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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. 

2. Sisnet a fost înlocuit cu Sistemul de informații privind vizele aferent spațiului Schengen. 

Infrastructura de comunicații Sisnet și-a încetat operațiunile în 2016. Contractele cu privire la 

instalarea și funcționarea infrastructurii Sisnet au încetat la 26 aprilie 2016. Factura finală 

pentru serviciile furnizate în cadrul contractelor a fost plătită la 7 iulie 2016. 

3. În octombrie 2016, soldul rămas în cadrul mecanismului financiar al Sisnet, în valoare de 

467 287 de euro, a fost distribuit după cum urmează: 

- a fost rambursată statelor participante suma de 243 694 de euro; 

- a fost plătită suma de 212 182 de euro care era datorată Țărilor de Jos încă din 2010 și 

a cărei rambursare fusese amânată; 

- a fost rambursată suma de 11 354 de euro reprezentând o plată în avans efectuată în 

2015 de Finlanda pentru contribuția pe 2016; 

- a fost plătită suma de 57 de euro reprezentând comisioane bancare pe 2016. 

4. Mecanismul financiar pentru Sisnet a fost așadar lichidat, iar conturile anuale aferente 

exercițiului 2016 reprezintă setul final de situații financiare pentru contractele privind 

instalarea și funcționarea infrastructurii de comunicații Sisnet. 
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DECLARAȚIA DE ASIGURARE 

5. În conformitate cu dispozițiile articolului 47 alineatul (1) din Decizia 2000/265/CE a Consiliului1, 

astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2009/915/CE a Consiliului2 (denumită în 

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

Europene (denumită în continuare „Curtea”) din 23 martie 2000, Curtea a auditat conturile anuale3

6. 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 2016, precum și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

Responsabilitatea conducerii 

7. 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 

8. 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. 

                                                      

1 JO L 85, 6.4.2000, p. 12. 

2 JO L 323, 10.12.2009, p. 9. 

3 Conturile anuale cuprind contul de venituri și cheltuieli și bilanțul însoțit de note explicative. 
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9. 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 

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. 

10. 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. 

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

declarației sale de asigurare. 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

12. În opinia Curții, conturile anuale ale Sisnet4

                                                      

4 Conturile anuale au fost întocmite la 31 martie 2017 și au fost primite de Curte la 3 aprilie 2017. 

 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 

semnificative, situația financiară a Sisnet la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor 

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

dispozițiile regulamentului său financiar. 
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Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 

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

financiar încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate 

aspectele semnificative. 

 
 
 
 
 
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 6 iunie 2017. 

 
 
 Pentru Curtea de Conturi 
 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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