul Agenţiei de a lua legătura cu autorităţile naţionale pentru a încerca să 
pună în aplicare proceduri alternative în vederea reconcilierii bilanţurilor sale cu cele ale 
furnizorilor; solicită Agenţiei să informeze cu regularitate autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la progresul înregistrat alături de autorităţile naţionale 
în vederea soluţionării acestei probleme;

Achiziţii publice și subvenţii

11. constată, pe baza conturilor finale, că Agenţia are în continuare deschise două litigii 
referitoare la proceduri de licitaţie și că reclamanţii au solicitat daune în valoare totală 
de 10 794 806 EUR; solicită Agenţiei să informeze regulat autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la evoluţia situaţiei din aceste două cazuri;
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12. constată, pe baza conturilor financiare, că Agenţia a încheiat cu partenerii săi 751 de 
acorduri de subvenţionare sau decizii specifice de finanţare, suma totală aferentă 
activităţilor de cofinanţare fiind de 53 000 000 EUR;

13. în plus, ia act de faptul că din 751 de subvenţii, pentru 270 dintre acestea Agenţia nu a 
procesat plata finală și că pentru 92 de subvenţii, Agenţia a plătit o prefinanţare de 5 
100 000 EUR;

Administrarea subvenţiilor

14. solicită Agenţiei să realizeze controale ex-post sub formă de vizite la faţa locului;

15. remarcă, totuși, că Agenţia a realizat o revizuire a fișelor REM, care reprezintă baza 
estimărilor bugetare și a cererilor de rambursare;

Resurse umane

16. stabilește, pe baza raportului general, că în 2010 au avut loc 74 de proceduri de 
recrutare; ia act de desfășurarea procedurilor de recrutare pentru patru noi posturi în 
2010, proceduri care urmează să fie finalizate în primul trimestru al anului 2011 și ia act 
de faptul că personalul Agenţiei număra la sfârșitul anului 2010 294 de persoane dintr-o 
cifră totală aprobată în schema de personal de 298 de persoane;

Performanţă

17. solicită Agenţiei să asigure în continuare coerenţa în ceea ce privește planificarea 
strategică și anuală a operaţiunilor sale; remarcă, de fapt, că obiectivele din programul 
anual de activitate pe 2010 nu sunt legate în mod clar cu obiectivele pe 2010 din planul 
multianual 2010-2013 și reamintește Agenţiei că lipsa unei conexiuni clare și a 
coerenţei dintre diferitele documente de planificare ar putea avea un impact negativ 
asupra punerii în aplicare a planului strategic;

18. remarcă, pe baza raportului general, că în ciuda faptului că bugetul Agenţiei a crescut în 
2010, cuantumul net alocat pentru activităţile operaţionale a scăzut de la 48 200 000 
EUR la 47 400 000 EUR, dar numărul de ore operaţionale / persoană a crescut cu 27 %, 
până la 6 411;

Auditul intern

19. remarcă faptul că în 2010 Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit al 
planificării operaţionale bazat pe contribuţia părţilor interesate interne și externe;  
remarcă, în special, că auditul respectiv a vizat următoarele:

- coerenţa planificării strategice și planificarea anuală a operaţiunilor;

- adecvarea procesului de elaborare a planificării operaţionale, insistându-se în 
special pe implicarea părţilor interesate relevante;

- adecvarea procesului de colectare a feedback-ului privind activităţile operaţionale 
și utilizarea acestuia pentru realizarea viitoarei planificări;

- adecvarea procesului de gestionare a cererilor ad hoc prezentate de părţile 
interesate în legătură cu planificarea operaţională;



PR\880632RO.doc 11/12 PE473.979v01-00

RO

20. în acest sens, solicită Agenţiei să se asigure că toate obiectivele din cadrul planului 
multianual sunt reflectate în mod adecvat și clar în programul anual de activitate;

21. salută faptul că Agenţia a ţinut totuși seama în cadrul planurilor sale operaţionale, de 
riscurile pentru fiecare operaţiune specifică; în plus, remarcă cu plăcere că Agenţia a 
folosit lecţiile învăţate pe parcursul realizării operaţiunilor sale pentru a îmbunătăţi 
calitatea planului operaţional ulterior;

22. remarcă faptul că IAS trebuie să continue să verifice modul în care Agenţia a pus în 
aplicare cele șapte recomandări „foarte importante” din cadrul auditurilor anterioare 
realizate de IAS; observă că aceste recomandări se referă la:

- auditul din 2009 privind gestionarea subvenţiilor, în special evaluarea nevoii 
de a solicita un certificat pentru a putea procesa o cerere de plată, elaborarea 
unei politici privind verificările și controalele, acordul juridic pentru planul 
operaţional cu partenerii, precum și descrierea criteriilor de evaluare;

- auditul de urmărire subsecventă din 2008 privind sistemul de control intern, în 
special dotarea adecvată cu personal pentru realizarea acestui obiectiv;

- auditul din 2007 privind sistemul de control intern, în special revizuirea
procedurii de înregistrare și întocmirea unor fișe ale postului complete și 
corespunzătoare, precum și transmiterea lor către personal.

°

° °

23. atrage atenţia asupra recomandărilor sale formulate în rapoartele precedente referitoare 
la descărcarea de gestiune, așa cum sunt prezentate în anexa la prezenta rezoluţie;

24. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluţia sa din ... 2012 referitoare la performanţele, 
gestiunea financiară și controlul agenţiilor.
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Anexă
Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuţi

FRONTEX 2006 2007 2008 2009

Performanţă
nu au existat nu au existat

- solicită Agenţiei să stabilească prompt o legătură între programul 
său de lucru și instituţia sa financiară→ Agenţia a adoptat un plan 
multianual pentru perioada 2010-2013 în ciuda lipsei unor 
dispoziţii în acest sens în regulamentul de bază al Agenţiei;
- solicită Agenţiei să prezinte o analiză diacronică a operaţiunilor 
realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune și a 
celor realizate în exerciţiile precedente;

- solicită Agenţiei să stabilească o legătură între 
programul său de lucru și previziunile sale financiare;
- solicită Agenţiei să realizeze o comparaţie 
între operaţiunile realizate în exerciţiul care face 
obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în 
exerciţiul precedent;
- solicită Agenţiei să furnizeze informaţii privind 
impactul operaţiunilor sale și să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
aceasta;

Gestiunea 
bugetară și 
financiară

- au fost asumate 
angajamente juridice 
înainte de angajamentele 
bugetare;

- principiile bugetare ale 
anualităţii și specificităţii 
nu au fost strict respectate:  
rata reportărilor a depășit 
70 % per ansamblu și a 
fost de aproape 85% 
pentru cheltuielile 
operaţionale.

- probleme recurente în sistemul de 
angajamente al Agenţiei: angajamente 
bugetare au fost contractate ulterior 
angajamentelor juridice (25 de cazuri) 
și s-au semnat contracte de subvenţie cu 
ţările partenere pentru acţiuni deja 
începute sau chiar finalizate;

- deficienţe în programarea și 
monitorizarea activităţilor Agenţiei 
(70% din creditele disponibile nu au 
fost cheltuite; credite de angajament 
reportate din cauza unor estimări de 
costuri excesive).

- solicită Agenţiei să își exercite în totalitate atribuţiile și să 
continue să își îmbunătăţească gestiunea financiară;
- solicită Agenţiei să își îmbunătăţească gestiunea financiară în 
ceea ce privește rambursarea costurilor contractate de statele 
membre prin identificarea cauzelor problemelor; 
- Agenţia ar trebui să introducă un sistem eficace de programare și 
de monitorizare a termenelor contractuale stabilite; un proces de 
evaluare a riscurilor pentru activităţile sale; un sistem de credite 
diferenţiate în cadrul bugetelor viitoare pentru realizarea de 
subvenţii în vederea reducerii nivelului ridicat de reportări și 
anulări; contractarea unor angajamente juridice înainte de 
angajamentele bugetare corespondente; nerespectarea regulilor în 
cadrul procedurilor de recrutare (proceduri privind transparenţa –
nediscriminarea) 

- îndeamnă Agenţia să își îmbunătăţească nivelul de 
execuţie a creditelor elaborând instrucţiuni și proceduri 
adecvate pentru analizarea potenţialelor reportări, 
astfel încât să reducă la minimum cuantumul creditelor 
reportate;
- își manifestă îngrijorarea legată de faptul că Agenţia 
a trebuit să anuleze credite în valoare de 13,9 MEUR 
în 2009 și de 13 MEUR în 2008);
- un nivel ridicat de reportări și anulări demonstrează 
incapacitatea Agenţiei de a gestiona o majorare atât de 
importantă a bugetului său și solicită, prin urmare, 
Agenţiei să îi furnizeze detalii ample privind 
fezabilitatea angajamentelor viitoare;
- solicită Agenţiei să își îmbunătăţească gestionarea 
subvenţiilor; 

Resurse umane nu au existat nu au existat - probleme în cadrul procedurilor de recrutare; nu au existat

Auditul intern
nu au existat nu au existat

- solicită Agenţiei să dea curs la patru dintre cele 23 de 
recomandări efectuate de IAS: și anume: finalizarea fișelor 
posturilor și stabilirea obiectivelor pentru membrii personalului, 
întărirea securităţii, o mai bună înregistrare a corespondenţei, 
consolidarea procesului de gestionare a subvenţiilor și asigurarea 
respectării Regulamentului financiar.

- remarcă faptul că, din cele 19 recomandări realizate 
de IAS, 6 au fost puse în aplicare în mod adecvat și 
eficace, 10 sunt în curs de aplicare și 3 sunt finalizate 
dar necesită verificare din partea IAS;


