
PR\880648RO.doc PE473.987v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru control bugetar

2011/2213(DEC)

6.2.2012

PROIECT DE RAPORT
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului 
financiar 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Monica Luisa Macovei



PE473.987v01-00 2/11 PR\880648RO.doc

RO

PR_DEC_Agencies

CUPRINS

Pagina

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN....................................3

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN....................................5

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............................6

Anexă...................................................................................................................................11



PR\880648RO.doc 3/11 PE473.987v01-00

RO

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010, 
însoţit de răspunsurile Centrului1,

– 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 (CEE) nr. 337/1975 al Consiliului din 10 februarie 1975 
privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale3, în 
special articolul 12a,

– 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 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0000/2012),

1. ... directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea 
de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului aferent exerciţiului financiar 2010;

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

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 127.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.



PE473.987v01-00 4/11 PR\880648RO.doc

RO

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi 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 Centrului European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010, 
însoţit de răspunsurile Centrului1,

– 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 (CEE) nr. 337/1975 al Consiliului din 10 februarie 1975 
privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale3, în 
special articolul 12a,

– 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 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0000/2012),

1. ... închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
pentru exerciţiul financiar 2010;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei şi Curţii de 
Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria 
L).

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 127.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale aferent exerciţiului financiar 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2010, 
însoţit de răspunsurile Centrului1,

– 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 (CEE) nr. 337/1975 al Consiliului din 10 februarie 1975 
privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale3, în 
special articolul 12a,

– 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 al Consiliului privind 
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special 
articolul 94,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (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 şi cu privire la legalitatea şi 
regularitatea operaţiunilor subiacente;

B. întrucât, la 10 mai 2011, Parlamentul a acordat directorului Centrului European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 127.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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Centrului aferent exerciţiului financiar 20091, iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de 
descărcare de gestiune, inter alia:

- a invitat Centrul să aplice mai eficient principiile bugetare ale specificităţii şi 
transparenţei;

- a constatat că Centrul a reportat credite (31% din cheltuielile administrative - titlul II) 
şi a anulat credite de plată (24% din totalul creditelor pentru activităţile operaţionale);

- a invitat directorul Centrului să furnizeze mai multe informaţii specifice cu privire la 
conţinutul celor 15 recomandări formulate la 31 decembrie 2008 şi la cele 14 
recomandări noi formulate la 31 decembrie 2009 de Serviciul de Audit Intern (IAS);

- a solicitat Centrului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la procedura pentru dezangajări pentru a îmbunătăţi transparenţa inventarului 
activelor;

C. întrucât bugetul general al Centrului pentru 2010 a fost de 18 300 000 EUR, ceea ce 
înseamnă o scădere de 1,6 % faţă de exerciţiul financiar 2009; 

D. întrucât contribuţia Uniunii la bugetul Centrului pentru exerciţiul financiar 2010 s-a ridicat 
la 12 265 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 4,9 %2 faţă de 2009,

Gestiunea bugetară şi financiară

1. constată pe baza conturilor anuale ale Centrului pentru 2010 că Centrul a primit la 
jumătatea lunii decembrie 2010 un buget suplimentar şi rectificativ în valoare de 
810 000 EUR pentru finanţarea studiilor solicitate de către DG Ocuparea Forței de 
Muncă în domeniul previziunilor cu privire la competențe;

2. ia act de avizul Consiliului de administraţie al Centrului privind conturile anuale finale 
ale Centrului pentru 2010 conform căruia bugetul 2010 finanţat prin contribuţia Uniunii 
a fost executat în proporţie de 99 %;

3. constată, de asemenea, din conturile anuale ale Centrului pentru 2010 faptul că 
cheltuielile de reprezentare şi cheltuielile aferente reuniunilor au crescut cu 233 % şi 
37 % comparativ cu 2009; constată că Centrul nu a justificat aceste două variaţii 
importante între 2009 şi 2010; solicită, astfel, Centrului să explice autorităţii care acordă 
descărcarea de gestiune motivul care a stat la baza creşterii substanţiale în aceste 
domenii specifice;

4. constată că Centrul primește contribuții anuale din partea a două state care nu sunt 
membre ale UE, dar care beneficiază de activitățile Centrului; constată că contribuţia 
Norvegiei şi a Islandei la bugetul Centrului pentru 2010 a însumat 421 308 EUR; 
reaminteşte faptul că aceste fonduri sunt gestionate cu titlul de venituri alocate, ceea ce 
înseamnă că trebuie să fie angajate pentru proiecte specifice; constată că în 2010 
obiectivul stabilit pentru utilizarea acestor fonduri nu a fost îndeplinit de Centru; 
subliniază că, pentru exerciţiul financiar 2009, Curtea de Conturi a făcut deja comentarii 
cu privire la deficienţele Centrului legate de utilizarea acestor fonduri; îndeamnă, în 

                                               
1 JO L 250, 27.9.2011, p. 130.
2 JO L 64, 12.3.2010, p. 925.
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consecinţă, Centrul să explice aceste deficienţe autorităţii care acordă descărcarea de 
gestiune şi să ia imediat măsuri pentru a asigura utilizarea acestor contribuţii;

Reportarea creditelor

5. constată din conturile anuale ale Centrului pentru 2010 că Centrul a reportat în 2010 
pentru 2011 suma de 794 700 EUR din creditele de la titlul 1 (Personal) şi titlul 2 
(Administrative); reaminteşte faptul că reportările automate de credite privesc doar 
cheltuielile legate de titlul 1 şi titlul 2;

6. constată din conturile anuale ale Centrului pentru 2010 faptul că reportările automate de 
credite au reprezentat 574 493 EUR, iar reportările neautomate au însumat 55 910 EUR; 
subliniază faptul că suma reportărilor automate şi a celor neautomate nu corespunde cu 
suma totală a creditelor reportate pentru 2011; constată că raportul Centrului privind 
conturile anuale pentru 2010 nu explică diferenţa de 164 297 EUR; îndeamnă Centrul şi 
Curtea de Conturi să transmită explicaţii autorităţii care acordă descărcarea de gestiune 
cu privire la acest aspect şi să ia măsurile necesare pentru rectificarea situaţiei;

7. constată câteva îmbunătăţiri realizate de Centru, având în vedere faptul că creditele de 
plată anulate au scăzut de la 24 % în 2009 la 14 % în 2010; salută, în plus, angajamentul 
Centrului de a reduce în continuare reportările prin monitorizarea execuţiei bugetare 
(angajamente, plăţi) şi a acţiunilor în materie de achiziţii publice prin intermediul unor 
modele standardizate;

8. solicită, totuşi, Centrului să facă eforturi pentru a reduce creditele reportate în vederea 
respectării în totalitate a principiului anualităţii; reaminteşte Centrului că acest fapt se 
poate realiza prin perfecţionarea sistemului de programare şi monitorizare şi prin 
demararea contractărilor mai devreme în cursul anului calendaristic pentru a reduce 
necesitatea reportării creditelor;

Transferuri

9. salută faptul că Centrul a reuşit să asigure autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune că a aplicat în mod eficace principiul transparenţei prin transmiterea în mod 
regulat de informaţii Consiliului de administraţie cu privire la transferurile între liniile 
bugetare pe parcursul anului; constată, în special, că la data de 20 septembrie 2011, 
Centrul realizase cinci transferuri de credite de angajament (însumând 35 000 EUR) şi 
că Consiliul de administraţie a fost informat în mod regulat de aceste transferuri; solicită 
totuşi Centrului să reducă cât de mult posibil aceste transferuri pentru a aplica şi 
principiul specificităţii;

Resursele umane

10. ia act de faptul că directorul a părăsit Centrul la 15 octombrie 2010, la sfârşitul 
mandatului său, pentru a prelua o altă funcţie la Agenţia italiană pentru formare şi 
educaţie profesională, ocuparea forţei de muncă şi politici sociale;

11. constată din Raportul anual al Centrului pentru 2010 că la 31 decembrie 2010 Centrul 
avea 96 de angajaţi, cu 5 posturi mai puţine decât cele indicate în organigrama sa; 
constată că 24 de agenţi contractuali şi 5 experţi naţionali detaşaţi au fost adăugaţi la 
numărul total al personalului, precum şi faptul că rata de distribuţie a personalului 
operaţional şi a personalului administrativ era de 90/35;
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12. ia act de avizul Consiliului de administraţie al Centrului privind conturile anuale finale 
ale Centrului pentru 2010 conform căruia procedurile de recrutare pentru toate cele 5 
posturi erau în desfăşurare sau fuseseră încheiate cu succes până la 31 decembrie 2010;

13. salută informaţia din raportul anual conform căruia Centrul a finalizat instituirea, în 
2010, a unui instrument on-line pentru recrutare (RECON - Recruitment Online), care 
va ajuta Centrul să sporească viteza şi eficienţa procesului său de recrutare; 

Performanţa

14. constată cu satisfacţie că Centrul a furnizat, la solicitarea autorităţii care acordă 
descărcarea de gestiune, diagrame Gantt pentru toate activităţile operaţionale-cheie din 
2011; reaminteşte Centrului că aceste diagrame prezintă în mod concis timpul dedicat 
de fiecare membru al personalului unui proiect şi încurajează o abordare orientată spre 
obţinerea de rezultate;

15. constată pe baza Raportului anual de activitate al Centrului că sistemul de măsurare a 
performanţei (SMP) a fost pus în aplicare în totalitate şi încurajează Centrul să 
elaboreze în continuare evaluări calitative pentru a completa indicatorii SMP, cu 
caracter mai mult cantitativ;

Auditul intern

16. constată din informaţiile furnizate de Centru că acesta mai are încă de pus în aplicare 
anumite recomandări pe care Serviciul de Audit Intern le-a formulat în contextul 
gestiunii resurselor umane 2008 şi al auditurilor în domeniul eticii din 2009; invită, cu 
toate acestea, directorul Centrului să furnizeze autorităţii care acordă descărcarea de 
gestiune informaţii specifice privind planul de acţiune pregătit de Centru pentru punerea 
în aplicare a acestor recomandări;

17. constată pe baza Raportului anual al Centrului că Serviciul de Audit Intern a realizat în 
2010 o evaluare a riscurilor în domeniul TIC; solicită, astfel, Centrului să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării 
Serviciului de Audit Intern, precum şi în ceea ce priveşte planul de acţiune pe care 
Centrul l-a pus în aplicare la 1 octombrie 2010;

18. constată, de asemenea, că în aprilie 2010 Serviciul de Audit Intern a desfăşurat un alt 
audit al Raportului anual de activitate al Centrului şi al elementelor componente ale 
declarației de asigurare a Centrului; constată pe baza informaţiilor furnizate de Centru 
că raportul final al Serviciului de Audit Intern a fost pus la dispoziţie Centrului la 5 iulie 
2010 şi că acest raport a furnizat asigurări rezonabile cu privire la realizarea raportării 
anuale, inclusiv declaraţia de asigurare a directorului; solicită totuşi Centrului să 
informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la conţinutul celor 
mai importante recomandări în acest sens, precum şi în ceea ce priveşte măsurile luate 
de Centru;

19. constată pe baza Raportului anual de activitate al Centrului că acesta a început să pună 
în aplicare standarde noi de control intern (SCI) în 2009 şi că cerinţele de bază au fost 
întrunite până la sfârşitul anului 2010, cu excepţia SCI 8 şi a SCI 10;

Structura de audit intern a Centrului

20. constată pe baza Raportului anual de activitate al Centrului că planul de audit al 
structurii de audit intern pentru 2010 a conţinut un număr de audituri ex-post şi pe 
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parcursul procedurilor de achiziţii publice, în mod special pentru studierea contractelor 
şi a procedurilor de acordare de granturi; constată, de asemenea, că în urma unui audit al 
procedurilor de acordare de granturi, desfăşurat de structura de audit intern, Centrul a 
demarat recuperarea sumelor plătite beneficiarilor de granturi naţionale în valoare de 
23 647,67 EUR;

21. este preocupat de faptul că structura de audit intern a părăsit Centrul la 31 august 2010; 
consideră că rapoartele structurii de audit intern ar putea avea ca rezultat mai multe 
îmbunătăţiri ale măsurilor de control intern pentru procedurile de achiziţii publice şi de 
acordare de granturi;

22. ia act, cu toate acestea, de observaţiile Centrului conform cărora funcţiile structurii de 
audit intern sunt în prezent acoperite de contractori externi - de exemplu, un audit al 
aplicaţiei financiare a Centrului (FIBUS) a fost contractat şi încheiat în 2011 - sau de 
grupuri organizate pe bază de proiecte interne; 

°
° °

23. atrage atenţia asupra recomandărilor sale formulate în rapoartele precedente referitoare 
la descărcarea de gestiune, 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 şi controlul agenţiilor.
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Anexă
Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuţi

Centrul European pentru 
Dezvoltarea Formării 

Profesionale
2006 2007 2008 2009

Performanţa nu au existat

- Obiectivele şi indicatorii de 
performanţă nu pot fi măsuraţi în 
multe cazuri→ Centrul ar trebui să 
îşi îmbunătăţească programarea; 
programarea pe care o realizează 
ar trebui să traseze o corelaţie 
clară şi consecventă între 
obiectivele stabilite, pe de o parte, 
şi execuţia resurselor bugetare 
necesare pentru îndeplinirea 
acestora, pe de altă parte.

- solicită Agenţiei să stabilească obiectivele SMART şi 
indicatorii RACER, precum şi să realizeze diagrama Gannt → 
promovarea unei abordări orientate spre rezultate;
- solicită Agenției să prezinte o analiză diacronică a 
operațiunilor realizate în exercițiul care face obiectul 
descărcării de gestiune și a celor realizate în exercițiile 
precedente;
- solicită Centrului şi Fundaţiei Europene de Formare să 
publice informaţii detaliate privind punerea în aplicare a 
acordului de cooperare în rapoartele lor de activitate pentru 
2009;

- solicită Centrului să realizeze o comparaţie 
între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul 
descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul 
precedent;

Gestiunea bugetară și 
financiară

- Principiul specificităţii nu a fost 
respectat cu stricteţe; 43 % din 
angajamente au fost reportate pentru 
următorul exerciţiu financiar; pentru 
activităţile operaţionale, mai mult de 
20 % din creditele de plată au fost 
anulate; - un număr mare de transferuri 
bugetare; 
- probleme de transparenţă în cadrul 
procedurilor de achiziţii publice;

nu au existat

- deficienţe în programarea şi monitorizarea creditelor 
diferenţiate pentru activităţile operaţionale: 25 % din creditele 
de plată au fost reportate;

- invită Centrul să aplice mai eficient principiile bugetare 
ale specificităţii şi transparenţei;

Resursele umane

- transparenţa: în două cazuri, Centrul nu 
a verificat în mod corect experienţa 
profesională necesară cerută în anunţul de 
posturi vacante în timpul fazei de 
preselecţie;

nu au existat nu au existat

- observă că Centrul a introdus modificări în procedurile 
sale de recrutare în urma observaţiilor Curţii de Conturi 
formulate în raportul său pentru 2009 prin care Curtea 
solicita Centrului să îşi amelioreze în continuare 
transparenţa; salută iniţiativa Centrului care, începând din 
iunie 2010, a introdus întrebări la testele scrise, precum şi 
interviuri înainte de preselecţie;

Auditul intern
- procedurile de control intern nu au fost 
complete; nu au existat

- solicită Agenţiei să dea curs la 15 dintre cele 30 de 
recomandări efectuate de IAS: gestiunea resurselor umane 
(performanţa personalului, stabilirea obiectivelor personalului 
şi stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor aferente 
Comitetului personalului);

- invită directorul Centrului să furnizeze informaţii 
specifice cu privire la conţinutul celor 15 recomandări 
formulate la 31 decembrie 2008 şi al celor 14 recomandări 
noi formulate la 31 decembrie 2009 de IAS;
- solicită Centrului să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la procedura pentru 
dezangajări pentru a îmbunătăţi transparenţa inventarului 
activelor; în plus, Centrul a demarat documentarea 
principalelor procese de control;


