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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a lui George Pufan ca membru al Curții de Conturi

(C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0115/2013),

– având în vedere articolul 108 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0000/2013),

A. întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatului propus, 
ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 

B. întrucât, la reuniunea sa din 27 mai 2013, Comisia pentru control bugetar a audiat 
candidatul desemnat de Consiliu pentru a fi membru al Curții de Conturi,

1. emite un aviz favorabil/nefavorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui George 
Pufan ca membru al Curții de Conturi;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre 
informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și 
instituțiilor de control din statele membre.
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ANEXA 1: CURRICULUM VITAE AL LUI GEORGE PUFAN

Curriculum Vitae PUFAN GEORGE

Experiența profesională

Perioada iulie 2002 – prezent
Denumirea 

angajatorului
Curtea de Conturi a României, București, Str. Lev 
Tolstoi nr. 22-24, sector 1, cod poștal 011948 
www.curteadeconturi.ro

Funcția ocupată Secretar General
Responsabilități - ordonator principal de credite;

- coordonarea direcțiilor subordonate și a celor 42 de 
camere de conturi județene;

- activități de protocol, contact cu Guvernul pentru 
prezentarea și controlul elaborării actelor normative 
referitoare la activitatea Curții de Conturi a României;

- pregătirea și participarea la reuniunile plenului Curții 
de Conturi a României;

- asigură punerea în aplicare a hotărârilor plenului, a 
ordinelor președintelui și ale vicepreședintelui;

- coordonează pregătirile pentru reuniunile plenului, 
monitorizează întocmirea corectă a proceselor-verbale 
și ale hotărârilor plenului, înregistrează și distribuie 
respectivele hotărâri părților interesate, păstrează 
arhiva cu materialele analizate în plen, cu înregistrarea 
discuțiilor și a hotărârilor;

- organizează și este responsabil de elaborarea în timp 
util a propunerii de buget al Curții de Conturi; 
prezentarea și susținerea spre aprobare în fața plenului, 
precum și realizarea defalcării fondurilor bugetare în 
teritoriu;

- participă la prezentarea și susținerea spre aprobare a 
bugetului Curții de Conturi în fața comisiilor mixte ale 
celor două camere ale Parlamentului, precum și în fața 
plenului celor două camere ale Parlamentului;

- participă la prezentarea și susținerea în fața camerelor 
reunite ale Parlamentului a proiectelor de legi privind 
modificările actelor normative referitoare la control, 
audit, salarizare și resurse umane;

- realizează inventarul patrimoniului Curții de Conturi, 
aprobă și este responsabil cu utilizarea legală a 
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rezultatelor inventarului;

- transmite, în timp util, poziția Curții de Conturi 
referitoare la actele normative pe care Curtea de 
Conturi trebuie să le aprobe sau cu privire la care 
trebuie să își dea avizul, conform legii;

- monitorizează respectarea de către personalul 
subordonat a instrucțiunilor de serviciu, precum și a 
dispozițiilor din codul deontologic al profesiei.

Perioada august 2001 – iunie 2002
Denumirea 

angajatorului
Primăria Sectorului 1

Funcția ocupată Consilier al primarului
Responsabilități - consiliere pe probleme cum ar fi investițiile, lucrările 

de reabilitare curente și majore, achizițiile pentru 
primărie și pentru administrația publică locală;

- activități de protocol, primirea delegațiilor publice.

Perioada mai 1994 – decembrie 2000
Denumirea 

angajatorului
Curtea de Conturi a României 

Funcția ocupată Director
Responsabilități - coordonarea și supravegherea activităților curente de 

investiții (construirea noului sediu), a lucrărilor de 
reabilitare curente și majore pentru sediul existent, a 
achizițiilor publice;

- participare ca membru în comisii de licitații pentru 
atribuirea lucrărilor de proiectare și pentru predare-
primire la finalizarea lucrărilor;

- întocmirea de planuri cu privire la achiziții, reparații 
curente, reparații majore și bugete de investiții. 

Perioada ianuarie 1993 – aprilie 1994
Denumirea 

angajatorului
Trustul de Construcții Carpați

Funcția ocupată Șef șantier
Responsabilități - coordonarea unor proiecte majore în domeniul 

construcțiilor;

- în parteneriat cu compania franceză Bouygues, 
construirea hotelului Sofitel și a complexului World 
Trade Center București. 

Perioada septembrie 1992 – decembrie 1992
Denumirea 

angajatorului

Funcția ocupată

Ministerul de Interne/ Liceul de Poliție Ploiești

Șef serviciu cazarmare
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Responsabilități - controlul planului de echipare și al planului de reparații 
curente și majore;
- întocmirea și verificarea planului de siguranță al 
unității.

Educație și formare
2008-2011 Diplomă de licență - Universitatea „Danubius” Galați, 

Facultatea de Științe Economice/ Contabilitate

10/6/2011 Accademia Europea Per le Relazioni Economiche E 
Culturali AEREC - ROMA -Accademico

2006-2007 Institutul Diplomatic Român - Curs postuniversitar de 
specializare în practica relațiilor internaționale și a 
studiilor euro-atlantice

2006 Institutul Național de Administrație - Program de 
formare specializată în administrație publică destinat 
înalților funcționari publici  

2006 Academia de Administrație Publică
Bakov/Bundesministerium des Innern Berlin/ Cursul 
„Administrația, statul și economia în Germania”

2004-2005 Școala Națională de Studii Politice și Administrative -  
diplomă de master - „Relații internaționale și integrare 
europeană” 

2005 Deutsche Botschaft Bukarest/Institutul Național de 
Administrație, București, în parteneriat cu InWent 
GmbH și InWent Capacity Building și cu 
Bundesakademie fuer oeffentliche Verwaltung -
Certificat de participare la programul specializat de 
formare destinat înalților funcționari publici

2003 Centrul de Pregătire în Informatica SA - Utilizare 
avansată Windows, Word, Excel, PowerPoint și Internet

2001 Ministerul Apărării Naționale - Colegiul Național de 
Apărare- cursul „Probleme actuale de securitate 
națională” 

1999 Ministerul Apărării Naționale -  absolvent al Colegiului 
Național de Apărare

1979-1984 Institutul de Construcții București - Facultatea de 
Construcții Civile, specializarea Construcții civile, 
industriale și agricole (curs de zi, 5 ani)
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Competențe personale
Limba maternă română

Limbi străine înțelegere            vorbit             scris

Franceză utilizator independent  utilizator independent  utilizator 
independent

Engleză utilizator independent  utilizator independent  utilizator 
independent

Competențe de 
comunicare

- competențe solide de comunicare dobândite grație 
experienței personale în funcțiile de director și secretar 
general; gândire analitică, spirit de echipă, capacitate 
de a respecta termenele și calitatea solicitată a 
lucrărilor, orientare spre rezultate, calități de lider.

Competențe de 
organizare/conducere

- În prezent, conduc o echipă de 109 persoane la 
nivelul Secretariatului General.

Competențe dobândite 
la locul de muncă

- cunoștințe aprofundate cu privire la procesele de 
control al calității și la controlul managerial folosind 
proceduri, norme complexe și standarde de calitate; 
cunoștințe solide de audit al calității.

Competențe PC - Cunoaștere aprofundată a instrumentelor Microsoft 
Office

Permis de conducere - B/1989

Anexe - copii xerox ale diplomelor, titlurilor și calificărilor
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ANEXA 2: RĂSPUNSURILE LUI GEORGE PUFAN LA CHESTIONAR

1.Vă rugăm să evidențiați principalele aspecte ale experienței dumneavoastră 
profesionale în domeniul finanțelor publice, al gestiunii sau al controlului gestiunii.

Din cei treizeci de ani de activitate profesională, mai mult de jumătate din această perioadă, 
respectiv șaptesprezece ani, am ocupat posturi de conducere la Curtea de Conturi a României.  
Din anul 2002 sunt înalt funcționar public, deținând funcția de secretar general al Curții de 
Conturi, poziție care presupune o înaltă ținută morală și profesională și o activitate susținută 
pentru îndeplinirea unor atribuții complexe.

Această poziție presupune conducerea, coordonarea și controlul activității direcțiilor din 
componența Secretariatului general, asigurând buna funcționare a acestora.

În calitate de ordonator principal de credite al Instituției Supreme de Audit din România 
răspund direct de respectarea dispozițiilor legale referitoare la utilizarea creditelor bugetare, 
de folosirea cu economie, eficiență și eficacitate a acestora, precum și de organizarea și 
conducerea contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare. 

Totodată, coordonez activitatea de elaborare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al 
Curții de Conturi, pe care îl prezint și susțin în fața Comisiilor pentru Buget Finanțe și Bănci 
din Camera Deputaților și Senat, precum și la nivelul plenurilor reunite ale celor două Camere 
ale Parlamentului. Periodic inițiez acțiuni de analiză a execuției bugetului de venituri și 
cheltuieli și acțiuni pentru realizarea activităților Curții de Conturi în condiții de eficiență 
economică. 

De asemenea, coordonez și derularea programelor de asistență cu finanțare externă la nivelul 
Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României.

Pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern, am abordat aceste aspecte 
din punct de vedere managerial, prin asigurarea elaborării, aprobării, aplicării și perfecționării 
structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de 
evaluare. În scopul dezvoltării sistemului de control managerial, am pus în practică 
standardele de control intern și ansamblul măsurilor cuprinse în acestea. 

În virtutea calității de ordonator principal de credite am competența asigurării operațiunilor 
specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor instituției, în condițiile respectării 
dispozițiilor legale în materie și asigurării unei bune gestiuni financiare.

2. Care sunt cele mai importante trei decizii la care ați luat parte în cadrul carierei 
dumneavoastră?

În ultimele două decenii am avut ocazia să lucrez în cadrul Curții de Conturi a României, iar 
din aceasta postură am luat parte la numeroase decizii importante. Conducerea Curții de 
Conturi a României este colectivă, exercitându-se prin Plenul instituției. Secretarul general 
participă la toate ședințele Plenului. 
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În anul 2003 am făcut parte din colectivul care a decis reorganizarea activității Curții de 
Conturi a României pe baze moderne și conform bunelor practici ale celorlalte Instituții 
Supreme de Audit. Practic, începând din acel moment, activitatea instituției s-a axat pe auditul 
financiar și certificarea conturilor de execuție ale instituțiilor din aria de competență a Curții. 

Prima decizie majoră a vizat transferarea competențelor jurisdicționale către instanțele 
ordinare și parchete, aceasta incluzând transferul judecătorilor și procurorilor financiari. 

A doua decizie esențială a avut ca obiect desființarea Secției de Control Preventiv din cadrul 
Curții de Conturi a României și transferarea activității de control financiar preventiv către 
Ministerul Finanțelor Publice, Curtea de Conturi efectuând din acel moment numai control 
ex-post.

În decembrie 2002, având calitatea de secretar general, am luat decizia organizării Întâlnirii 
Președinților Instituțiilor Supreme de Audit țările candidate, la care au participat, în calitate de 
invitați speciali și președinții Instituțiilor Supreme de Audit din Federația Rusă și respectiv 
Statele Unite ale Americii de la București, cu resurse materiale și umane proprii, fapt ce a 
avut drept consecință economico-financiară realizarea unor economii mai mult decât 
semnificative în bugetul instituției. Pentru susținerea acestui important eveniment, am 
coordonat întreaga pregătire logistică precum și lucrările de informare a participanților.

Independență

3. Tratatul prevede ca membrii Curții de Conturi să își exercite atribuțiile în deplină 
independență. Cum ați respecta această obligație în desfășurarea viitoarelor 
dumneavoastră atribuții?

Declarația de la Lima, adoptată în anul 1977, reprezintă documentul de referință pentru 
Instituțiile Supreme de Audit referitor la asigurarea de facto a independenței. Pentru a 
evidenția fără echivoc rolul fundamental al acestui document, Declarația de la Lima a fost 
inclusă în primul nivel ierarhic ( ISSAI 1) al Standardelor Internaționale ale Instituțiilor 
Supreme de Control și Audit ( ISSAI). Declarația de la Lima este un document care definește 
conceptul de independență în auditul și controlul extern al fondurilor publice, utilizând o 
terminologie metodică și profesională. 
Aceasta statuează în Partea I faptul că activitatea de control și audit nu este un scop în sine, ci 
reprezintă o parte indispensabilă a unui sistem de reglementare menit să semnaleze abaterile 
de la standardele acceptate și încălcările principiilor de legalitate, eficiență, eficacitate și 
economicitate ale gestiunii financiare, astfel încât să facă posibilă luarea măsurilor corective 
adecvate fiecărui caz, să determine persoanele răspunzătoare să-și asume responsabilitatea, să 
recupereze pagubele produse, să prevină sau cel puțin să facă mai dificilă repetarea unor astfel 
de încălcări ale legii în viitor. 
De asemenea, textul Declarației specifică în Partea a II–a fără echivoc, faptul că Instituțiile 
Supreme de Control și Audit își pot îndeplini atribuțiile în mod obiectiv și eficient dacă sunt 
independente față de entitatea verificată și protejate împotriva influențelor externe.
O importanță deosebită prezintă și prevederile care se referă la asigurarea independenței 
financiare ale Instituțiilor Supreme de Control și Audit, conform căreia Instituțiile Supreme de 
Control și Audit vor trebui să beneficieze de mijloacele financiare necesare îndeplinirii 
atribuțiilor.
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Partea a III-a a Declarației de la Lima întărește aplicarea principiului independenței prin 
sublinierea faptului că prevederea constituțională a acestui principiu garantează Instituțiilor 
Supreme de Control și Audit un grad înalt de autonomie și inițiativă, chiar și atunci când 
acționează la solicitarea Parlamentului.

Declarația de la Lima este susținută de Declarația de la Mexico City din 2007, privind 
independența Instituțiilor Supreme de Audit. Aceasta detaliază în termeni mult mai concreți 
prevederile Declarației de la Lima și identifică opt principii în ceea ce privește independența 
auditului extern al fondurilor publice. 
Acestea sunt următoarele :
Principiul 1 : Existența unui cadru constituțional/statutar/legal adecvat și efectiv și a unor 
prevederi de aplicare de facto a acestui cadru.
Principiul 2 : Independența conducătorilor Instituțiilor Supreme de Audit și a membrilor 
acestora (în instituțiile colegiale), inclusiv securitatea pe durata exercitării și imunitatea legală 
în timpul realizării normale a funcțiilor lor.
Principiul 3 : Împuterniciri suficient de vaste și discreție totală în realizarea funcțiilor 
Instituțiilor Supreme de Control și Audit.
Principiul 4 : Acces nerestricționat la informații.
Principiul 5 : Dreptul și obligația de a raporta rezultatele activităților de audit/control.
Principiul 6 : Libertatea de a decide cu privire la conținutul și tipul rapoartelor de audit, 
precum și cu privire la publicarea și diseminarea lor.
Principiul 7 : Existența mecanismelor eficiente de urmărire a recomandărilor Instituțiilor 
Supreme de Control și Audit.
Principiul 8 : Autonomie financiară și managerială/administrativă și disponibilitatea unor 
resurse umane, materiale și financiare adecvate.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede clar, la articolul 285 paragraful 2, 
următoarele: „Curtea de Conturi este formată din câte un resortisant din fiecare stat membru. 
Membrii săi își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii.” În 
continuare, articolul 286 din Tratat completează: „Membrii Curții de Conturi sunt aleși dintre 
personalitățile care fac parte ori au făcut parte, în statul lor, din instituțiile de control 
financiar extern sau care au o calificare deosebită pentru această funcție. Aceștia trebuie să 
prezinte toate garanțiile de independență.”

Prin natura funcției mele am fost supus unor interdicții și incompatibilități impuse de normele 
statuate de codul de conduită etică și profesională și am respectat principiile de corectitudine, 
obiectivitate și independență.

În situația în care voi fi ales membru al Curții de Conturi, voi respecta toate prevederile 
Codului de conduită aplicabil membrilor Curții, precum și dispozițiile din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene cu privire la independență și îmi voi îndeplini toate sarcinile 
cu obiectivitate și în mod independent.
Nu sunt membru al niciunui partid politic și nici al unei fundații sau organizații politice.

Consider că un membru al Curții trebuie să acționeze independent de interesele statelor 
membre ale Uniunii, de instituțiile acesteia, de partidele politice , de grupuri de interese și de 
interesele firmelor private.
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Voi respecta prevederile articolului 286 alin. (3) din Tratat, neacceptând instrucțiuni sau 
dispoziții din partea niciunui guvern și de la niciun alt organism.

4. Ați primit vreo descărcare pentru sarcinile de gestionare pe care le-ați desfășurat 
anterior, în cazul în care s-a aplicat o astfel de procedură?

Articolul nr. 25 alin. (2) din Legea de organizare și funcționare a Curții de Conturi a 
României (Legea nr. 94/1992) prevede următoarele: „Controlul bugetului Curții de Conturi 
se exercită de către o comisie instituită în acest scop de cele două Camere ale 
Parlamentului.”. Astfel, în temeiul acestor dispoziții, activitatea desfășurată în perioada 1994 
– 2013 a fost supusă controlului parlamentar, control efectuat prin comisia comună de 
verificare desemnată de către comisiile de Buget, Finanțe și Bănci ale celor două camere ale 
Parlamentului. 

Rapoartele comisiilor parlamentare de verificare nu au reținut niciun aspect negativ care să 
conducă la refuzul descărcării de gestiune sau la neaprobarea conturilor de execuție bugetară.

5. Participați la activități comerciale, dețineți acțiuni la vreo societate sau aveți alte 
angajamente care ar putea intra în conflict cu atribuțiile dumneavoastră viitoare? 
Sunteți dispus să comunicați Președintelui Curții de Conturi toate interesele 
dumneavoastră financiare și alte angajamente pe care le aveți și le veți face publice? În 
cazul în care sunteți implicat în vreo acțiune în justiție, vă rugăm detaliați.

Așa cum am menționat anterior, din anul 2002 dețin poziția de secretar general al Curții de 
Conturi a României. În acest context, am fost și sunt supus unor interdicții și incompatibilități 
determinate de acest statut. Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare în România, am 
făcut anual declarații de avere și de interese, care au fost postate pe pagina web a Curții de 
Conturi a României, acestea fiind depuse în format letric la Agenția Națională de Integritate.

Precizez că nu particip la activități comerciale, nu dețin nicio acțiune la vreo societate 
comercială și nu am alte angajamente care ar putea intra în conflict cu viitoarele mele
atribuții.

Respectând principiul transparenței, la fel voi proceda și în cazul în care voi fi desemnat 
membru al Curții de Conturi Europene, cu respectarea tuturor principiilor cu privire la 
conflictul de interese și incompatibilități.

Nu sunt implicat în nicio acțiune în justiție.
6. Sunteți pregătit să renunțați la orice post efectiv sau funcție active care comportă 
responsabilități în cadrul unui partid politic în cazul în care veți fi numit membru al 
Curții de Conturi?

Am precizat deja că nu sunt membru al niciunui partid politic, poziția de înalt funcționar 
public fiind incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.

Nu dețin funcții sau poziții incompatibile cu eventuala mea desemnare ca membru al Curții de 
Conturi Europene.
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În cazul în care voi deveni membru al Curții de Conturi, declar că sunt gata să renunț la 
funcția deținută în prezent.

7. Cum ați trata un caz de gravă neregulă sau chiar fraudă și/sau corupție în care sunt 
implicate persoane din statul membru din care proveniți?

În conformitate cu articolul 287 din Tratatul de la Lisabona, legalitatea și corectitudinea 
conturilor de venituri și cheltuieli sunt controlate de Curtea de Conturi, instituție care trebuie 
să se asigure asupra gestionării corecte a resurselor financiare. În calitatea sa de „câine de 
pază”, Curtea are obligația semnalării tuturor neregularităților. 

Situația în care, în cursul unui audit, Curtea de Conturi descoperă sau suspectează existența 
unor indicii de fraudă, corupție sau alte acțiuni ilegale, este reglementată de Decizia nr. 
97/2004 a Curții de Conturi. Persoana care are responsabilitatea misiunii de audit are obligația 
informării cu celeritate a conducerii Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) asupra 
acestor aspecte. În același timp, Președintele Curții va fi informat asupra neregulilor 
constatate. 

În cazul descris prin întrebarea care mi-a fost adresată, voi efectua toate demersurile pentru 
aplicarea acestor principii indiferent de naționalitatea persoanelor implicate sau a statului 
membru. 

În activitatea mea profesională am respectat toate prevederile legale care impuneau 
informarea structurilor corespunzătoare în cazul suspiciunii sau descoperirii unei acțiuni de 
fraudare sau de corupție. 

Fără respectarea principiilor imparțialității și a profesionalismului la cele mai înalte standarde, 
Curtea de Conturi nu ar putea contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și nu ar 
putea juca rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

Îndeplinirea sarcinilor

8. Care ar trebui să fie caracteristicile principale ale unei culturi de bună gestiune 
financiară aplicabile în orice funcție publică?

Regulamentul Financiar precizează caracteristicile principale ale unei culturi a gestiunii 
financiare, subliniind importanța principiului de gestionare corectă a finanțelor bazat pe 
principiul celor trei E - economie, eficiență și eficacitate -, precum și pe evaluarea corectă a 
rezultatelor obținute. 

Economie — caracteristică atribuită situației în care se obține minimizarea costului resurselor 
alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității 
corespunzătoare a acestor rezultate.
Eficiență — maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
Eficacitate — gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și 
relația dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
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Articolul 287 alin. (2) din Tratatul de la Lisabona prevede faptul că examinarea legalității și 
corectitudinii veniturilor și cheltuielilor sunt examinate de Curtea de Conturi, care asigură 
buna gestiune financiară, în condițiile respectării principiilor de regularitate și conformitate.

Creșterea responsabilității gestionării fondurilor publice stă la baza misiunii Curții de Conturi. 

Pe parcursul experienței mele profesionale, am aplicat principiile unei gestiuni financiare 
economice, eficiente și eficace, întrucât acestea reprezintă principii de bază pentru asigurarea 
unei gestiuni sănătoase a fondurilor publice.

În opinia mea, o bună gestiune financiară nu se poate realiza fără o abordare responsabilă a 
managementului pentru a monitoriza obiectivele generale ale propriului control intern:
- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituțiilor publice, stabilite în 
concordanță cu propria lor misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 
eficiență;
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau 
fraudei;
- respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și 
difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și 
proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

Totodată, realizarea unei gestiuni financiare sănătoase impune aplicarea următoarelor 
standarde de control al gestiunii care conțin trăsăturile caracteristice ale culturii de gestiune 
financiară:

1. Mediul intern, care se referă la respectarea valorilor etice, competențelor profesionale, 
structurii organizatorice și transmiterii de drepturi.

2. Gestionarea riscului, care se referă la precizarea misiunii, scopurilor și sarcinilor, precum și 
aprecierea realizării acestora. 

3. Mecanismele de control, care se referă la prezentarea formalizată a sistemului de control, 
de supraveghere a executării sarcinilor în condiții de economie, eficiență și eficacitate.

4. Informarea și comunicarea, care se referă la transferul informațiilor în interiorul și 
exteriorul organizației. 

5. Monitorizarea și suportul, care se referă la auditul intern și cel extern.

9. Conform tratatului, Curtea de Conturi sprijină Parlamentul în exercitarea dreptului 
său de control al execuției bugetare. Cum caracterizați obligația dumneavoastră de a 
prezenta rapoarte către Parlamentul European și în special către Comisia pentru 
control bugetar a acestuia?

Așa cum precizează articolul 285 din tratatul de la Lisabona, Curtea de Conturi asigură 
controlul conturilor Uniunii. 
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Potrivit articolului nr. 287 al Tratatului, Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o declarație de asigurare referitoare la veridicitatea conturilor, precum și la 
legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi, declarație care se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Declarația poate fi completată cu aprecieri specifice 
pentru fiecare domeniu major de activitate a Uniunii. 

În activitatea mea profesională, am avut întotdeauna obligația de a elabora și coordona diverse 
rapoarte care au fost prezentate Plenului Curții de Conturi a României sau Parlamentului 
României.

Având în vedere experiența acumulată, consider că mă voi achita în mod onest și echilibrat de 
atribuțiile referitoare la elaborarea și prezentarea rapoartelor Curții, asigurându-mă totodată de 
conformitatea acestora cu sistemul de raportare aplicat de această instituție europeană care 
cuprinde, potrivit articolului nr. 287 alin. (4) din Tratatul de la Lisabona, un raport anual după 
încheierea fiecărui exercițiu financiar, care se transmite celorlalte instituții ale Uniunii și se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu răspunsurile formulate de aceste 
instituții la observațiile Curții de Conturi, rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice și 
avize la cererea uneia dintre celelalte instituții ale Uniunii.

De calitatea acestor rapoarte depind calitatea deciziilor Comisiei Europene cu consecințe 
asupra acțiunilor operaționale viitoare, precum și calitatea deciziilor Parlamentului European 
în procedura de descărcare de gestiune pentru execuția bugetară.

În consecință, sunt convins că îmi voi putea pune amprenta asupra modului de prezentare a 
rapoartelor și opiniilor de care voi răspunde în conformitate cu sistemul de raportare 
obligatoriu care, pentru a fi utile Parlamentului în realizarea atribuțiilor sale, trebuie să 
prezinte următoarele caracteristici:
· să fie obiective – echilibrate și nedeformate,
· să fie clare – ușor de înțeles și logice,
· concise – lipsite de informații inutile, 
· constructive – sprijinind conducerea entității controlate în perfecționarea activității,
· să respecte termenul – sunt prezentate în timp util și fără întârzieri, 
· fiabile - bazate pe dovezile adecvate ale controlului efectuat,
· complete – conținând toate observațiile considerate relevante.
Trebuie asigurată, de asemenea, posibilitatea de a discuta și explica informațiile conținute în 
rapoarte, mai ales în acele cazuri în care rezultatele lucrărilor Curții de Conturi sunt utile 
activității Comisiei, Parlamentului, Consiliului și statelor membre. 
De aceea voi fi la dispoziția Parlamentului European, mai ales a Comisiei pentru control 
bugetar, pentru ca în felul acesta să-mi îndeplinesc atribuțiile în ceea ce privește prezentarea 
rapoartelor relevante. 

Relația dintre Parlament, prin Comisia pentru control bugetar și Curtea de Conturi trebuie să 
se bazeze pe încredere, transparență și o bună comunicare, astfel încât Comisia să fie 
permanent informată cu privire la activitatea Curții pe termen scurt și mediu.
Dacă voi fi numit membru al Curții voi acționa în permanență pornind de la aceste principii, 
având disponibilitate totală în a colabora cu Parlamentul și Comisia pentru control bugetar.
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10. În opinia dumneavoastră, care este valoarea adăugată a auditului performanței și 
cum ar trebui încorporate constatările în cadrul procedurilor de gestiune?

Mandatul legal pentru efectuarea auditului performanței este conferit de articolul 287 alin. (2) 
din Tratatul de la Lisabona prin care se stabilește că examinează legalitatea și corectitudinea 
veniturilor și cheltuielilor Uniunii și asigură buna gestiune financiară. 

Potrivit ISSAI 3000 punctul 1.6 „Instituția Supremă de Audit efectuează audituri ale 
performanței la entitățile publice, având ca bază prevederile legii de organizare și 
funcționare, precum și reglementările, țintele și obiectivele stabilite de Parlament.”

Prin constatările și recomandările sale auditul performanței urmărește diminuarea costurilor, 
sporirea eficienței utilizării resurselor și îndeplinirea obiectivelor asumate de entitatea 
verificată.

Recomandările Curții de Conturi trebuie să aducă îmbunătățiri semnificative ale gestiunii 
financiare a fondurilor publice cu privire la:
- economii financiare;
- metode de lucru mai performante;
- evitarea risipei;
- îndeplinirea obiectivelor asumate de entitatea verificată, într-un mod mai eficient și 
economic din punct de vedere al costurilor.

Cele trei principii de bază urmărite în auditul performanței sunt:
 principiul economicității – presupune ca resursele utilizate de entitatea auditată 
pentru desfășurarea activității sale să fie puse la dispoziție în timp util, în cantitatea și la 
calitatea adecvată și la cel mai bun preț;
 principiul eficienței – urmărește realizarea celui mai bun raport între resursele 
utilizate și rezultatele obținute;
 principiul eficacității – vizează îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite și 
obținerea rezultatelor scontate.

Multe teme de audit al performanței implică riscuri datorită faptului că sunt complexe sau 
domeniile auditate au reglementări complexe sau incoerente în timp. O politică de gestionare 
a riscurilor în audit este în interesul efectuării unui audit de calitate care să permită un aport 
de valoare adăugată.

Riscul de a nu putea oferi valoare adăugată variază de la imposibilitatea furnizării de 
informații noi/actualizate sau de noi perspective, la riscul de a nu avea expertiza necesară 
efectuării unei analize ample și aprofundate, ceea ce conduce la situația de a nu putea furniza 
utilizatorilor rapoartelor de audit o înțelegere clară a utilității concluziilor și recomandărilor 
care pot îmbunătății performanța.

Alte riscuri le includ pe cele legate de imposibilitatea de a obține o bună înțelegere, de a nu 
pune toate constatările într-o perspectivă clară și logică, de a eșua în a convinge sau de a nu 
putea formula cele mai relevante argumente în susținerea concluziilor și recomandărilor.
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De asemenea, trebuie să acorde atenție riscului de a nu putea obține informații credibile.

Aceste aspecte sensibile sunt punctate în ISSAI 300 în modul următor: „Auditorii 
performanței trebuie să gestioneze în permanență riscul de audit. Activitatea de gestionare a 
riscului de audit nu urmărește doar menținerea la un nivel acceptabil al riscului de formulare 
a unor concluzii incorecte sau incomplete, dar și a celui de furnizare de informații lipsite de 
obiectivitate și care să nu aducă plus valoare utilizatorilor. Dintre aspectele care trebuie 
avute în vedere pentru gestionarea riscului de audit enumerăm: modul de abordare a 
subiectelor sensibile, accesul la informații de calitate și capacitatea de a efectua anumite 
analize specifice.”.

Rapoartele auditului performanței reprezintă principala modalitate prin care se transmit 
Parlamentului precum și altor instituții publice interesate, concluziile și recomandările în 
legătură cu posibilitățile de îmbunătățire a performanței programelor și activităților care 
implică utilizarea de fonduri publice. 

Raportul de audit este util și entităților auditate, deoarece prin mesajele cheie adresate poate 
proiecta o viziune privind îmbunătățirea în viitor a performanței.

În acest context este important ca informațiile, concluziile și recomandările cuprinse în raport 
să fie cât mai clare și bine documentate. Relația dintre obiectivele, criteriile, constatările și 
concluziile auditului trebuie să fie completă și verificabilă. 

Raportul trebuie să prezinte detaliat această relație, iar în cazul în care au fost atribuite 
ponderi relativ diferite diverselor criterii de audit, acest lucru trebuie explicat clar, pentru a 
permite utilizatorului să înțeleagă raportul și să accepte concluziile.

Rapoartele de audit al performanței trebuie să fie obiective și corecte și, în acest scop, este 
necesar ca acestea să întrunească următoarele caracteristici:
 concluziile și recomandările și să fie clare și neinterpretabile;
 faptele să fie prezentate în termeni neutri;
 să fie consemnate toate constatările relevante;
 să fie incluse și constatări pozitive, fapt ce conferă un caracter constructiv.

11. Cum s-ar putea îmbunătăți relațiile de cooperare dintre Curtea de Conturi, 
instituțiile naționale de audit din statele membre și Parlamentul European (Comisia 
pentru control bugetar) cu privire la auditarea bugetului Uniunii Europene

Articolul 287 al Tratatului de la Lisabona alin (1) paragraful 2 prevede: „Curtea de Conturi 
prezintă Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare referitoare la 
veridicitatea conturilor, precum și la legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în 
conturi”. Din această prevedere rezultă necesitatea colaborării între Curtea de Conturi, 
Parlamentul European și Instituțiile Supreme de Audit naționale. 

Auditul resurselor financiare ale Uniunii nu poate face abstracție de activitatea Instituțiilor 
Supreme de Audit naționale. Acest fapt nu presupune relații de subordonare, ci o colaborare 
bazată pe încredere și beneficii reciproce între instituții independente.
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Curtea de Conturi Europeană a aderat la principiul profesionalismului, având în vedere 
menținerea unui nivel exemplar de profesionalism în toate aspectele activității sale și 
implicarea în mod activ în dezvoltarea profesiei de auditor al finanțelor publice în Uniunea 
Europeană și în întreaga lume.

Curtea de Conturi Europeană a declarat faptul că încurajează asumarea responsabilității și 
transparența și sprijină Parlamentul European și Consiliul în exercitarea competențelor 
acestora de control al execuției bugetului Uniunii Europene, în special în cursul procedurii de 
descărcare de gestiune, angajându-se în același timp să fie o organizație eficientă, aflată în 
fruntea progreselor din domeniul auditului finanțelor publice și al administrației publice.

O modalitate prin care s-ar putea îmbunătăți relațiile de cooperare dintre Curtea de Conturi, 
instituțiile naționale de audit din statele membre și Parlamentul European (Comisia pentru 
control bugetar) cu privire la auditarea bugetului Uniunii Europene ar putea fi îmbunătățirea 
comunicării asupra rezultatelor auditurilor efectuate de către Instituțiile Supreme de Audit 
naționale. 

Spre exemplu, în cazul României, în vederea îndeplinirii unor obligații în domeniul auditului 
extern, ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, este organizată și 
funcționează Autoritatea de Audit pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate 
României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA și SAPARD, pentru 
fondurile structurale și de coeziune, pentru Fondul European de Garantare în Agricultură, 
pentru Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, pentru Fondul European 
pentru Pescuit, precum și pentru fondurile acordate în perioada postaderare. Deși structural 
este o componentă a Curții de Conturi a României, Autoritatea de Audit este un organism 
independent din punct de vedere operațional față de aceasta. În calitatea sa de autoritate 
națională competentă să efectueze audit public extern asupra fondurilor la care am făcut 
referire, are o comunicare directă cu Comisia și Curtea Europeană de Conturi.

Autoritatea de Audit prezintă anual rapoarte pe fiecare program operațional sau categorii de 
fonduri.

Alte modalități de îmbunătățire a relațiilor de cooperare ar putea fi instituționalizarea 
participării statelor membre în grupurile de lucru constituite la nivelul EUROSAI și a 
diseminării expertizei obținute, comunicarea reciprocă a rapoartelor anuale și eventuala 
dezbatere și îmbunătățirea comunicării între aceste instituții prin stabilirea unor obiective 
comune care vor fi supuse în misiunile de audit sau în programele multianuale de audit. 

În acest sens, se pot exemplifica auditul performanței pentru fondurile destinate finanțării 
lucrărilor de infrastructură – autostrăzi, auditul fondurilor de mediu. 

Alte întrebări

12. V-ați retrage candidatura dacă avizul Parlamentului privind numirea 
dumneavoastră ca membru al Curții ar fi nefavorabil?

Da.
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