
RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul 

financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

(2017/C 417/31)

INTRODUCERE

1. Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție, denumită în continuare „agenția”, cu sediul principal la Tallinn și cu celelalte sedii la Strasbourg și la 
Sankt Johann im Pongau, a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului (1). Misiunea de bază a acestei agenții este de a îndeplini sarcinile privind gestionarea operațională a Sistemului 
de informații Schengen de a doua generație (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a sistemului european 
pentru compararea amprentelor (Eurodac).

2. Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

2015 2016

Buget (în milioane de euro) (1) 71,7 82,3

Total personal la 31 decembrie (2) 134 144

(1) Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.
(2) Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: date furnizate de agenție.

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și 
o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4. Curtea a auditat următoarele:

(a) conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (3) și rapoartele privind execuția bugetară (1) pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2016, și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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(1) JO L 286, 1.11.2011, p. 1.
(2) Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.eulisa.europa.eu.
(3) Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în 

structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.
(1) Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, 

precum și note explicative.

http://www.eulisa.europa.eu


Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5. În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub 
toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 
conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste 
norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 
sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu 
legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă 
de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel 
internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include 
conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor 
situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. 
Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile 
reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9. În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și 
continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul 
contabil al continuității activității.

10. Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al 
agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor 
denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și 
reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor 
autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un 
nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări 
semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt 
considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, 
influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

6.12.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 417/195



12. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile 
prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt 
alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească 
denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din 
legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. 
Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea 
fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini 
proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea 
controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile 
utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării 
globale a conturilor.

13. În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de 
agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost 
suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează 
justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății 
în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15. La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit 
desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 
alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (1).

16. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

17. În 2016, agenția a primit și a acceptat livrări în valoare de 2,8 milioane de euro fără să aibă un buget în acest scop și 
fără să fi prevăzut angajamente juridice (contracte) în acest sens. Acestea au fost realizate retroactiv, cu scopul de 
a regulariza achizițiile.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

18. În raportul său de audit din iulie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a concluzionat că, în ansamblu, modul 
de concepere și de implementare practică a proceselor asigură faptul că agenția operează sistemele informatice aferente 
SIS II, VIS și Eurodac într-un mod care permite schimbul continuu și neîntrerupt de date între autoritățile naționale care 
utilizează aceste sisteme. Deși Serviciul de Audit Intern nu a subliniat vreun aspect foarte important, acesta a considerat 
totuși că pot fi aduse îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența proceselor legate de gestionarea configurațiilor și 
managementul schimbării, gestionarea elementelor nou lansate și a testelor, gestionarea problemelor, precum și gestionarea 
serviciului și a incidentelor. Agenția și Serviciul de Audit Intern au convenit asupra unui plan de acțiuni corective.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

19. Nivelul creditelor reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 5 milioane 
de euro, ceea ce reprezintă 63 % din creditele angajate (în 2015, acest nivel a fost de 9 milioane de euro, ceea ce corespunde 
unui procent de 50 %). Aceste credite privesc, în principal, servicii de întreținere a clădirilor și servicii de consultanță care 
urmau să fie furnizate în 2017. Un astfel de nivel ridicat al reportărilor pentru a acoperi activități din anul următor 
contravine principiului bugetar al anualității.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

20. În iunie 2015, agenția a semnat un contract de construcție pentru sediul său din Strasbourg, pentru un cuantum de 
21,5 milioane de euro. S-a convenit că plățile în etape vor constitui principala metodă de plată. Cu toate acestea, pentru 
a crește nivelul de execuție a bugetului, agenția a modificat contractul în iulie 2015, stabilind plățile în avans ca metodă 
preferată de plată. Până în noiembrie 2016, agenția plătise întregul cuantum al contractului, deși fuseseră finalizate mai 
puțin de jumătate din lucrări.
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(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).



21. În cadrul uneia dintre reuniunile organizate în 2016, reprezentantul Comisiei în Consiliul de administrație al agenției 
a ridicat problema creșterii costurilor de întreținere. Deși există mai multe argumente care pot explica această creștere, cum 
ar fi dezvoltarea continuă și funcționalitățile sporite ale sistemelor, Curtea a identificat achiziții în care agenția nu a verificat 
care ar fi soluția cea mai economică. De exemplu, agenția a achiziționat o nouă licență software pentru un cuantum de 
4,6 milioane de euro printr-un contract-cadru, fără a verifica dacă contractantul, care acționa ca intermediar între agenție și 
potențiali furnizori de softuri, a identificat cel mai bun preț.

22. În mai 2016, agenția a semnat un contract-cadru cu un consorțiu pentru suma de 194 de milioane de euro pentru 
continuarea dezvoltării și a mentenanței Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Sistemului de corespondențe 
biometrice (BMS) pentru o perioadă maximă de șase ani. Contractul a fost atribuit prin intermediul unei proceduri de 
achiziții publice. Una dintre principalele cerințe pentru ca un ofertant să fie acceptat era ca acesta să aibă un acces comercial 
la tehnologia BMS. Cu toate acestea, întrucât societatea care dezvoltase tehnologia BMS nu era obligată contractual să 
acorde un acces comercial oricărui ofertant interesat, exista un risc potențial în ceea ce privește competitivitatea procedurii.

23. O evaluare externă a agenției a fost realizată în contul Comisiei în perioada martie-decembrie 2015, iar rezultatele 
acesteia au fost prezentate în raportul de evaluare final din martie 2016. Evaluarea a concluzionat că agenția contribuie la 
gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și că își 
îndeplinește sarcinile în mod eficace. Cu scopul de a îmbunătăți și mai mult gestionarea operațională, evaluatorii au 
formulat 64 de recomandări, dintre care șapte sunt considerate esențiale, iar 11 foarte importante. Agenția a elaborat un 
plan pentru a da curs recomandărilor, acest plan aflându-se în curs de implementare.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

24. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în 
exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al 
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte 
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ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată 
încă/nu se aplică)

2013

Potrivit regulamentului de înființare a agenției, țările asociate la 
punerea în aplicare, la respectarea și la dezvoltarea acquis-ului 
Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac trebuie să aducă 
o contribuție la bugetul agenției. Cu toate acestea, țările asociate 
spațiului Schengen au utilizat sistemele administrate de agenție în 
2013, deși negocierile Comisiei erau încă în curs de desfășurare.

În desfășurare

2014

Paragraf de evidențiere a unor aspecte privind fiabilitatea conturilor

Fără a pune în discuție opinia formulată la punctul 8, Curtea dorește 
să atragă atenția asupra estimării valorii Sistemului de informații 
Schengen (SIS II), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și 
a sistemului Eurodac în conturile agenției. Managementul operațio-
nal al acestor sisteme reprezintă sarcina de bază a agenției. În lipsa 
unor informații complete și fiabile cu privire la costul de dezvoltare 
total al sistemelor menționate, acestea sunt înregistrate în conturile 
agenției la valoarea lor contabilă netă potrivit registrelor Comisiei și 
sunt actualizate la sfârșitul exercițiului (aproximativ 6,6 milioane de 
euro la data transferului și 2,1 milioane de euro la 31 decembrie 
2014). Aceste valori sunt legate în special de componente hardware 
și componente software gata pentru a fi utilizate și nu includ 
costurile de dezvoltare a softurilor (a se vedea nota 6.3.1 la conturile 
anuale ale agenției).

Finalizată

2015

Agenția a semnat un contract-cadru în valoare de 2 milioane de euro 
în vederea furnizării de către un contractant a unor servicii de 
achiziție (servicii în domeniul achizițiilor publice) referitoare la 
servicii de formare, îndrumare (coaching) și predare prestate de 
furnizori terți (servicii de formare). Contractantul se angajează să 
identifice servicii de formare adecvate pentru orice tip de cerere și 
prezintă o ofertă de preț pentru aceste servicii, la care adaugă un 
onorariu pentru serviciul de achiziție pe care îl prestează (sumă 
percepută în plus pentru fiecare serviciu prestat). Contractul-cadru 
nu specifică însă faptul că serviciile de achiziții prestate trebuie să fie 
în conformitate cu prevederile în materie conținute în normele 
financiare ale agenției. Prin urmare, procesul prin care sunt propuse, 
în prezent, ofertele de preț în vederea aprobării lor de către agenție 
nu garantează că serviciile respective sunt prestate cu respectarea 
tuturor cerințelor din normele financiare.

Nedemarată încă

2015

Cererea de exprimare a interesului și preselecția candidaților în 
vederea participării lor la o procedură de negociere având ca obiect 
o valoare estimată la 20 de milioane de euro s-au realizat fără 
obținerea unei delegări din partea ordonatorului de credite.

Nu se aplică
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Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată 
încă/nu se aplică)

2015

Nivelul creditelor angajate reportate pentru titlul II (cheltuieli 
administrative) se ridică la valoarea de 9 milioane de euro, respectiv 
50 % din totalul creditelor angajate (în 2014, acesta se situa la 
valoarea de 15 milioane de euro, respectiv 87 %). Aceste reportări 
sunt legate, în principal, de un contract major privind extinderea 
clădirii agenției din Strasbourg (4,6 milioane de euro) și de servicii 
furnizate în cadrul unor contracte multianuale.

Nu se aplică

2015

Nu s-au încheiat nici până în prezent acorduri cu țările asociate la 
spațiul Schengen, și anume cu Elveția, Liechtenstein, Islanda și 
Norvegia, care să definească norme detaliate privind participarea 
acestor țări la activitățile agenției și care să includă dispoziții în ceea 
privește dreptul de vot și contribuția lor la bugetul acesteia. În lipsa 
unor astfel de acorduri, țările asociate la spațiul Schengen contribuie 
la titlul III (cheltuieli operaționale) din cadrul bugetului agenției în 
temeiul unei prevederi din acordurile de asociere semnate de fiecare 
în parte cu UE. Cu toate acestea, ele nu contribuie încă la activitățile 
aferente titlurilor I și II (cheltuieli cu personalul, respectiv alte 
cheltuieli administrative) din bugetul agenției.

În desfășurare

2015

Curtea a auditat o serie de proceduri de achiziții și a constatat că 
agenția era parte în cadrul mai multor acorduri contractuale sau 
negocieri cu același contractant fără să fie definite în mod precis 
serviciile solicitate. Această situație denaturează concurența și crește 
dependența de contractantul respectiv. Agenția ar trebui să încheie, 
acolo unde este posibil, contracte cu furnizori diferiți sau să 
definească serviciile solicitate cu o mai mare precizie.

Nedemarată încă
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RĂSPUNSUL AGENȚIEI

17. Procedurile au fost alese pentru a răspunde unor cerințe operaționale urgente și nevoilor de stocare aflate în creștere 
rapidă ale statelor membre.

18. Agenția ia notă de observația Curții. Între eu-LISA și Serviciul de Audit Intern a fost convenit un plan de acțiuni care 
să abordeze constatările și care este în curs de implementare.

20. Creditele reportate de la titlurile 1 și 2 sunt revizuite constant și planificate cu scopul de a le reduce în timp la strictul 
necesar și numai la situații când operațiunea este justificată.

Ca indicator de performanță, din creditele nediferențiate de 19 551 594,31 EUR reportate în 2016, numai 474 015,04 EUR 
au fost anulate (2,42 %).

21. Mecanismul de plată prevăzut a răspuns constrângerilor bugetare pentru a permite utilizarea integrală a creditelor 
C1 și C2 conform regulilor cu privire la creditele nediferențiate pentru anul n+1.

Plățile de prefinanțare au fost asociate cu o garanție financiară corespunzătoare, efectuate pe măsură ce avansau lucrările, 
minimizând astfel riscul pentru agenție. Pe lângă garanțiile financiare, contractantul a emis și o garanție de performanță de 
5 %. Garanția de performanță este legată în mod specific de execuția obligațiilor contractuale.

22. În ceea ce privește extinderea întreținerii componentelor Sistemului de informații privind vizele (VIS), s-a considerat 
că schimbările preconizate nu pot fi separate tehnic sau economic de contractul de bază. În această privință, trebuie 
menționat că WCC este titularul drepturilor de proprietate intelectuală pentru motorul de căutare Elise. Prin urmare, orice 
alt furnizor ar fi de fapt un subcontractant al WCC și ca atare nu ar fi în poziția de a oferi un raport mai bun preț-calitate. În 
plus, SC 14 nu privea numai licențele permanente ale WCC Elise, dar și întreținerea ulterioară; această întreținere nu putea fi 
alocată unui furnizor terț fără a compromite responsabilitatea generală a contractantului MWO pentru întreținerea VIS.

În plus, se observă că achiziția licențelor permanente WCC Elise a dus la economii considerabile pentru agenție pe termen 
lung, estimate la 402 243,22 EUR într-o perioadă de patru ani.

În sfârșit, se observă că articolul I.19.1 din condițiile speciale ale contractului-cadru prevede clauza „clientului celui mai 
favorizat”, care protejează și mai mult interesele financiare ale agenției la achiziția de hardware sau de software de la 
contractant.

23. Agenția recunoaște riscul potențial identificat de Curte, dar consideră că nu s-a concretizat, deoarece niciun operator 
economic nu a ridicat obiecții cu privire la accesul la tehnologie. Suntem deci suficient de încrezători cu privire la 
respectarea acordului.

24. Agenția ia notă de observația Curții și confirmă faptul că planul de acțiuni convenit este în curs de implementare. 
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