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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2010
(C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor 
de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Fundaţiei 
Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul 
financiar 2010, însoţit de răspunsurile fundaţiei1,

– 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. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind 
constituirea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă3, 
în special articolul 16,

– 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 Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei aferent exerciţiului financiar 
2010;

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

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundaţiei Europene pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 150.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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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 Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de 
Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2010
(C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor 
de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Fundaţiei 
Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul 
financiar 2010, însoţit de răspunsurile fundaţiei1,

– 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. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind 
constituirea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă3, 
în special articolul 16,

– 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 Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi 
de Muncă pentru exerciţiul financiar 2010;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundaţiei 
Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, 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. 150.
2 JO L 248, 16.09.2002, p. 1.
3 JO L 139, 30.5.1975, 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 Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea 
Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2010
(C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor 
de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Fundaţiei 
Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul 
financiar 2010, însoţit de răspunsurile fundaţiei1,

– 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. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind 
constituirea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă3, 
în special articolul 16,

– 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 Fundaţiei Europene pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuţia 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 150.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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bugetului Fundaţiei aferent exerciţiului financiar 20091, iar în rezoluţia sa care însoţea 
decizia de descărcare de gestiune, printre altele,

- a invitat Fundaţia să prezinte dovezi cu privire la deciziile sale referitoare la selecţia 
personalului (de exemplu dovezi privind punctajul minim pentru candidaţi la începutul 
procesului de recrutare) pentru a garanta transparenţa procedurilor de recrutare;

- a invitat Fundaţia să se asigure că creditele sunt puse la dispoziţie numai după ce se 
încasează venitul alocat aferent;

- a constatat că Curtea de Conturi a fost nevoită să formuleze observaţii cu privire la 
situaţia bugetară şi financiară a Fundaţiei care conţineau deficienţe grave, fapt care 
indica mari insuficienţe la nivelul organizării financiare a Fundaţiei;

C. întrucât bugetul general al Fundaţiei pentru exerciţiul financiar 2010 s-a ridicat la 
20 900 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,4% faţă de exerciţiul financiar 2009; 
întrucât contribuţia iniţială din bugetul Uniunii la bugetul Fundaţiei pentru 2010 a fost de 
19 067 159 EUR faţă de 19 450 000 EUR în 20092, ceea ce reprezintă o majorare cu 
0,97%,

Acţiunile prin care s-a dat curs observaţiilor Curţii de Conturi din 2009

1. constată din raportul anual de activitate că Fundaţia şi-a asumat următoarele
angajamente şi a realizat următoarele acţiuni ca urmare a observaţiilor Curţii de Conturi 
din 2009:

- Fundaţia s-a angajat să acorde în viitor o mai mare atenţie cerinţei de a pune la 
dispoziţie credite numai după ce se încasează venitul alocat aferent;

- Fundaţia s-a angajat să îşi intensifice în mod semnificativ eforturile pentru 
închiderea conturilor pe 2010, întrucât, prin intermediul unor cursuri de 
instruire şi al resurselor suplimentare, a fost asigurat faptul că sunt respectate 
toate termenele în ceea ce priveşte conturile pentru 2010 şi nu rămân deficienţe 
majore în conturile provizorii pentru 2010;

- registrul de excepţii, care lipsea, a fost creat la 1 iulie 2010;

- în ceea ce priveşte procedura de selecţie a personalului, nu au fost găsite 
dovezi cu privire la punctajul minim pe care trebuiau să-l acumuleze candidaţii 
ca să fie invitaţi la interviu şi să fie incluşi pe lista de rezervă (înainte de 
examinarea cererilor); Fundaţia a inclus în prezent punctajele minime în 
rapoartele comitetului de selecţie;

- Fundaţia a luat măsuri pentru a îmbunătăţi şi mai mult procedurile de evaluare 
şi analiză ca parte a efortului depus pentru a evita în viitor erorile din 
procedurile de achiziţii;

2. invită Curtea de Conturi să confirme autorităţii care acordă descărcarea de gestiune că 
aceste acţiuni şi angajamente sunt suficiente pentru eliminarea deficienţelor constatate 
de Curte în activitatea Fundaţiei în 2009;

                                               
1 JO L 250, 27.9.2011, p. 210.
2 JO L 64, 12.3.2010, p. 505.
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Gestiunea bugetară şi financiară

3. reaminteşte că contribuţia iniţială a Uniunii la bugetul Fundaţiei a fost în 2010 de 
19 067 159 EUR; constată însă că suma de 762 841 EUR, provenită din recuperarea 
excedentului, a fost adăugată la fondurile alocate iniţial, contribuţia totală a Uniunii 
ridicându-se astfel în 2010 la 19 830 000 EUR;

4. constată pe baza intrărilor din conturile sale anuale că Fundaţia a publicat un buget 
rectificativ în valoare totală de 20 848 000 EUR foarte aproape de încheierea 
exerciţiului 2010; regretă că Fundaţia nu a prezentat informaţii cu privire la motivele 
care s-au aflat la baza acestor modificări; invită Fundaţia să remedieze situaţia şi să 
informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la această 
chestiune;

5. constată pe baza raportului său anual de activitate că Fundaţia a înregistrat o rată de 
execuţie a creditelor de angajament de 98%; constată, în special, că, potrivit conturilor 
anuale, ratele de utilizare de către Fundaţie a fondurilor de la titlul 1 (cheltuieli de 
personal), titlul 2 (administraţie) şi titlul 3 (cheltuieli operaţionale) au fost de 99,8%, 
95,1% şi, respectiv, 96%;

6. constată pe baza conturilor anuale ale Fundaţiei că rata de utilizare a creditelor reportate 
din 2009 în 2010 a fost de 96,1% în credite de plată, faţă de 94,2% în 2009;

Resurse umane

7. constată pe baza raportului anual de activitate al Fundaţiei că proporţia posturilor din 
organigramă completate, 91%, s-a îmbunătăţit în 2010 faţă de 2009 (78%);

Performanţă

8. subliniază că activitatea principală a Fundaţiei este să contribuie la crearea unor condiţii 
mai bune de viaţă şi de muncă prin acţiuni menite să dezvolte şi să difuzeze cunoştinţele 
legate de acest subiect prin intermediul reţelelor şi al sondajelor; constată că 68% din 
personalul Fundaţiei se ocupă de aceste activităţi operative, iar personalul rămas se 
ocupă de sarcini administrative; prin urmare, consideră că este deosebit de important 
pentru autoritatea care acordă descărcarea de gestiune să evalueze eficienţa şi 
eficacitatea procesului de gestionare a sondajelor în cadrul Fundaţiei;

9. constată, în special, că, în 2010, Fundaţia a întreprins următoarele activităţi în cadrul 
Reţelei sale a observatoarelor europene şi al sondajelor:

- în cadrul Observatorului European pentru Relaţii Industriale (EIRO): au fost 
adăugate 357 de informaţii actualizate; cinci studii de reprezentativitate; 
actualizări anuale de informații privind remunerarea, timpul de lucru și 
acțiunile sindicale; examinarea anuală a relațiilor industriale; şase rapoarte 
analitice comparative;

- în cadrul Observatorului European pentru Condițiile de Muncă (EWCO): au 
fost adăugate 107 de informaţii actualizate; șase rapoarte analitice comparative 
privind promovarea ocupării forței de muncă în rândul lucrătorilor migranți și 
al persoanelor care desfășoară o activitate independentă;
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- în cadrul Monitorului European pentru Restructurare (ERM): au fost adăugate 
1 258 de fișe informative cu privire la restructurări; patru rapoarte analitice 
comparative;

- în cadrul celui de al doilea sondaj privind calitatea vieții în Europa: raport în
urma analizei secundare a vieţii de familie şi a vieţii profesionale;

- în cadrul celui de al treilea sondaj privind calitatea vieții în Europa: pregătirea 
lucrărilor de teren;

- în cadrul celui de al cincilea sondaj privind condițiile de muncă în Europa:
lucrări de teren cuprinzând desfășurarea a 44 000 de interviuri în 34 de țări; 
publicarea primelor constatări (document de sinteză);

- în cadrul sondajului privind întreprinderile europene: publicarea unui raport de 
sinteză, analiza secundară a profilurilor de flexibilitate ale întreprinderilor și a 
muncii pe bază de fracțiune de normă;

10. îndeamnă Fundaţia să înregistreze toate deciziile Consiliului de administraţie cu privire 
la sondaje, întrucât, în lipsa unor standarde adecvate privind documentarea deciziilor 
adoptate, ar putea fi afectate eficienţa şi eficacitatea cu care aceste decizii sunt 
comunicate; constată, în special, că Fundaţia se confruntă cu lipsuri în această privinţă 
şi este posibil ca preşedintele Consiliului de administraţie să nu semneze deciziile 
adoptate şi să nu treacă data adoptării lor;

11. observă, de asemenea, că comitetele consultative ale Fundaţiei, responsabile de 
contribuţiile Consiliului de administraţie la fazele de pregătire şi de evaluare a 
sondajelor, nu au caiete de sarcini şi nici regulamente de procedură pentru organizarea 
reuniunilor lor; consideră că aceste deficienţe ar putea duce la înţelegerea greşită a 
rolurilor şi responsabilităţilor comitetelor consultative, ceea ce poate afecta negativ 
pregătirea sondajelor; prin urmare, invită Fundaţia să remedieze această situaţie şi să 
informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în 
acest sens;

12. de asemenea, invită Fundaţia să instituie proceduri scrise în care să fie prezentate 
activităţile sale de bază; subliniază că acest lucru ar putea ajuta Fundaţia să îşi 
folosească resursele în mod eficace şi să identifice eventuale deficienţe;

13. constată, cu toate acestea, efortul depus de Fundaţie în vederea îmbunătăţirii măsurilor 
de control care vizează ameliorarea calităţii sondajelor sale; constată, în special, că 
personalul acesteia se deplasează în unele ţări în care sunt desfăşurate sondajele pentru a 
evalua modul în care contractorii desfăşoară interviurile şi pentru a testa chestionarele 
utilizate în realizarea sondajelor prin desfăşurarea în unele ţări a unor interviuri 
cognitive cu un număr limitat de elemente ale eşantionului;

Auditul intern

14. constată că, din februarie 2010, directorul adjunct al Fundaţiei are rol de coordonator al 
controalelor interne; ia act de faptul că planul anual de lucru pentru control intern este 
monitorizat în cadrul unor reuniuni trimestriale ale comitetului pentru control intern cu 
participarea şefului administraţiei, a şefului pe resurse umane şi a şefului pe operaţiuni;
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15. constată pe baza raportului anual de activitate al Fundaţiei că activităţile de audit intern 
din 2010 s-au bazat pe planul strategic de audit 2009-2011, care se bazează pe evaluarea 
riscurilor efectuată în 2008; constată, de asemenea, că în februarie 2011 a fost realizată 
o nouă evaluare a riscurilor ce a avut ca rezultat un nou plan strategic de audit pentru 
2011-2013, care cuprinde următoarele teme:

- auditul gestionării sondajelor - a doua fază (2011);

- raportarea / elementele de bază ale asigurării (2012);

16. constată, de asemenea, că pentru 2012-2013 temele propuse sunt:
- gestionarea resurselor umane: sistemul de recrutare, formare, evaluare şi 

promovare;

- gestionarea calităţii produselor / gestionarea relaţiilor cu beneficiarii / relaţiilor 
cu părţile interesate;

- gestionarea documentelor;

- gestionarea reuniunilor;

17. constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) a planificat realizarea unui audit în 2010 
privind gestionarea de către Fundaţie a sondajelor; este îngrijorat că, din cauza 
disponibilităţii limitate a personalului-cheie al Fundaţiei în perioada auditului şi din 
cauza documentaţiei incomplete privind gestionarea sondajelor, IAS nu a fost în măsură 
să colecteze suficiente dovezi de audit în ceea ce priveşte unele module ale evaluărilor 
bazate pe risc; constată însă că la începutul anului 2011 a fost desfăşurată o fază 
suplimentară a acestui audit, iar rezultatele vor fi prezentate în raportul anual privind 
auditul intern pentru 2011; invită Fundaţia să transmită în timp util autorităţii care 
acordă descărcarea de gestiune acest raport;

18. este îngrijorat de faptul că recomandarea IAS cu privire la validarea sistemului de 
contabilitate a fost amânată; constată, în special, că IAS consideră că această 
recomandare este „de importanţă critică”; îndeamnă, aşadar, Fundaţia să adopte imediat 
măsuri în această privinţă şi să informeze autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile luate pentru eliminarea acestei deficienţe;

19. constată că, la sfârşitul anului 2010, nu se dăduse curs la cinci recomandări calificate de 
IAS ca „foarte importante”; observă că aceste recomandări se referă la necesitatea:

- de a documenta procedura de gestionare a sondajelor;

- de a asigura exactitatea şi buna calitate a informaţiilor utilizate în planificarea 
sondajelor şi de a monitoriza activităţile planificate;

- de a actualiza manualul pentru procedurile de achiziţii şi de a îmbunătăţi 
conformarea cu acesta şi bunele practici;

- de a documenta circuitele financiare;
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- de a institui o metodologie pentru controalele ex-post;

constată pe baza raportului anual de activitate al Fundaţiei că cele trei recomandări 
„foarte importante” referitoare la gestiunea financiară sunt consemnate ca fiind 
realizate de către Fundaţie, deşi în raportul anual de audit intern se constată că 
realizarea acestor recomandări este întârziată în raport cu planul de acţiune iniţial al 
Fundaţiei; invită, prin urmare, IAS să informeze autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la situaţia exactă a acestor recomandări;

20. îndeamnă Fundaţia să dea curs în mod corespunzător recomandărilor emise de IAS şi să 
informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile 
adoptate în acest sens;

21. constată, totuşi, pe baza raportului anual de activitate al Fundaţiei că, în urma 
recomandării emise de IAS în 2009 cu privire la gestiunea financiară, procedura pentru 
verificarea ex-post a fost revizuită şi actualizată prin includerea unei evaluări a riscurilor 
privind justificarea modului în care este stabilită mărimea eşantionului;

°

° °

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

23. 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

Fundaţia Europeană 
pentru Îmbunătăţirea 

Condiţiilor de Viaţă şi 
de Muncă

2006 2007 2008 2009

Performanţă nu au existat nu au existat

- Solicită Fundaţiei să prezinte o 
analiză diacronică a operațiunilor 
realizate în exercițiul care face 
obiectul descărcării de gestiune și în 
exercițiile precedente, similar cu 
analiza ex-post realizată în exerciţiile 
precedente

- Încurajează Fundaţia să îşi dezvolte în continuare 
„sistemul de monitorizare a performanţei 
Eurofound” pentru a garanta că rezultatele 
exerciţiului său de monitorizare a performanţei sunt 
introduse în luarea deciziilor şi în planificarea în 
domeniul gestiunii şi că se fac studii periodice 
pentru a obţine reacţii din partea publicului-ţintă
- Susține recomandarea evaluatorului extern de a 
defini mai bine publicul-țintă al Fundației la nivel 
național și de a crea o rețea de puncte focale bazate 
pe autoritățile naționale reprezentate în Consiliul său 
de administrație

Credite de funcţionare
reportate

- Rata de execuţie a creditelor de 
angajament pentru 2006 a fost de 
peste 97%. Ratele de reportare 
pentru cheltuielile administrative au 
fost de 43%. Prin urmare, nu s-a 
respectat cu stricteţe principiul 
bugetar al anualităţii

nu au existat

- Fundaţia ar trebui să ia măsuri pentru 
a preveni deficienţele din activităţile 
de planificare și programare, pentru a 
respecta principiul anualității

- Invită Fundația să se asigure că creditele sunt puse 
la dispoziție numai după ce se încasează venitul 
alocat aferent
- Observă că Curtea de Conturi a fost obligată să 
emită rezerve cu privire la declarația bugetară și 
financiară a Fundației, care conținea lacune majore, 
indicând deficiențe în organizarea financiară a 
Fundației

Transferuri bugetare 
fără

documente 
justificative

nu au existat nu au existat - Transferurile bugetare nu au fost 
justificate în mod satisfăcător nu au existat
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Anexă
Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuţi

Fundaţia Europeană 
pentru Îmbunătăţirea 

Condiţiilor de Viaţă şi 
de Muncă

2006 2007 2008 2009

Procedurile de 
achiziţii publice

nu au existat

- Anomalii privind procedura de evaluare 
financiară şi faptul că criteriile de selecție 
nu permiteau evaluarea corespunzătoare a 
capacității finale a candidaților

- Solicită Fundației să ia măsuri pentru 
a îmbunătăți monitorizarea executării 
contractelor sale, precum și 
programarea procedurilor sale de 
achiziții

- Invită Fundaţia să ia măsuri pentru a-şi îmbunătăţi 
procedura de evaluare şi revizuire pentru a evita în 
viitor repetarea unor astfel de erori în procedura sa 
de achiziţii

Resurse umane
- Procedurile de recrutare nu sunt 
perfect transparente și 
nediscriminatorii

- Procedurile de recrutare nu sunt perfect 
transparente și nediscriminatorii 

- Solicită Fundației să ia măsurile care 
se impun pentru a anticipa mai bine 
plecarea unor angajaţi-cheie şi să 
indice în mod transparent în raportul 
de activitate efectivele de personal
- Au fost realizate îmbunătăţiri ale 
procedurilor de recrutare aplicate de 
Fundaţie

- Invită Fundația să furnizeze dovezi cu privire la 
deciziile sale privind selecția personalului pentru a 
garanta transparența procedurilor de recrutare. 
Îndeamnă Fundaţia să remedieze rapid această 
situaţie şi să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la progresele 
înregistrate

Auditul intern

- Solicită să fie îmbunătăţită 
gestiunea financiară: două contracte 
nu au fost plătite din bugetul aferent 
exerciţiului respectiv

- Solicită să fie îmbunătăţită gestiunea 
financiară: TVA-ul recuperabil în valoare 
de 376 611 EUR pe 2007 nu a fost 
reclamat până la sfârșitul exerciţiului

- Invită Fundaţia să ia măsuri pentru 
îmbunătăţirea situaţiilor sale financiare
- Invită Fundaţia să ia măsuri pentru a 
realiza 28 din cele 54 de recomandări 
formulate de Serviciul de Audit Intern, 
mai exact să instituie standardele de 
control intern, să urmărească 
implementarea celorlalte standarde de 
control intern şi să introducă un sistem 
eficient de planificare și monitorizare 

- 2 dintre cele 8 recomandări ale IAS au fost 
implementate
- Îndeamnă Fundația să pună în aplicare fără 
întârziere recomandările conţinute în raportul privind 
gestiunea financiară al IAS și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la progresele înregistrate în această direcție


