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INTRODUCERE 

1. Prezentul raport de audit se referă la contractele privind instalarea și funcționarea 

infrastructurii de comunicații „Sisnet”, încheiate între statele semnatare ale acordurilor 

Schengen. În 2015, cheltuielile aferente acestor contracte s-au ridicat la 476 000 de euro. 

Cheltuielile sunt finanțate prin contribuții din partea statelor membre ale Uniunii Europene 

(cu excepția Ciprului și a Croației) și din partea Islandei, a Norvegiei, a Liechtensteinului și a 

Elveției1

2. Sistemul de informații privind vizele aferent spațiului Schengen, care a înlocuit Sisnet și 

care este gestionat de Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, a devenit complet 

operațional la 1 ianuarie 2016. În urma unei perioade de observare de două luni, în timpul 

căreia Sisnet a fost menținut în stand by, agenția a confirmat, în martie 2016, că funcțiile sale 

erau complet integrate în Sistemul de informații privind vizele și că Sisnet își putea înceta 

operațiunile. 

. 

3. Contractele privind instalarea și funcționarea infrastructurii Sisnet au fost finalizate la 

26 aprilie 2016. Se prevede că mecanismul financiar pentru contractele Sisnet va fi lichidat în 

a doua jumătate a anului 2016. 

  

                                                      

1 Începând cu 2013, Bulgaria, Irlanda, România și Regatul Unit nu mai contribuie la cheltuieli. 
Începând cu 2014, Europol și Eurojust au încetat, de asemenea, să mai verse contribuții. 
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DECLARAȚIA DE ASIGURARE 

4. În conformitate cu dispozițiile articolului 47 alineatul (1) din Decizia 2000/265/CE a Consiliului2, 

astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2009/915/CE a Consiliului3 (denumită în 

continuare „regulamentul financiar al Sisnet”), și în conformitate cu Decizia Curții de Conturi din 

23 martie 2000, Curtea a auditat conturile anuale4

5. Opiniile Curții sunt adresate statelor semnatare, în conformitate cu articolul 48 din 

regulamentul financiar al Sisnet. 

 ale Sisnet pentru exercițiul financiar încheiat la 

31 decembrie 2015, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

Responsabilitatea conducerii 

6. Ordonatorul de credite al Sisnet execută veniturile și cheltuielile bugetare în conformitate cu 

normele financiare prevăzute la articolele 12-45 din regulamentul financiar al Sisnet. Conturile finale 

sunt întocmite de secretarul general adjunct al Consiliului, în conformitate cu articolele 46 și 47 din 

regulamentul financiar al Sisnet. Articolele menționate stabilesc responsabilitățile ordonatorului de 

credite al Sisnet și pe cele ale secretarului general adjunct. Aceste persoane sunt însărcinate cu: (a) 

întocmirea conturilor anuale ale Sisnet, (b) crearea structurii organizatorice și a sistemelor și 

procedurilor de gestiune internă și de control intern necesare pentru întocmirea unor conturi finale 

care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie că acestea rezultă din acte de fraudă, fie că 

rezultă din erori, și (c) garantarea conformității operațiunilor subiacente acestor conturi cu legile și 

reglementările în vigoare. 

Responsabilitatea auditorului 

7. Responsabilitatea Curții este de a furniza, pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație 

de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Sisnet și la legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente acestora. 

8. Auditul Curții este efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și codul 

deontologic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit 

                                                      

2 JO L 85, 6.4.2000, p. 12. 

3 JO L 323, 10.12.2009, p. 9. 

4 Conturile anuale cuprind contul de venituri și cheltuieli și bilanțul însoțit de note explicative. 
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formulate de INTOSAI. Aceste standarde impun Curții să planifice și să efectueze auditul astfel încât 

să obțină o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în 

cadrul conturilor anuale ale Sisnet și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și 

reglementările în vigoare. 

9. 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 se întemeiază pe 

evaluarea riscului 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 referitoare la 

întocmirea și la prezentarea fidelă a conturilor, precum și sistemele de supraveghere și de control 

introduse pentru a asigura legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, și definește proceduri 

de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele. Auditul include, în egală măsură, aprecierea 

caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile, precum 

și evaluarea prezentării globale a conturilor. 

10. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza 

declarației sale de asigurare. 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

11. În opinia Curții, conturile anuale ale Sisnet5

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 

 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 

semnificative, situația financiară a Sisnet la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor 

sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu 

dispozițiile regulamentului său financiar. 

12. În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale ale Sisnet aferente exercițiului 

încheiat la 31 decembrie 2015 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate 

aspectele semnificative. 

                                                      

5 Conturile anuale au fost întocmite la 1 aprilie 2016 și au fost primite de Curte la 6 aprilie 2016. 
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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 7 iunie 2016. 

  Pentru Curtea de Conturi 

 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

  Președinte 
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