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GLOSAR 

Acreditare: procesul prin care se certifică faptul că agențiile de plăți au o organizare 

administrativă și un sistem de control intern care oferă garanții suficiente că plățile sunt 

conforme cu legile și reglementările în vigoare și sunt înregistrate în contabilitate în mod 

corespunzător. Această certificare trebuie să fie obținută de statele membre pe baza 

conformității agenției de plăți cu o serie de criterii (denumite în continuare „criterii de 

acreditare”) referitoare la mediul intern, la activitățile de control, la informare și comunicare 

și la monitorizare. 

Agenție de plăți: organismul (organismele) din statul membru responsabil(e) de gestiunea și 

controlul cheltuielilor din cadrul PAC, în special de controlul, calculul și plata ajutorului PAC 

către beneficiari și de raportarea acestor operațiuni către Comisie. O parte din activitățile 

agenției de plăți pot fi realizate de către organisme delegate, dar nu și operațiunile de 

efectuare a plăților și nici raportările către Comisie. 

Controale administrative: controale formalizate ale documentelor, desfășurate de agențiile 

de plăți cu privire la toate cererile de ajutor, cu scopul de a se verifica dacă acestea respectă 

condițiile de acordare a sprijinului. În cazul cheltuielilor incluse în IACS, informațiile 

conținute în bazele de date informatice sunt utilizate în cadrul controalelor încrucișate 

automate. 

Controale la fața locului: controale efectuate de inspectorii agenției de plăți cu scopul de 

a verifica dacă beneficiarii finali asigură conformitatea cu normele aplicabile. Ele pot lua 

forma vizitelor clasice la fața locului (la exploatațiile agricole sau la investițiile care 

beneficiază de sprijin) sau a controalelor prin teledetecție (examinarea unor imagini 

satelitare recente ale parcelelor), în completarea lor fiind efectuate vizite rapide la fa ța 

locului în cazurile în care există incertitudini. 

Corecții financiare: excluderea de către Comisie de la finanțarea din partea UE a anumitor 

cheltuieli pe care statele membre nu le-au efectuat în conformitate cu legislația UE sau cu 

legislația națională aplicabilă. În cazul cheltuielilor aferente PAC, aceste excluderi iau 

întotdeauna forma unor corecții financiare tratate ca venituri alocate. 
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Declarație de gestiune: o declarație anuală emisă de directorii fiecărei agenții de plăți cu 

privire la exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, precum și la buna 

funcționare a sistemelor de control intern, precum și la legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente. Această declarație este însoțită de mai multe anexe, printre care 

cea privind statisticile rezultatelor obținute în urma tuturor controalelor administrative și 

a controalelor la fața locului efectuate de agențiile de plăți („statisticile de control”).  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR): furnizează contribuția financiară 

a Uniunii la programele de dezvoltare rurală. 

Fondul european de garantare agricolă (FEGA): pune la dispoziție finanțare pentru 

acordarea de plăți directe către fermieri, pentru gestionarea piețelor agricole, precum și în 

scopul unor măsuri de informare și de promovare. 

Perioadă de programare: cadrul multianual de planificare și de punere în aplicare 

a politicilor UE. Perioada de programare curentă este cuprinsă între 2014 și 2020. 

Programele de dezvoltare rurală finanțate prin FEADR sunt gestionate pe baza acestui cadru 

multianual, în timp ce FEGA este gestionat pe o bază anuală. 

Procedura de verificare a conformității: procedură desfășurată de Comisie pe baza unei 

evaluări a sistemelor de control intern ale agențiilor de plăți, scopul fiind acela de a se 

asigura faptul că statele membre aplică legislația UE și legislația națională și că orice 

eventuale cheltuieli care încalcă aceste norme într-un exercițiu financiar sau în mai multe 

exerciții financiare sunt excluse de la finanțare din partea UE prin aplicarea unor corecții 

financiare. 

Procedura de verificare financiară: are drept rezultat decizia financiară anuală a Comisiei cu 

privire la exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale transmise de către 

fiecare agenție de plăți acreditată. 

Raport anual de activitate: raport anual publicat de către fiecare direcție generală, în care 

aceasta prezintă în detaliu realizările sale, inițiativele pe care le-a avut în cursul exercițiului și 

resursele utilizate. Raportul anual de activitate al DG AGRI conține, de asemenea, o evaluare 



 6 

 

 

a funcționării sistemelor de gestiune și control existente în cadrul PAC și a rezultatelor 

obținute pe baza acestora la nivelul agențiilor de plăți. 

Rata de eroare ajustată: estimarea Comisiei cu privire la nivelul de eroare reziduală care 

continuă să afecteze plățile efectuate către beneficiari în cadrul PAC de către agențiile de 

plăți, chiar și după efectuarea tuturor controalelor. Comisia calculează acest nivel și îl publică 

în raportul său anual de activitate. 

Sistemul integrat de administrare și control (IACS - Integrated Administration and Control 

System): un sistem integrat format din baze de date con ținând informații privind 

exploatațiile, cererile de ajutor, suprafețele agricole, animalele aflate în exploatație și, după 

caz, drepturile la plată. Aceste baze de date sunt utilizate pentru controalele administrative 

încrucișate cu privire la cererile de ajutor pentru plăți legate de suprafață și de animale. 

Standarde de audit acceptate la nivel internațional: cuprind standardele de audit publicate 

de diferite organisme de standardizare publice și profesionale, cum ar fi Standardele 

internaționale de audit (International Standards on Auditing - ISA) emise de Consiliul pentru 

Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (International Auditing and Assurance 

Standards Board - IAASB) și Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit 

(International Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI) emise de Organizația 

Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (International Organisation of Supreme Audit 

Institutions - INTOSAI). 

Statistici de control: rapoarte anuale prezentate Comisiei de către statele membre, 

conținând rezultatele controalelor administrative și ale controalelor la fața locului efectuate 

de agențiile de plăți. 
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LISTA ACRONIMELOR 

 

AC Autoritatea competentă din statul membru (de regulă, ministerul agriculturii) 

AP Agenție de plăți 

DG AGRI Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală 

FEADR Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

FEDR Fondul european de dezvoltare regională 

FEGA Fondul european de garantare agricolă 

FSE Fondul social european 

IACS Sistemul integrat de administrare și control (Integrated Administration and 

Control System) 

ISA Standardele internaționale de audit (International Standards on Auditing) 

ISSAI Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (International 

Standards of Supreme Audit Institutions). 

OC Organism de certificare 

PAC Politica agricolă comună 



 8 

 

 

SINTEZĂ 

I. Dispunând de un buget de 363 de miliarde de euro (la prețurile din 2011) pentru 

perioada de programare 2014-2020 (în jur de 38 % din suma totală disponibilă pentru cadrul 

financiar multianual 2014-2020), cheltuielile din cadrul politicii agricole comune (PAC) fac 

obiectul gestiunii partajate între Comisie și statele membre. Chiar dacă Comisia deleagă 

sarcini de execuție bugetară agențiilor de plăți desemnate de statele membre, ea este cea 

căreia îi revine responsabilitatea ultimă în ceea ce privește execuția bugetului și are obligația 

de a se asigura că interesele financiare ale UE sunt protejate la acela și standard la care 

acestea ar fi fost protejate dacă sarcinile respective ar fi fost îndeplinite de către ea însă și. 

II. În acest scop, organismelor de certificare desemnate de statele membre le-a fost 

încredințat rolul de auditori independenți ai agențiilor de plăți încă din 1996. Ele au obligația, 

începând cu exercițiul financiar 2015, să furnizeze în plus o opinie formulată în conformitate 

cu standardele de audit acceptate la nivel interna țional, în care să indice dacă cheltuielile 

a căror rambursare a fost solicitată Comisiei sunt conforme cu legile și reglementările în 

vigoare. Exercițiul financiar 2015 a fost, astfel, primul exercițiu referitor la care Comisia 

a avut posibilitatea de a utiliza verificările consolidate efectuate de către organismele de 

certificare cu privire la legalitate și regularitate. 

III. Curtea a examinat dacă, în acest context, cadrul creat de Comisie a permis 

organismelor de certificare să formuleze o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor aferente PAC în conformitate cu reglementările UE aplicabile și cu standardele 

de audit acceptate la nivel internațional, furnizând astfel rezultate fiabile pentru modelul de 

asigurare al Comisiei. În opinia Curții, cadrul conceput în acest sens de Comisie pentru primul 

an de implementare a noului tip de activități desfășurate de organismele de certificare este 

afectat de deficiențe semnificative. Prin urmare, în domenii importante, opiniile emise de 

organismele de certificare nu sunt pe deplin conforme cu standardele și normele aplicabile. 

IV. Noul rol al organismelor de certificare reprezintă un pas înainte în direc ția unui model 

de audit unic, deoarece rezultatele activităților organismelor de certificare au potențialul de 

a ajuta statele membre să își consolideze sistemele de control, de a reduce costurile legate 
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de audit și de control, precum și de a permite Comisiei să obțină o asigurare suplimentară 

independentă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. 

V. Pe fondul acestor informații, Curtea a analizat modelul utilizat în prezent de Comisie 

pentru obținerea asigurării și modificările introduse pentru a ține cont de rolul sporit al 

organismelor de certificare. Curtea a remarcat că modelul de asigurare utilizat de Comisie 

continuă să se sprijine pe rezultatele controalelor efectuate de statele membre. Pentru 

exercițiul financiar 2015, opiniile emise de organismele de certificare cu privire la legalitate și 

regularitate nu constituiau decât unul dintre factorii lua ți în considerare de Comisie la 

calcularea ajustărilor pe care aceasta le-a aplicat la ratele de eroare raportate în statisticile 

de control ale statelor membre. Întrucât opiniile respective reprezintă singura sursă de 

furnizare a unei asigurări independente anuale cu privire la legalitate și regularitate, 

activitatea organismelor de certificare, atunci când este efectuată în mod fiabil, ar trebui să 

devină elementul principal al modelului de asigurare al Comisiei. 

VI. În urma examinării conformității orientărilor Comisiei cu reglementările aplicabile și cu 

standardele de audit acceptate la nivel internațional, Curtea a identificat următoarele 

deficiențe: 

(a) după cum s-a observat referitor la procedura de analiză a riscurilor, Comisia a solicitat 

organismelor de certificare să utilizeze matricea de acreditare, ceea ce antrenează riscul 

unei exagerări a nivelului de asigurare pe care acestea îl pot obține pe baza sistemelor 

de control intern ale agențiilor de plăți; 

(b) metoda utilizată de organismele de certificare pentru e șantionarea operațiunilor pe 

baza listelor de controale la fața locului selectate în mod aleatoriu de către agențiile de 

plăți a antrenat o serie de riscuri suplimentare care nu au fost contracarate. În mod 

special, activitatea organismelor de certificare nu poate fi reprezentativă decât dacă 

eșantioanele selectate inițial de către agențiile de plăți sunt ele însele reprezentative. 

O parte din eșantionul selectat din operațiunile neincluse în IACS nu este reprezentativă 

pentru cheltuieli și, astfel, nu este reprezentativă pentru cheltuielile aferente 

exercițiului financiar auditat; 
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(c) în ceea ce privește testele de fond, Comisia a solicitat organismelor de certificare să 

recurgă, pentru o parte din eșantion, doar la o reefectuare a controalelor administrative 

ale agențiilor de plăți; 

(d) Comisia solicita organismelor de certificare, în vederea efectuării testelor lor de fond, 

doar să reefectueze controalele inițiale ale agențiilor de plăți. Deși reefectuarea este 

o metodă validă de colectare a probelor de audit, în standardele de audit acceptate la 

nivel internațional se afirmă, de asemenea, că auditorii ar trebui să aleagă și să 

desfășoare toți pașii și toate procedurile de audit pe care ei înșiși le consideră adecvate 

pentru a obține probe de audit suficiente în sprijinul opiniei lor privind asigurarea 

rezonabilă; 

(e) în ceea ce privește formularea concluziei de către auditor, Curtea a constatat că 

orientările solicitau organismelor de certificare să calculeze două rate de eroare diferite 

referitor la legalitate și regularitate și că atât organismele de certificare, cât și DG AGRI 

nu utilizau în mod adecvat aceste rate; 

(f) în final, Curtea a concluzionat că opinia organismelor de certificare privind legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor se sprijinea pe un nivel subevaluat al erorii totale. Erorile 

detectate de agențiile de plăți și raportate de acestea în statisticile lor de control nu 

erau într-adevăr luate în considerare de către organismele de certificare la calculul 

nivelului lor estimat de eroare. 

VII. Curtea formulează o serie de recomandări menite să ofere o soluție pentru problemele 

ridicate în aceste observații: 

(a) Comisia ar trebui să utilizeze rezultatele obținute de către organismele de certificare, 

atunci când activitățile acestora sunt definite și desfășurate în conformitate cu 

reglementările aplicabile și cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, ca 

element principal al modelului său de asigurare în ceea ce prive ște legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor; 

(b) Comisia ar trebui să revizuiască orientările sale astfel: 
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(i) să concentreze analiza riscurilor realizată de organismele de certificare cu privire la 

legalitate și regularitate pe controalele-cheie și pe controalele auxiliare deja 

utilizate de Comisie; 

(ii) să solicite organismelor de certificare, în scopul selecției de către acestea 

a operațiunilor IACS din lista cererilor selectate în mod aleatoriu de către agen țiile 

de plăți în vederea controalelor la fața locului, să instituie o serie de măsuri 

adecvate de siguranță în ceea ce privește reprezentativitatea eșantioanelor 

organismelor de certificare, programarea la momentul oportun a vizitelor la fața 

locului din partea organismelor de certificare și nedezvăluirea eșantionului acestora 

din urmă către agențiile de plăți; 

(iii) referitor la eșantionarea operațiunilor neincluse în IACS, să solicite organismelor de 

certificare să își extragă eșantioanele direct din lista de plăți; 

(iv) să permită organismelor de certificare să efectueze teste la fa ța locului pentru orice 

operațiune auditată și să desfășoare toți pașii și toate procedurile de audit pe care 

ele însele le consideră adecvate, fără să fie limitate doar la reefectuarea 

controalelor inițiale ale agențiilor de plăți; 

(v) să solicite organismelor de certificare să calculeze o singură rată de eroare cu 

privire la legalitate și regularitate; 

(vi) pentru operațiunile IACS care sunt eșantionate din lista controalelor la fața locului 

selectate în mod aleatoriu de către agențiile de plăți, nivelul erorii totale calculat de 

organismele de certificare pentru a fi în măsură să emită o opinie cu privire la 

legalitatea și regularitatea cheltuielilor ar trebui să includă, de asemenea, nivelul de 

eroare raportat de agențiile de plăți în statisticile de control, extrapolat la restul 

operațiunilor care nu au fost supuse controalelor la fața locului ale agențiilor de 

plăți. Organismele de certificare trebuie să se asigure că statisticile de control 

compilate de agențiile de plăți sunt exhaustive și exacte. 
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INTRODUCERE 

Cheltuielile din domeniul politicii agricole comune 

 În domeniul agriculturii, sprijinul UE este acordat prin intermediul Fondului european de 1.

garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Suma totală alocată acestor două fonduri se ridică la 363 de miliarde de euro (la prețurile 

din 2011) pentru perioada de programare 2014-2020, ceea ce reprezintă în jur de 38 % din 

suma totală disponibilă pentru CFM pentru perioada 2014-20201

 Cheltuielile aferente politicii agricole comune (PAC) care sunt efectuate în cadrul 2.

ambelor fonduri pot fi grupate în două categorii: 

. 

- cheltuielile incluse în Sistemul integrat de administrare și control (IACS), care sunt 

bazate pe drepturi la plată2

- cheltuielile care nu sunt incluse în IACS și care constau în plăți bazate pe rambursarea 

costurilor, în principal pentru investiții în exploatații agricole și în infrastructură rurală, 

precum și pentru intervenții pe piețele agricole. 

 și care constau în principal în plăți anuale per hectar; 

 În continuare, figura 1

                                                      

1 Anexa I la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de 
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 884). 

 prezintă, pentru cele două fonduri, ponderea cheltuielilor incluse 3.

în IACS și cea a cheltuielilor din afara IACS (în jur de 86 % și, respectiv, 14 % din cheltuielile 

aferente PAC) pentru exercițiul financiar 2015: 

2 Sistem în cazul căruia plata se efectuează doar dacă sunt îndeplinite anumite condi ții. 
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Figura 1 – Distribuția cheltuielilor din cadrul PAC pentru exercițiul financiar 2015 (în 

miliarde de euro) 

 

Cadrul juridic și instituțional privind gestiunea partajată în cadrul PAC 

 Responsabilitatea în ceea ce privește gestiunea PAC este partajată între Comisie și 4.

statele membre. Aproximativ 99 % din bugetul PAC este cheltuit prin gestiune partajată, 

astfel cum este definit în Regulamentul financiar3. Regulamentul orizontal privind PAC4

                                                      

3 Articolul 59 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). 

 

stabilește normele de bază care se referă în mod specific la finanțarea, gestionarea și 

monitorizarea politicii agricole comune. Comisia a fost împuternicită să stabilească în mod 

4 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) 
nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 549) (denumit în continuare „Regulamentul orizontal privind PAC”). 
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mai detaliat aceste norme în cadrul unor regulamente de punere în aplicare5

 În cadrul gestiunii partajate, răspunderea ultimă privind bugetul revine Comisiei, însă 5.

aceasta deleagă execuția bugetului către organismele desemnate în acest sens de către 

statele membre, și anume agențiile de plăți. Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare 

Rurală (DG AGRI) a Comisiei supraveghează modul în care agențiile de plăți execută bugetul 

UE, verificând și rambursând cheltuielile pe care acestea le declară lunar (în cazul FEGA) și 

trimestrial (în cazul FEADR) și, în ultimă instanță, evaluând, prin intermediul procedurii de 

verificare a conformității

 și în cadrul 

unor orientări. 

6, dacă cheltuielile efectuate sunt conforme cu legile și 

reglementările în vigoare. În cazul în care, în urma acestei proceduri, sunt identificate, în 

sistemul de control al agenției de plăți, deficiențe cu un impact financiar asupra bugetului 

UE, Comisia poate impune agenției de plăți respective corecții financiare. Modelul de 

gestiune partajată al DG AGRI, în care sunt indicate rolurile diferitelor părți implicate, este 

prezentat în anexa I7

 La nivelul statelor membre, bugetul PAC este gestionat de agen țiile de plăți acreditate 6.

de autoritatea competentă responsabilă

. 

8

                                                      

5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire 
a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de 
dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69) și Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele 
referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența (JO L 255, 28.8.2014, p. 59). 

. Agențiile de plăți efectuează controale 

administrative cu privire la toate cererile de sprijin pentru proiecte și cu privire la toate 

6 Procedura desfășurată de DG AGRI prin care are loc evaluarea sistemelor de control intern ale 
agențiilor de plăți, scopul fiind acela de a se asigura faptul că statele membre aplică legislația UE 
și legislația națională și că orice cheltuieli care încalcă aceste norme într-un exercițiu financiar 
sau în mai multe exerciții financiare sunt excluse de la finanțarea din partea UE (articolul 52 din 
Regulamentul orizontal privind PAC). 

7 Modelul de gestiune partajată din cadrul PAC, prezentat în Raportul anual de activitate pe 2015 
al DG AGRI, p. 35. 

8 Conform articolului 7 din Regulamentul orizontal privind PAC. 
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cererile de plată primite din partea beneficiarilor, precum și controale la fața locului pentru 

un eșantion de cel puțin 5 % din totalul cererilor, pentru cea mai mare parte din măsurile de 

sprijin9. În urma acestor controale, agențiile de plăți efectuează plăți către beneficiari pentru 

sumele datorate și declară aceste sume lunar (FEGA)/trimestrial (FEADR) către Comisie în 

vederea rambursării lor. Toate sumele plătite sunt apoi înregistrate în conturile anuale ale 

agențiilor de plăți. Directorul fiecărei agenții transmite Comisiei conturile anuale respective, 

alături de o declarație (declarația de gestiune) cu privire la eficacitatea sistemelor de control 

ale agenției, care cuprinde, printre altele, o sinteză a nivelurilor de eroare rezultate din 

statisticile ei de control10

 Conform Regulamentului financiar, atunci când încredin țează agențiilor de plăți, în 7.

cadrul gestiunii partajate, sarcini de execuție a bugetului în ceea ce privește PAC, Comisia are 

obligația de a se asigura că interesele financiare ale Uniunii sunt protejate la acela și standard 

la care acestea ar fi fost protejate dacă sarcinile respective ar fi fost îndeplinite de către ea 

însăși

. Ordonatorul de credite al Comisiei (directorul general al DG AGRI 

pentru PAC) ține cont de aceste conturi anuale și de declarațiile de gestiune aferente în 

raportul anual de activitate al DG AGRI. 

11

                                                      

9 Articolele 30-33 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. Pentru perioada 2014-2020, Comisia 
a introdus noi posibilități prin care statele membre pot reduce rata minimă de control până la 
1 %. Statele membre pot recurge la una sau la alta dintre aceste posibilități, astfel cum sunt 
acestea specificate la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 908/2014 și la articolul 36 din 
Regulamentul (UE) nr. 809/2014. 

. Acest lucru presupune, printre altele, stabilirea unor responsabilită ți adecvate în 

materie de audit și de control, cum ar fi examinarea și acceptarea conturilor. În ceea ce 

privește PAC, organismul de certificare este cel care își asumă aceste responsabilități de 

audit la nivelul statului membru. 

10 Rapoarte anuale prezentate Comisiei de către statele membre, con ținând rezultatele 
controalelor administrative și ale controalelor la fața locului efectuate de agențiile de plăți. 

11 Articolul 59 din Regulamentul financiar și considerentul 22 al aceluiași regulament. 
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Rolul și responsabilitățile organismelor de certificare 

 Organismele de certificare îndeplinesc rolul de auditori independen ți ai agențiilor de 8.

plăți încă din exercițiul financiar 199612

 Regulamentul financiar

. În baza acestui rol, organismul de certificare avea 

obligația de a emite un certificat, în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel 

internațional, în care se indică dacă respectivele conturi care urmează să fie transmise 

Comisiei sunt veridice, complete și exacte și dacă procedurile de control intern au funcționat 

în mod satisfăcător, făcând referire în mod special la criteriile de acreditare. 

13 și Regulamentul orizontal privind PAC14

 Regulamentul orizontal privind PAC prevede, de asemenea, că organismul de certificare 10.

trebuie să fie un organism de audit public sau privat desemnat de autoritatea competentă 

din statul membru, să dețină expertiza tehnică necesară și să funcționeze în mod 

independent față de agenția de plăți, precum și față de autoritatea care a acreditat agenția 

de plăți respectivă. Pentru exercițiul financiar 2015, cheltuielile PAC efectuate în cele 

28 de state membre au fost gestionate, în total, de 80 de agenții de plăți, care au fost, la 

 au sporit rolul și 9.

responsabilitățile organismelor de certificare. Pe lângă răspunderea care le revine cu privire 

la conturi și la controlul intern, organismele de certificare au obligația, începând cu exercițiul 

financiar 2015, să furnizeze o opinie care să indice dacă cheltuielile prezentate Comisiei spre 

rambursare sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare. Această opinie, întocmită în 

conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel interna țional, trebuie să menționeze, 

de asemenea, „dacă examinarea pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de 

gestiune”. 

                                                      

12 Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1663/95 al Comisiei din 7 iulie 1995 de stabilire a normelor 
detaliate de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 729/70 al Consiliului în ceea ce privește 
procedura de verificare și validare a conturilor pentru secțiunea „Garantare” a FEOGA (JO L 158, 
8.7.1995, p. 6). 

13 Articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul financiar. 

14 Articolul 9 din Regulamentul orizontal privind PAC. 
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rândul lor, auditate de 64 de organisme de certificare15. 46 dintre aceste organisme erau 

entități publice16

 Scopul activității organismelor de certificare cu privire la legalitate și regularitate este de 11.

a spori asigurarea pe care DG AGRI o obține în legătură cu legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor. Rolul organismelor de certificare în cadrul modelului de ob ținere a asigurării 

utilizat de DG AGRI este descris în 

 și 18 erau societăți de audit private. 

anexa II

 Comisia a stabilit cadrul pentru activitatea de audit a organismelor de certificare în 12.

cadrul unui regulament de punere în aplicare

. Posibilele utilizări ale activității organismelor de 

certificare în contextul unui „model de audit unic” sunt prezentate în detaliu la 

punctele 24-28. 

17 și al unor orientări suplimentare18

(a) orientările sale oferă instrucțiuni adecvate în conformitate cu standardele de audit 

acceptate la nivel internațional

. Conform 

acestui regulament și în scopul obținerii unor rapoarte și opinii fiabile din partea 

organismelor de certificare, Comisia trebuie să se asigure că: 

19

(b) verificările efectuate de organismele de certificare pe baza acestor orientări sunt 

suficiente și de o calitate corespunzătoare. 

; 

                                                      

15 În mai multe state membre, același organism de certificare auditează mai multe agenții de plăți. 

16 Cum ar fi departamente din cadrul ministerelor finanțelor, departamente din cadrul 
administrațiilor regionale sau instituții supreme de audit. 

17 Articolele 5-7 din Regulamentul (UE) nr. 908/2014. 

18 Orientarea nr. 1 privind cerințele de acreditare; Orientarea nr. 2 privind auditul de certificare 
anuală; Orientarea nr. 3 privind cerințele de raportare; Orientarea nr. 4 privind declarația de 
gestiune; și Orientarea nr. 5 privind neregulile. 

19 Articolul 9 din Regulamentul orizontal privind PAC. 
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SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 

Sfera auditului 

 Noua cerință impusă organismelor de certificare de a furniza o opinie cu privire la 13.

legalitatea și regularitatea cheltuielilor joacă un rol primordial în cadrul modelului de 

asigurare utilizat de Comisie pentru perioada 2014-2020. 

 În cadrul acestui audit, Curtea s-a concentrat pe analiza cadrului instituit de Comisie 14.

pentru desfășurarea activității organismelor de certificare cu privire la legalitate și 

regularitate pentru primul an de implementare (exerci țiul financiar 2015). Obiectivul acestui 

audit nu a fost de a evalua calitatea testelor de fond realizate de organismele de certificare. 

 Auditul a urmărit să evalueze dacă noul rol atribuit organismelor de certificare 15.

a reprezentat un pas înainte către abordarea bazată pe un audit unic și dacă Comisia a ținut 

cont în mod adecvat de acest rol în aplicarea modelului său de asigurare. Auditul a vizat, de 

asemenea, să examineze dacă acest cadru creat de Comisie permite organismelor de 

certificare să emită o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor aferente PAC 

în conformitate cu reglementările UE aplicabile și cu standardele de audit acceptate la nivel 

internațional. 

 Curtea a examinat, în special, dacă orientările Comisiei publicate în aten ția organismelor 16.

de certificare erau de natură să asigure: 

- o analiză corespunzătoare a riscurilor din partea organismelor de certificare, precum și 

o eșantionare reprezentativă; 

- un nivel adecvat de teste de fond și 

- o estimare corectă a nivelului de eroare și o opinie de audit corectă. 

 După încheierea activităților de audit pe teren ale Curții (în septembrie 2016), Comisia 17.

a finalizat, în ianuarie 2017, noile orientări care urmau să fie aplicate de organismele de 

certificare începând cu exercițiul financiar 2018. Aceste orientări revizuite nu au făcut 

obiectul examinării Curții. 
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Abordarea auditului 

 Probele de audit au fost obținute atât la nivelul Comisiei (DG AGRI), cât și la nivelul 18.

statelor membre. Punctul de plecare al activității de audit a constat în analiza cadrului juridic 

relevant, efectuată cu scopul de a se identifica cerințele aplicabile tuturor părților implicate, 

și anume Comisia, autoritățile competente și organismele de certificare. 

 La nivelul Comisiei, auditul a constat în următoarele activități: 19.

- o examinare a orientărilor furnizate de Comisie organismelor de certificare și aplicabile 

pentru exercițiul financiar 2015, precum și a documentelor rezultate în urma unor 

activități de sprijin, cum ar fi reuniuni ale unor grupuri de experți20

- o evaluare a examinărilor documentare efectuate de Comisie cu privire la rapoartele și 

opiniile emise de organismele de certificare pentru 25 de agenții de plăți din 17 state 

membre, evaluare care a inclus, în 17 cazuri, și o examinare a rapoartelor DG AGRI 

întocmite în urma vizitelor de audit pe care aceasta le-a efectuat la o serie de organisme 

de certificare. De asemenea, Curtea a analizat Raportul anual de activitate pe 2015 al 

DG AGRI și modul în care activitatea organismelor de certificare a fost valorificată în 

raportul respectiv; 

 (Curtea a participat, 

în calitate de observator, la o astfel de reuniune la Bruxelles, în 

perioada 14-15 iunie 2016); 

- discuții purtate cu membri relevanți ai personalului DG AGRI. 

 La nivelul statelor membre, auditul Curții a constat în următoarele activități: 20.

- un sondaj în rândul a 20 de autorități competente și organisme de certificare din 

13 state membre21

                                                      

20 Reuniunile grupurilor de experți erau organizate de DG AGRI sub forma unui forum de partajare 
a cunoștințelor și a experienței în materie și de clarificare a diferitelor probleme legate de 
activitatea organismelor de certificare, printre participanți numărându-se reprezentanți din 
partea autorităților competente și a organismelor de certificare din toate statele membre. 

, selectate în funcție de cuantumul cheltuielilor pe care acestea le 

21 Belgia, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Austria, Polonia, Portugalia, 
România, Slovacia și Regatul Unit. 
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certificaseră (cumulat, selecția a acoperit 63 % din cheltuielile PAC din UE în 2014) și în 

funcție de statutul juridic al organismelor de certificare (entitate publică sau privată). 

Printre temele abordate în cadrul acestui sondaj s-au numărat orientările și sprijinul 

furnizat de Comisie organismelor de certificare; 

- șase vizite22

 Constatările Curții au fost formulate ținând cont de dispozițiile relevante din 21.

reglementările aplicabile perioadei de programare 2014-2020 și de cerințele stabilite în 

standardele internaționale relevante ale instituțiilor supreme de audit (International 

Standards of Supreme Audit Institutions -ISSAI), precum și în standardele internaționale de 

audit relevante (International Standards on Auditing - ISA). 

 în statele membre, în cursul cărora au avut loc întâlniri cu reprezentan ți ai 

autorităților competente și ai organismelor de certificare cu scopul de a înțelege mai 

bine informațiile pe care aceștia le furnizaseră în răspunsurile lor la întrebările din 

chestionarul sondajului, precum și cu scopul de a examina cadrul contractual al 

organismelor de certificare, de a verifica măsura în care procedurile lor de audit erau 

efectuate la momentul oportun și de a examina principalele rezultate ale activității lor, 

astfel cum fuseseră prezentate acestea în rapoartele și opiniile lor de audit referitoare la 

exercițiul financiar 2015. 

OBSERVAȚII 

Noul rol al organismelor de certificare în ceea ce privește legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor aferente PAC reprezintă un pas înainte către un model de audit unic 

 Deși nu există o definiție unică și recunoscută pentru termenul de „audit unic”, 22.

conceptul este bazat pe nevoia de a se evita suprapunerile și lipsa de coordonare în 

activitățile de control și audit. În contextul bugetului UE și în special în cazul gestiunii 

partajate, „auditul unic” ar permite obținerea unei asigurări cu privire la legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor pe două planuri, și anume: pe de o parte, în scopul gestiunii 

                                                      

22 Germania (Bavaria), Spania (Castilia și Leon), Italia (AGEA - agenția de plăți pentru agricultură), 
Polonia, România și Regatul Unit (Anglia). 
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(controlul intern) și, pe de altă parte, în scopul efectiv al auditului. Abordarea bazată pe un 

audit unic ar trebui să constituie un cadru de control eficace în care fiecare strat se sprijină 

pe asigurarea furnizată de cel dinaintea lui. 

 În domeniul coeziunii23, autoritățile de audit din statele membre au reprezentat, 23.

începând din perioada 2007-2013, una dintre principalele surse de informații în cadrul 

utilizat de Comisie pentru obținerea unei asigurări cu privire la legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor. De asemenea, în Avizul său nr. 2/200424, Curtea a analizat modelul de „audit 

unic” din perspectiva controlului intern, mai exact ca sursă de furnizare a asigurării pentru 

conducerea Comisiei. Mai mult, în Raportul său special nr. 16/201325

 În ceea ce privește cheltuielile aferente PAC, asigurarea pe care o obține Comisia cu 24.

privire la regularitatea și legalitatea cheltuielilor se sprijină pe trei niveluri de informații, și 

anume: controalele efectuate de agențiile de plăți, activitățile de audit desfășurate de 

organismele de certificare și rezultatele verificărilor realizate de Comisia însăși în legătură cu 

activitatea agențiilor de plăți și a organismelor de certificare. Atunci când o astfel de 

asigurare este considerată a fi insuficientă, Comisia își exercită responsabilitatea finală 

pentru legalitate și regularitate prin propriile sale proceduri de verificare a conformității, 

care pot duce la aplicarea unor corecții financiare. 

, Curtea a formulat 

o serie de recomandări specifice care vizau ameliorarea procedurilor Comisiei privind 

utilizarea activităților desfășurate de autoritățile de audit naționale în domeniul coeziunii. 

 Noul rol al organismelor de certificare de a emite o opinie cu privire la legalitatea și 25.

regularitatea cheltuielilor are potențialul, în perioada 2014-2020, de a consolida în mod 

semnificativ utilizarea unui model de „audit unic” pentru gestiunea de către Comisie 

a cheltuielilor agricole. Potrivit DG AGRI, un astfel de model va duce la un nivel mai mare de 

                                                      

23 Politica de coeziune este finanțată din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), din 
Fondul social european (FSE) și din Fondul de coeziune. 

24 JO C 107, 30.4.2004, p. 1. 

25 http://eca.europa.eu 
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asigurare cu privire la buna funcționare a sistemelor de control26 și va permite obținerea 

unei asigurări suplimentare în materie de gestiune pe baza activită ților de audit desfășurate 

de organismele de certificare și nu doar pe baza propriilor sale controale27

 Activitățile de audit ale organismelor de certificare au potențialul de a permite 26.

funcționarea în mod eficient a unui model de „audit unic” pentru gestiunea cheltuielilor 

aferente PAC:  

. 

- ajutând statele membre să își consolideze sistemele lor de control; 

- contribuind la reducerea costurilor legate de audit și de control; 

- permițând Comisiei să obțină o asigurare suplimentară independentă cu privire la 

legalitatea și regularitatea cheltuielilor. 

 În opinia Curții, abordarea bazată pe un „audit unic” este modalitatea optimă de 27.

a obține o asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor la nivelul statelor 

membre. Conform dreptului Uniunii, așa cum Curtea de Conturi Europeană îndeplinește 

rolul de auditor extern al bugetului UE în ansamblul său, organismele de certificare 

acționează în calitate de auditori independen ți ai cheltuielilor agricole la nivelul statelor 

membre/la nivel regional. În ordine cronologică, primii auditori care furnizează o asigurare 

cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor agricole sunt organismele de certificare, 

ele fiind de fapt și singura sursă pe baza căreia se obține această asigurare de audit la nivel 

național/regional28. Asigurarea obținută de organismele de certificare rezultă dintr-o 

combinație între testele de fond pe care ele însele le efectuează și sistemele de control ale 

agențiilor de plăți. În contextul unui model de „audit unic” pentru politica agricolă comună 

aferentă perioadei 2014-2020, ar exista posibilitatea ca o astfel de asigurare să fie utilizată 

de Comisie, astfel cum se arată în figura 2
                                                      

26 Manualul de audit al DG AGRI, secțiunea 4.4 referitoare la auditul de conformitate privind 
legalitatea și regularitatea cheltuielilor din cadrul FEGA și al FEADR, versiunea din 4.11.2015. 

, cu condiția să existe o pistă de audit adecvată. 

27 Programul de activitate multianual 2015-2018 al Direcției J din cadrul DG AGRI. 

28 În Belgia, Germania, Spania, Italia și Regatul Unit, gestiunea fondurilor din cadrul PAC a fost 
descentralizată prin intermediul agențiilor de plăți regionale. 
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Figura 2 – Un model de audit unic privind PAC pentru perioada 2014-2020 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

 În opinia Curții, având în vedere că responsabilitatea ultimă pentru gestiunea fondurilor 28.

PAC și pentru reglementările aferente în vigoare revine Comisiei, aceasta ar putea valorifica 

în următoarele feluri activitatea desfășurată de organismele de certificare cu privire la 

legalitate și regularitate în cadrul abordării bazate pe un „audit unic”, atunci când aceasta 

este fiabilă, și anume: 

- ameliorând modul în care estimează nivelul de eroare reziduală și în care formulează 

rezervele în rapoartele sale anuale de activitate29

- stabilind dacă nivelul estimat de eroare depășește sau nu 50 000 de euro ori 2 % din 

cheltuielile relevante

; 

30

                                                      

29 Articolul 66 alineatul (9) din Regulamentul financiar. 

, putând, astfel, decide dacă este necesară demararea procedurii 
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- identificând cu o mai mare exactitate și exhaustivitate sumele care trebuie excluse de la 

plata de la bugetul UE, recurgând într-o mai mare măsură la corecții financiare 

extrapolate31

- evaluând dacă să se solicite sau nu statelor membre reexaminarea statutului de agen ții 

de plăți acreditate în cazurile în care nu există garanții suficiente că plățile sunt 

conforme cu legile și reglementările în vigoare

; 

32

Modelul de asigurare al DG AGRI continue să se sprijine pe rezultatele controalelor 

efectuate de statele membre 

. 

 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar33

 Modelul de asigurare utilizat în acest scop de către DG AGRI până în exercițiul 30.

financiar 2015, prin care se stabileau sumele expuse la risc din punctul de vedere al legalită ții 

și regularității, avea ca punct de plecare statisticile de control raportate de statele membre. 

Ulterior se aplicau majorări ținând cont de deficiențele cunoscute și evidențiate de auditurile 

de conformitate ale DG AGRI și de activitățile de audit ale Curții. DG AGRI trebuia să 

mărească nivelul de eroare atunci când constata că agenția de plăți nu detectase o parte din 

erori și, prin urmare, acestea nu se reflectau în rezultatele controalelor realizate de statul 

membru. Acest calcul avea drept rezultat o rată de eroare ajustată pentru fiecare agenție de 

plăți și pentru fiecare fond. 

, directorul general al DG AGRI 29.

trebuie să întocmească un raport anual de activitate, în care să declare dacă a obținut 

o asigurare rezonabilă că procedurile de control instituite oferă garan țiile necesare cu privire 

la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. 

 Ratele de eroare ajustate agregate pentru exercițiile financiare 2014 și 2015 arată că 31.

DG AGRI a continuat să ajusteze „în sus” nivelurile de eroare raportate în statisticile de 
                                                      

30 Articolele 34 și 35 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei. 

31 Articolul 52 din Regulamentul orizontal privind PAC. 

32 Articolul 7 alineatele (2) și (5) din Regulamentul orizontal privind PAC. 

33 Articolul 66 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar). 



 25 

 

 

control ale agențiilor de plăți (a se vedea tabelul 1

Tabelul 1 – Rezultatele ajustărilor aplicate de DG AGRI peste nivelurile din statisticile de 

control raportate de agențiile de plăți pentru exercițiile financiare 2014 și 2015 

). Informațiile provenite din noile opinii ale 

organismelor de certificare cu privire la legalitate și regularitate nu au avut decât un efect 

neglijabil asupra acestor ajustări pentru exercițiul financiar 2015: 

Fond Exercițiul financiar Nivelul de eroare mediu care 
a fost raportat în statisticile 
de control ale agențiilor de 

plăți 

Rata de eroare ajustată 
agregată, calculată de 

DG AGRI 

FEGA 2014 0,55 % 2,61 % 
2015 0,68 % 1,47 % 

FEADR 2014 1,52 % 5,09 % 
2015 1,78 % 4,99 % 

 

 În Raportul anual de activitate pe 201534

 De fapt, modelul de asigurare al DG AGRI continue să se sprijine pe rezultatele 33.

controalelor efectuate. Pentru exercițiul financiar 2015, opiniile emise de organismele de 

certificare cu privire la legalitate și regularitate nu constituiau decât unul dintre factorii luați 

în considerare de Comisie la calcularea ajustărilor pe care aceasta le-a aplicat la ratele de 

, DG AGRI a explicat că nu a recurs decât în 32.

măsură „foarte limitată” la opiniile emise de organismele de certificare cu privire la legalitate 

și regularitate. Acest lucru a fost în principal din cauza faptului că 2015 era primul an pentru 

care organismele de certificare emiteau astfel de opinii, din cauza calendarului activităților 

lor, din cauza lipsei lor de competențe tehnice și de expertiză juridică în materie, din cauza 

strategiilor lor de audit inadecvate și din cauza dimensiunii prea reduse a eșantioanelor 

auditate. Pe lângă motivele indicate de DG AGRI, Curtea consideră, pe baza constatărilor 

sale, că modul în care Comisia a definit activitatea organismelor de certificare în orientările 

sale are, la rândul său, un impact important asupra nivelului de fiabilitate al activității 

respective. 

                                                      

34 Pentru calculul ratelor de eroare ajustate privind exercițiul 2015, DG AGRI a utilizat rezultatele 
organismelor de certificare pentru a majora ratele de eroare raportate de agențiile de plăți doar 
în trei cazuri pentru FEGA și doar în nouă cazuri pentru FEADR. 
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eroare raportate în statisticile de control ale statelor membre. Opiniile respective cu privire 

la legalitate și regularitate reprezintă singura sursă de furnizare a unei asigurări 

independente anuale cu privire la legalitate și regularitate. Astfel, atunci când activitatea 

organismelor de certificare este efectuată în mod fiabil, această asigurare independentă ar 

trebui, în opinia Curții, să devină elementul principal pe baza căruia să aibă loc evaluarea 

legalității și regularității cheltuielilor de către directorul general al DG AGRI din cadrul 

Comisiei. 

 Accentul pus în continuare pe statisticile de control rezultate pe baza sistemelor de 34.

gestiune și de control ale agențiilor de plăți este confirmat de DG AGRI în Raportul său anual 

de activitate pe 2015, în care se afirmă că opinia privind legalitatea și regularitatea ar trebui 

să confirme nivelul erorilor din sistemul de gestiune și de control al PAC care este utilizat în 

statele membre35. În continuare, DG AGRI declara că, prin efectuarea de teste asupra 

operațiunilor (pe baza unui eșantion statistic), auditorii organismului de certificare au 

obligația de a confirma nivelul erorilor identificate în cursul controalelor ini țiale efectuate cu 

privire la eligibilitate de către agenția de plăți și, dacă acest nivel nu este confirmat, să emită 

o opinie cu rezerve36

 Unele aspecte importante din orientările Comisiei, precum cele enumerate în 35.

continuare și evaluate în prezentul raport al Curții, au fost, prin urmare, implementate în 

mod specific pentru a susține modelul de asigurare existent al Comisiei, bazat pe validarea 

rezultatelor controalelor efectuate de agențiile de plăți: 

. 

- utilizarea a două eșantioane, eșantionul 1 fiind extras din lista controalelor la fața 

locului efectuate de agențiile de plăți (a se vedea punctele 48-58); 

- limitarea testelor efectuate la fața locului de către organismele de certificare la 

operațiunile din eșantionul 1 (a se vedea punctele 62-67); 

                                                      

35 Pagina 66 din anexele la Raportul anual de activitate pe 2015 al DG AGRI. 

36 Pagina 67 din anexele la Raportul anual de activitate pe 2015 al DG AGRI. 
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- limitarea sferei activităților organismelor de certificare la reefectuarea controalelor 

administrative și a celor de la fața locului care au fost desfășurate de agențiile de plăți 

(a se vedea punctele 68- 71); 

- calcularea a două rate de eroare și utilizarea de către DG AGRI a ratei de 

„neconformitate” în locul ratei de eroare (a se vedea punctele 72- 78); 

- subevaluarea ratelor de eroare pe baza cărora organismele de certificare emit opiniile 

lor (a se vedea punctele 79- 85). 

 Mai mult, pentru a putea aplica modelul Comisiei, organismele de certificare trebuie să 36.

efectueze un volum mai mare de muncă decât cel prevăzut în mod strict de Regulamentul 

orizontal privind PAC. Aceasta se explică prin faptul că statisticile de control sintetizate în 

declarațiile de gestiune ale agențiilor de plăți sunt calculate separat pentru stratul format din 

populația inclusă în IACS și, respectiv, pentru stratul format din populația neinclusă în IACS 

(a se vedea punctul 2). DG AGRI calculează, în egală măsură, ratele de eroare ajustate pentru 

fiecare dintre cele două straturi. Aceasta înseamnă că organismele de certificare au în plus 

obligația de a valida statistici de control și la nivel de strat (populația inclusă în 

IACS/populația neinclusă în IACS), nu numai la nivel de fonduri (FEGA/FEADR). Pentru 

a putea dispune de probe suficiente în vederea validării statisticilor la nivel de strat, 

organismele de certificare trebuie să mărească în mod semnificativ dimensiunea 

eșantioanelor lor în comparație cu situația în care se cere doar validarea la nivel de fonduri. 

 Următoarele secțiuni examinează, de asemenea, în ce măsură orientările Comisiei sunt 37.

în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel interna țional pentru diferitele 

etape ale procesului de audit (analiza riscurilor și metoda de eșantionare, testele de fond, 

concluzia și opinia de audit). 
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Analiza riscurilor și metoda de eșantionare 

Utilizarea matricei de acreditare ca bază pentru analiza riscurilor poate duce la exagerarea 

nivelului de asigurare pe care organismele de certificare îl pot obține din sistemele de 

control intern ale agențiilor de plăți 

 Conform orientărilor DG AGRI37, organismele de certificare obțin nivelul lor global de 38.

asigurare cu privire la legalitate și regularitate din două surse: evaluarea pe care o realizează 

cu privire la mediul de control al agențiilor de plăți și testele de fond pe care le efectuează 

asupra operațiunilor. Acest model de obținere a asigurării este în conformitate cu 

standardele de audit acceptate la nivel interna țional, care prevăd că auditorul trebuie să 

înțeleagă mediul de control și controalele interne relevante și să examineze dacă acestea 

sunt de natură să asigure conformitatea38

 Cu cât evaluarea pe care organismele de certificare o atribuie sistemelor de control 39.

intern ale agențiilor de plăți este mai bună și, prin urmare, cu cât nivelul de asigurare pe care 

îl obțin acestea pe baza sistemelor respective este mai mare, cu atât numărul operațiunilor 

care vor face obiectul testelor de fond va fi mai mic. 

. 

Tabelul 2 ilustrează această relație 

invers proporțională, utilizând informații preluate din orientările DG AGRI39

Tabelul 2 – Relația invers proporțională dintre evaluarea atribuită sistemului de control 

intern și dimensiunea eșantioanelor de operațiuni supuse testelor de fond 

: 

Evaluarea dată sistemului 
de control intern 

Funcționează 
corespunzător 

Funcționează Funcționează 
parțial 

Nu 
funcționează 

Numărul elementelor 
incluse în testarea de fond 

93 111 137 181 

 

                                                      

37 Secțiunea 5 din Orientarea nr. 2 privind metodologia de eșantionare. 

38 Punctul 53 din Standardul internațional al instituțiilor supreme de audit (ISSAI) 400 – Principiile 
fundamentale ale auditului de conformitate. 

39 Conform tabelului de la pagina 9 din anexa 3 la Orientarea nr. 2 privind metodologia de 
eșantionare, luându-se în considerare un risc inerent ridicat și o rată de eroare estimată la 10 %. 
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 DG AGRI a solicitat organismelor de certificare să evalueze sistemele de control intern 40.

ale agențiilor de plăți pe baza unei matrice de evaluare a conformității acestora cu criteriile 

de acreditare („matricea de acreditare”). Numai agențiile de plăți acreditate (mai exact, cele 

care întrunesc criteriile de acreditare) pot gestiona cheltuielile aferente PAC40

 După cum se arată în 

. 

anexa III41

 Acest punctaj global este utilizat atât de autorită țile competente (pentru a evalua dacă 42.

agențiile de plăți ar trebui să își păstreze în continuare statutul de agenții acreditate), cât și 

de către organismele de certificare (ca sprijin în procesul lor vizând formularea unei opinii cu 

privire la măsura în care sistemele de control intern ale agen țiilor de plăți funcționează 

corespunzător). 

, matricea de acreditare este alcătuită din șase funcții și 41.

opt criterii de evaluare, formând, în total, 48 de parametri de evaluare. Fiecărui parametru în 

parte îi este atribuit un punctaj cuprins între 1 („Nu func ționează”) și 4 („Funcționează 

corespunzător”) și o pondere. Punctajul global rezultat pe baza matricei de acreditare 

reprezintă media ponderată a acestor 48 de parametri de evaluare. 

 Cu toate acestea, nu este adecvat să se utilizeze acest punctaj global rezultat pe baza 43.

matricei de acreditare pentru a evalua sistemele de control intern ale agențiilor de plăți din 

punctul de vedere al legalității și regularității, întrucât aceste sisteme depind în principal de 

doar doi dintre cei 48 de parametri de evaluare, și anume: controalele administrative și 

controalele la fața locului în contextul prelucrării cererilor, inclusiv al validării și autorizării lor 

(ca parte din „Activitățile de control”). 

 În cadrul propus de DG AGRI, punctajele mici calculate pentru acești doi parametri pot fi 44.

compensate cu punctaje mai mari pentru alți parametri, cum ar fi informarea și comunicarea 

sau monitorizarea. Acești alți factori nu sunt legați în mod direct de legalitate și regularitate 

și, prin urmare, nu ar trebui să fie utilizați în vederea compensării punctajului. Atunci când se 

urmărește evaluarea legalității și regularității și ținând cont de importanța covârșitoare 

                                                      

40 Articolul 7 din Regulamentul orizontal privind PAC. 

41 Exemplu adaptat din Orientarea nr. 3 a DG AGRI. 
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a acestor doi parametri, o astfel de compensare ar putea duce la supraevaluarea de către 

organismele de certificare a sistemelor de control intern și la obținerea de către acestea 

a unui nivel de asigurare mai mare decât ar putea fi justificat. Mai mult, acest cadru nu ține 

cont în mod suficient de deficiențele sistemice care fuseseră raportate anterior atât de 

DG AGRI, cât și de către Curte, în urma auditurilor realizate la agențiile de plăți și la 

beneficiarii finali. 

 În trei42 dintre cele șase state membre vizitate, Curtea a constatat că organismele de 45.

certificare nu luaseră în considerare în măsură suficientă, în evaluările lor cu privire la 

sisteme, deficiențele cunoscute. În caseta 1

Caseta 1 – Exemple de situații în care matricea de acreditare nu a dus la rezultate fiabile în scopul 

evaluării legalității și regularității 

 este prezentată situația constatată de Curte 

într-unul dintre aceste trei state membre [Germania (Bavaria)], în comparație cu situația 

opusă constatată în România, unde organismul de certificare a luat efectiv în calcul, în 

evaluarea sa, astfel de deficiențe cunoscute. Aceste situații vin să confirme opinia Curții, 

potrivit căreia matricea de acreditare nu este un instrument adecvat pentru evaluarea 

funcționării sistemelor de control intern din punctul de vedere al legalității și regularității. 

În Germania (Bavaria), evaluarea rezultată pe baza matricei de acreditare pentru sistemul de control 

intern al statului cu privire la FEADR (populația neinclusă în IACS) a fost „Funcționează”. Această 

evaluare nu concordă cu probele următoare, care sugerau că sistemul de control pentru astfel de 

cheltuieli era mai slab:  

- pentru exercițiile financiare 2013 și 2014, conform calculelor DG AGRI în ceea ce privește 

legalitatea și regularitatea cheltuielilor, nivelul de eroare era semnificativ și 

- verificările efectuate de organismul de certificare însuși indicau că un număr semnificativ de 

operațiuni conțineau erori de natură financiară (25 din exercițiul financiar 2015, cu alte cuvinte 

o treime din populația auditată). 

                                                      

42 Germania (Bavaria), Italia (agenția de plăți AGEA) și Regatul Unit (Anglia). 
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În România, evaluarea obținută inițial, pe baza matricei de acreditare, pentru sistemele de control 

intern vizând ambele fonduri (FEADR și FEGA) și ambele straturi (populația inclusă în IACS și populația 

neinclusă în IACS) a fost „Funcționează”. Cu toate acestea, făcând apel la raționamentul său 

profesional pe baza informațiilor disponibile și ținând seama de deficiențele cunoscute și raportate 

anterior de DG AGRI și de către Curte, organismul de certificare nu a ținut cont de acest rezultat și 

a redus evaluările respective la „Nu funcționează” pentru FEGA (IACS) și la „Funcționează parțial” 

pentru FEADR (IACS) și FEGA (în afara IACS). 

 În cursul investigațiilor sale desfășurate în scopul verificării conformității, DG AGRI 46.

recurge la controale-cheie și la controale auxiliare (a se vedea definițiile din caseta 2

Caseta 2 – Ce sunt controalele-cheie și controalele auxiliare?

) pentru 

a evalua dacă sistemele de control intern instituite la nivelul statelor membre sunt capabile 

să asigure legalitatea și regularitatea cheltuielilor. 

43

„[C]ontroalele-cheie sunt controalele administrative și la fața locului necesare pentru a se stabili 

eligibilitatea ajutoarelor și aplicarea reducerilor și a sancțiunilor aferente.” 

 

„[C]ontroalele auxiliare sunt toate celelalte operațiuni administrative necesare pentru a prelucra 

corect cererile de plată.” 

 Deși DG AGRI însăși recurge la controale-cheie și la controale auxiliare pentru a evalua 47.

dacă sistemele de control intern ale agențiilor de plăți asigură legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor, aceasta solicită organismelor de certificare să utilizeze un instrument diferit în 

același sens, și anume matricea de acreditare, care nu este însă adecvată acestui scop. 

Metoda de eșantionare a organismelor de certificare pentru operațiunile incluse în IACS, 

bazată pe listele de controale la fața locului selectate în mod aleatoriu de către agențiile 

de plăți, a antrenat o serie de riscuri care nu au fost contracarate 

 După cum s-a menționat anterior în raport, Regulamentul orizontal privind PAC prevede 48.

că organismele de certificare trebuie să emită o opinie cu privire la legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei în cursul exercițiului 
                                                      

43 Articolul 12 alineatul (6) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 907/2014. 



 32 

 

 

financiar auditat. Prin urmare, la proiectarea unui eșantion de audit, organismele de 

certificare „trebuie să ia în considerare scopul procedurii de audit și caracteristicile 

populației din care va fi extras eșantionul”44

 Orientările DG AGRI

. 

45

- eșantionul 1: extras de către organismele de certificare din lista beneficiarilor selecta ți 

în mod aleatoriu

 împart activitatea privind testele de fond pe două eșantioane, și 49.

anume: 

46

- eșantionul 2: extras de către organismele de certificare din totalitatea plă ților aferente 

exercițiului în cauză. Pentru eșantionul 2, organismele de certificare nu trebuie să 

reefectueze decât controalele administrative, nu și controalele la fața locului (a se 

vedea punctele 62-67). 

 de către agențiile de plăți pentru controalele la fața locului (a se 

vedea punctul 6). Pentru operațiunile din eșantionul 1, organismele de certificare 

trebuie să reefectueze atât controalele la fața locului care au fost anterior desfășurate 

de agențiile de plăți, cât și întreaga gamă de controale administrative (primirea cererilor 

și verificarea eligibilității acestora, validarea cheltuielilor, inclusiv autorizarea, execuția și 

înregistrarea în conturi a plății corespondente); 

 Calendarul privind efectuarea testelor de fond și raportarea acestora către Comisie de 50.

către organismele de certificare sunt prezentate în anexa IV

 Operațiunile din eșantionul 1 sunt extrase dintr-o listă de controale la fața locului 51.

selectate în mod aleatoriu și efectuate de agențiile de plăți cu privire la cererile de ajutor, 

care, dacă sunt incluse în IACS, sunt, în mod probabil, de natură să genereze plă ți în cursul 

exercițiului financiar corespunzător. Prin urmare, rezultatele testelor efectuate de 

organismele de certificare nu servesc numai scopului de a exprima o opinie cu privire la 

. 

                                                      

44 Punctul 6 din Standardul internațional de audit (ISA) 530 – Eșantionarea în audit.  

45 Secțiunea 6.2 din Orientarea nr. 2 privind metodologia de eșantionare. 

46 Eșantionul aleatoriu reprezintă între 20 și 25 % din controalele efectuate la fața locului de către 
agențiile de plăți. Din restul controalelor la fața locului ale agențiilor de plăți se extrage un 
eșantion bazat pe analiza riscurilor. 
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legalitatea și regularitatea cheltuielilor, ci au și rolul de a le ajuta pe acestea să formuleze 

o opinie cu privire la funcționarea sistemelor de control intern ale agențiilor de plăți, care 

constituie unul dintre celelalte obiective de audit stabilite în Regulamentul orizontal privind 

PAC. 

 Numărul operațiunilor pentru care organismele de certificare reefectuează totalitatea 52.

controalelor desfășurate anterior de către agențiile de plăți (a se vedea tabelul 3 din 

continuarea punctului 64) este adesea cu mult mai mare decât numărul operațiunilor 

necesare, în mod obișnuit, pentru efectuarea testelor de verificare a conformității sistemelor 

de control intern47

 Pentru ca rezultatele de audit să fie fiabile, este important ca toate e șantioanele 53.

utilizate în vederea testelor de fond să fie reprezentative. Pentru a fi reprezentative, 

eșantioanele trebuie extrase din populația totală cu ajutorul unor metode care să fie valide 

din punct de vedere statistic și care să rămână neschimbate. Deoarece organismele de 

certificare extrag eșantioanele lor parțial din eșantioanele agențiilor de plăți, rezultatele 

activităților lor nu pot fi reprezentative decât dacă eșantioanele agențiilor de plăți sunt ele 

însele reprezentative. Mai mult, orice înlocuire de opera țiuni conținute în eșantioanele 

inițiale trebuie justificate și documentate în mod corespunzător. 

. Acest lucru le garantează obținerea unui nivel mai mare de asigurare cu 

privire la conformitatea cu reglementările aplicabile a sistemelor agențiilor de plăți pentru 

controale administrative și controale la fața locului. 

 DG AGRI solicită organismelor de certificare să evalueze caracterul reprezentativ al 54.

eșantioanelor agențiilor de plăți. Pe de altă parte însă, pentru a putea respecta această 

cerință, atât agențiile de plăți, cât și organismele de certificare trebuie să mențină o pistă de 

audit suficientă și fiabilă, pentru a putea confirma că eșantioanele sunt reprezentative, sunt 

extrase din întreaga populație și nu au suferit modificări. 

 DG AGRI solicită ca operațiunile IACS din cadrul eșantionului 1 extras pentru efectuarea 55.

testelor de fond să fie selectate mai degrabă pe baza sumelor declarate de fermieri (selec ție 

                                                      

47 În anexa 3 la Orientarea nr. 2 se recomandă selectarea unui număr minim de 30 de operațiuni 
pentru fiecare fond. 
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bazată pe cereri) decât pe baza sumelor efectiv plătite48

 Cu toate acestea, pentru ca această metodă să funcționeze, este important ca între 56.

agențiile de plăți și organismele de certificare să existe o cooperare foarte strânsă și o bună 

comunicare. Organismele de certificare trebuie informate în mod regulat cu privire la 

controalele efectuate de către agențiile de plăți pentru ca ele să poată reefectua aceste 

controale la scurt timp după vizita agenției de plăți. Curtea a constatat că în trei dintre cele 

cinci state membre vizitate în care organismele de certificare au reefectuat controale la fa ța 

locului pentru operațiuni incluse în IACS

, astfel încât organismele de 

certificare să își poată efectua reverificările cât mai repede cu putin ță după controalele 

desfășurate la fața locului de către agențiile de plăți. Avantajul selecției bazate pe cereri este 

că organismele de certificare vor constata, la momentul inspecțiilor lor la fața locului la 

exploatațiile agricole selectate, o situație foarte similară cu cea constatată de agențiile de 

plăți. 

49, această condiție nu era îndeplinită (a se 

vedea caseta 3

Caseta 3 – Întârzieri la reefectuarea de către organismele de certificare a controalelor la fața 

locului pentru operațiunile incluse în IACS din cadrul eșantionului 1 pentru anul de cerere 2014 

(exercițiul financiar 2015) 

). 

În Polonia, organismul de certificare a finalizat reefectuarea controalelor pentru 53 dintre cele 

60 de operațiuni incluse în IACS și aferente FEGA din eșantionul 1 după sfârșitul anului 

calendaristic 2014, unele controale mai tardive fiind reefectuate abia în martie 2015. Acest lucru s-a 

întâmplat deoarece agenția de plăți a trimis cu întârziere organismului de certificare rapoartele sale 

privind controalele la fața locului pe care le efectuase. 

                                                      

48 Secțiunea 6.7 din Orientarea nr. 2 privind metodologia de eșantionare. 

49 Italia nu este luată în calcul în acest scop deoarece, pentru exerci țiul financiar 2015, organismul 
de certificare nu a controlat la fața locului nicio operațiune inclusă în IACS din cauza desemnării 
sale tardive. 
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În România, organismul de certificare a reefectuat toate cele șase controale clasice la fața locului50

În Germania (Bavaria), între momentul efectuării vizitelor ini țiale la exploatații de către agenția de 

plăți și reverificările desfășurate la fața locului de către organismele de certificare trecuse o perioadă 

de până la trei luni pentru operațiunile incluse în IACS din cadrul FEGA și de până la zece luni pentru 

operațiunile incluse în IACS din cadrul FEADR. 

 

pentru operațiunile incluse în IACS și aferente FEADR din eșantionul 1 la șase luni, în medie, după 

controalele efectuate de agențiile de plăți. 

 De asemenea, pentru ca această abordare să fie validă, organismele de certificare 57.

trebuie să dispună de un acces imediat la lista controalelor la fa ța locului care fuseseră inițial 

selectate de către agențiile de plăți, cu scopul de a se asigura că această listă nu va fi ulterior 

modificată. Mai mult, organismelor de certificare nu ar trebui să li se permită să excludă 

operațiuni din eșantionul lor ca urmare a întârzierilor în adoptarea deciziilor de către 

agențiile de plăți în ceea ce privește acordarea ajutorului în cauză. Faptul că organismelor de 

certificare li se permite să excludă astfel de operațiuni din eșantion sporește riscul ca 

agențiile de plăți să întârzie în mod intenționat deciziile și plățile lor pentru anumite 

operațiuni, ceea ce ar putea duce la erori în calculele organismului de certificare. Astfel de 

cazuri nu numai că subminează reprezentativitatea rezultatelor și validitatea extrapolării lor 

la totalul cheltuielilor, dar pot și să antreneze, în mod eronat, o reducere a ratei de eroare 

identificate de către organismul de certificare (a se vedea caseta 4

                                                      

50 Controalele la fața locului pot lua forma vizitelor clasice la fața locului (la exploatațiile agricole 
sau la investițiile care beneficiază de sprijin) sau a controalelor prin teledetecție (examinarea 
unor imagini satelitare recente ale parcelelor). 

). 
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Caseta 4 – Caz în care au fost excluse operațiuni din eșantionul 1 de operațiuni IACS deoarece 

agenția de plăți nu a executat plata decât după ce organismul de certificare și-a finalizat activitățile 

de audit 

În România, organismul de certificare a exclus cinci operațiuni din eșantionul 1 de operațiuni IACS 

pentru FEADR după finalizarea activităților sale de audit deoarece agenția de plăți nu executase încă 

plățile aferente. Drept consecință, organismul de certificare nu a luat în considerare rezultatele 

testelor efectuate pe operațiunile respective pentru a calcula rata de eroare globală pe care și-a 

fundamentat opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor. 

 Aplicarea metodei de selecție bazată pe cereri se sprijină, de asemenea, pe faptul că 58.

organismele de certificare nu comunică agențiilor de plăți operațiunile pe care le-au selectat 

decât după ce agențiile și-au finalizat controalele, astfel încât ele să nu cunoască opera țiunile 

pe care organismele de certificare le vor supune examinării lor ulterioare (Comisia 

a recunoscut, la rândul ei, existența acestui risc în cazurile în care inspectorii organismelor de 

certificare îi însoțesc pe cei din partea agențiilor de plăți în cursul controalelor lor inițiale)51. 

Cu toate acestea, Curtea a constatat că, în Italia, nu se luaseră astfel de măsuri de siguran ță 

(a se vedea caseta 5

Caseta 5 – Exercițiul reefectuării controalelor a fost compromis în Italia deoarece organismul de 

certificare informase în avans agenția de plăți cu privire la beneficiarii care urmau să facă obiectul 

reverificării 

). 

În Italia, pentru anul de cerere 2015 (exercițiul financiar 2016), organismul de certificare a transmis 

agenției de plăți o listă cu operațiunile pe care le selectase pentru eșantionul 1 de operațiuni IACS 

pentru ambele fonduri (FEGA și FEADR) înainte ca aceasta din urmă să fi efectuat majoritatea 

controalelor sale inițiale la fața locului. Drept urmare, agenția de plăți cunoștea deja, înainte de 

a începe controalele sale la fața locului, operațiunile care urmau să facă ulterior obiectul reverificării 

din partea organismului de certificare. 

                                                      

51 Secțiunea 6.2 din Orientarea nr. 2 privind metodologia de eșantionare. 
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Faptul că agenția de plăți este conștientă, atunci când efectuează controalele sale la fața locului, de 

operațiunile programate pentru reefectuarea verificărilor de către organismul de certificare la o dată 

ulterioară poate antrena din partea acesteia o verificare mai aprofundată a operațiunilor respective. 

În consecință, aceste controale vor fi mai precise decât cele realizate pentru operațiunile care nu 

sunt programate în vederea reefectuării controalelor, astfel că organismul de certificare va identifica 

un număr mai mic de erori. 

Mai mult, întrucât rezultatele obținute pentru aceste operațiuni vor fi utilizate în vederea extrapolării 

nivelului de eroare la întreaga populație, aceste operațiuni pentru care controlul a fost realizat cu 

o mai mare atenție vor determina o rată de eroare globală nereprezentativă și, foarte probabil, vor 

duce la subevaluarea acesteia. 

O parte din operațiunile neincluse în IACS asupra cărora organismele de certificare aplică 

teste de fond nu este reprezentativă pentru cheltuielile aferente exerci țiului financiar 

auditat 

 În cazul operațiunilor neincluse în IACS (atât pentru FEGA, cât și pentru FEADR), există 59.

o disparitate semnificativă între: 

- perioada pentru care sunt raportate controalele la fa ța locului, și anume anul 

calendaristic (de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2014 pentru exercițiul 

financiar 2015 în acest caz), și 

- perioada pentru care sunt plătite cheltuielile, care este cuprinsă între 

16 octombrie 2014 și 15 octombrie 2015 pentru exercițiul financiar 2015. 

 Prin urmare, unora dintre beneficiarii care au făcut obiectul controalelor la fa ța locului 60.

în cursul anului calendaristic 2014 nu le vor fi rambursate cheltuielile în exerci țiul 

financiar 201552

                                                      

52 Beneficiarii ale căror cheltuieli le-au fost rambursate înainte de 16 octombrie 2014 au fost 
înregistrați în exercițiul financiar precedent și cei (cazuri excepționale) ale căror cheltuieli le-au 
fost rambursate după 15 octombrie 2015 au fost înregistrați în exercițiul financiar următor. 

. Organismele de certificare nu pot utiliza rezultatele ob ținute pentru astfel 

de operațiuni în calculul lor privind rata de eroare aferentă exercițiului financiar vizat. Aceste 

rezultate nu pot fi utilizate decât în scopul exprimării opiniei privind func ționarea sistemului 
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de control intern și în cel al formulării unei opinii cu privire la aserțiunile din declarația de 

gestiune și cu privire la statisticile de control subiacente. 

 Drept urmare, numărul de operațiuni pe care organismele de certificare le utilizează 61.

pentru calculul ratei de eroare globale este mai mic, diminuând astfel exactitatea acestui 

calcul și afectând, în consecință, fiabilitatea opiniilor lor privind legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor aferente exercițiului financiar. 

Testele de fond 

Pentru majoritatea operațiunilor, orientările nu impun organismelor de certificare să 

efectueze teste la fața locului la nivelul beneficiarilor finali 

 Conform standardelor de audit acceptate pe plan interna țional, în desfășurarea unui 62.

audit în vederea obținerii unei asigurări rezonabile, auditorii din sectorul public colectează 

probe de audit suficiente și adecvate care să stea la baza concluziilor lor53. În acest scop, 

auditorii ar trebui să recurgă la o varietate de tehnici, cum ar fi observarea, inspecția, 

investigarea, reefectuarea controalelor, confirmarea și procedurile analitice. În plus, în 

conformitate cu dreptul UE, testele de fond realizate de organismele de certificare asupra 

cheltuielilor trebuie să acopere verificarea legalității și regularității operațiunilor subiacente 

la nivelul beneficiarilor finali54

 Inspecția presupune examinarea registrelor și a înregistrărilor contabile, precum și 63.

a altor elemente (cum ar fi dreptul beneficiarilor de a utiliza terenul în cauză, registrele în 

care sunt consemnate lucrările de fertilizare, autorizațiile de construcție etc.) sau a activelor 

corporale (precum terenuri, animale, echipamente etc.). Investigarea presupune obținerea 

de informații și explicații de la beneficiarii finali, fie sub forma unor declarații scrise, fie în 

cadrul unor discuții verbale cu caracter informal. 

. 

                                                      

53 Secțiunea 7.1 din ISSAI 4200 – Orientările privind auditul de conformitate. Auditul de 
conformitate asociat unui audit al situațiilor financiare. 

54 Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 908/2014. 
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 După cum s-a menționat anterior în prezentul raport, pentru eșantionul 2, orientările 64.

DG AGRI prevăd că organismele de certificare trebuie doar să reefectueze controalele 

administrative (a se vedea punctul 49). În tabelul 3, Curtea a calculat ponderea operațiunilor 

cuprinse în eșantionul 2 din eșantionul total aferent celor șase state membre vizitate. 
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Tabelul 3 – Ponderea operațiunilor cuprinse în eșantionul 2 care au fost utilizate în vederea testării de fond în cele șase state membre vizitate 

Statul membru FEGA FEADR 
Eșantionul 1 Eșantionul 2 Eșantionul 

total 
Procentul 

corespunzător 
eșantionului 2 

din total 

Eșantionul 1 Eșantionul 2 Eșantionul 
total 

Procentul 
corespunzător 
eșantionului 2 

din total 
(1) (2) (3) = 

(1)+(2) 
(4) = 

(2)/(3)*100 
(5) (6) (7) = 

(5)+(6) 
(8) = 

(6)/(7)*100 
Germania (Bavaria) 30 41 71 58 % 60 146 206 71 % 
Spania (Castilia și Leon) 52 123 175 70 % 50 122 172 71 % 
Italia (AGEA1) 30 192 222 86 % 30 91 121 75 % 
Polonia 90 58 148 39 % 97 33 130 25 % 
România 161 292 453 64 % 140 245 385 64 % 
Regatul Unit (Anglia) 30 40 70 57 % 59 26 85 31 % 
Ponderea medie 
a eșantionului 2 în statele 
membre/regiunile vizitate (fără 
teste de fond la fața locului) 

62 % 56 % 

1 Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) este una dintre cele 11 agenții de plăți din Italia. 
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 După cum se arată în tabelul anterior, în patru dintre statele membre/regiunile vizitate, 65.

eșantionul 2, pentru care nu s-au efectuat teste la fața locului, a constituit cea mai mare 

parte din eșantionul global utilizat pentru testele de fond de către organismele de 

certificare. 

 Pentru eșantionul 2, colectarea de probe numai pe baza unei reefectuări a controalelor 66.

administrative la nivelul agențiilor de plăți nu va permite organismelor de certificare, în cele 

mai dese cazuri, să obțină probe suficiente și adecvate, astfel cum se prevede în ISSAI 4200. 

În acest fel, nu sunt utilizate de organismele de certificare două metode de colectare 

a probelor de audit care sunt foarte importante în contextul cheltuielilor aferente PAC, și 

anume inspecția și investigarea. Fără utilizarea acestor metode, nu se pot obține probe de 

audit importante precum cele care atestă dacă fermierii utilizează terenurile în scopurile 

specificate în declarațiile lor și cele care demonstrează existența activelor corporale 

achiziționate prin proiecte de investiții. Această abordare nu este așadar în conformitate cu 

standardele de audit acceptate la nivel interna țional. 

 Fără efectuarea de teste de fond la fața locului suficiente, există posibilitatea ca 67.

organismele de certificare să nu fie în măsură să obțină o asigurare rezonabilă cu privire la 

legalitatea și regularitatea cheltuielilor vizate; după cum s-a demonstrat în rapoartele anuale 

ale Curții, majoritatea erorilor din cadrul cheltuielilor aferente PAC (în special cele incluse în 

IACS) sunt identificate la fața locului55

Conform orientărilor, organismele de certificare trebuie doar să reefectueze controalele 

inițiale ale agențiilor de plăți, nu să desfășoare toate procedurile de audit pe care le-ar 

considera necesare pentru a obține o asigurare rezonabilă 

. 

 Natura, calendarul și amploarea procedurilor desfășurate sunt stabilite de auditorii din 68.

sectorul public prin aplicarea raționamentului profesional56

                                                      

55 A se vedea, de exemplu, punctele 7.19 și 7.26 din Raportul anual al Curții referitor la execuția 
bugetului privind exercițiul financiar 2014 (JO C 373, 10.11.2015) și punctele 7.14, 7.18 și 7.22 
din Raportul anual al Curții referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015 
(JO C 375, 13.10.2016). 

. În ceea ce privește standardele 

56 Punctul 21 din ISSAI 4200. 
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aplicabile atunci când se desfășoară audituri pentru obținerea unei asigurări rezonabile, a se 

vedea, de asemenea, punctul 62. 

 DG AGRI solicita organismelor de certificare, în vederea efectuării testelor lor de fond, 69.

doar să reefectueze (reverifice) controalele inițiale ale agențiilor de plăți, atât pentru 

operațiunile din eșantionul 1, cât și pentru cele din eșantionul 257. De exemplu, în cazul în 

care controalele inițiale ale agențiilor de plăți fuseseră efectuate la fața locului prin 

teledetecție58, atunci organismele de certificare trebuiau întotdeauna să reefectueze 

controalele respective utilizând aceeași metodă59

 Reefectuarea este definită în standardele de audit acceptate la nivel interna țional

. 

60

 Deși reefectuarea este o metodă validă de colectare de probe de audit, Comisia nu ar 71.

trebui, în opinia Curții, să solicite organismelor de certificare să se limiteze la această metodă 

pentru toate operațiunile supuse testelor de fond, ci să lase la latitudinea lor în ce măsură 

aceasta poate fi utilizată. Organismele de certificare ar putea astfel alege și efectua 

proceduri și pași de audit pe care ele însele le consideră adecvate și care nu ar trebui să se 

limiteze la reefectuare. O testare de fond bazată numai pe reefectuare ar putea să nu 

permită organismelor de certificare să obțină probe de audit suficiente în sprijinul opiniei lor 

privind asigurarea rezonabilă. 

 ca 70.

fiind desfășurarea în mod independent a acelorași proceduri deja efectuate de entitatea 

auditată, în cazul de față, agenția de plăți. De exemplu, organismul de certificare poate să 

reefectueze controalele administrative pentru a verifica dacă agenția de plăți a luat deciziile 

corecte la momentul acordării sprijinului. 

                                                      

57 Secțiunea 6.2 din Orientarea nr. 2 privind metodologia de eșantionare. 

58 Verificări pe calculator și interpretări detaliate de imagini ortofoto bazate pe imagini recente de 
înaltă rezoluție prin satelit sau aeriene ale parcelelor. 

59 Secțiunea 9.2 din Orientarea nr. 2 privind efectuarea controalelor la fața locului. 

60 Secțiunea 7.1.5 din ISSAI 4200. 
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Concluzia și opinia de audit 

Conform orientărilor, organismele de certificare trebuie să calculeze două rate de eroare 

diferite și organismele de certificare și DG AGRI nu utilizează în mod adecvat aceste rate 

 Pentru a fi în conformitate cu orientările DG AGRI61, organismele de certificare trebuie 72.

să calculeze două rate de eroare în scopul verificării legalită ții și regularității (a se 

vedea tabelul 4

Tabelul 4 – Ratele de eroare care trebuie calculate în conformitate cu orientările DG AGRI 

). 

Caracteristici Rata de eroare Rata de „neconformitate” 
Utilizarea dată de 
organismul de 
certificare 

Pentru a exprima o opinie privind 
exhaustivitatea, exactitatea și 
veridicitatea conturilor anuale ale 
agenției de plăți, privind buna 
funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia și privind legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor a căror 
rambursare a fost solicitată Comisiei. 

Pentru a evalua dacă 
examinarea sa contestă 
aserțiunile din declarația de 
gestiune, inclusiv erorile 
raportate de agențiile de plăți 
în statisticile de control. 

Populația la care se 
referă rata  

Cheltuielile aferente exercițiului 
financiar (de exemplu, din perioada 
16 octombrie 2014-15 octombrie 2015). 

Controalele efectuate de către 
agenția de plăți în cursul 
anului calendaristic (de 
exemplu, între 1 ianuarie 2014 
și 31 decembrie 2014). 

Procedurile agenției de 
plăți care au fost luate 
în considerare 

Întregul proces de control derulat de 
agenția de plăți, de la primirea cererilor 
până la plată și înregistrarea în 
contabilitate. 

Numai controalele de nivel 
primar privind eligibilitatea 
(controalele administrative și 
controalele la fața locului) 
efectuate de agenția de plăți, 
înainte de aplicarea de 
penalități. 

Erorile luate în 
considerare 

Sunt luate în considerare numai plățile 
în exces efectuate de agenția de plăți. 

Sunt luate în considerare atât 
sumele eligibile determinate 
în plus, cât și sumele eligibile 
determinate în minus de către 
agenția de plăți. 

 

 Articolul 9 din Regulamentul orizontal privind PAC prevede obliga ția organismelor de 73.

certificare de a exprima o concluzie de asigurare „limitată” (formă negativă)62

                                                      

61 A se vedea glosarul din Orientarea nr. 2. 

 în legătură cu 
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declarația de gestiune. O astfel de concluzie nu necesită desfășurarea unor teste de audit 

complete, ci doar o revizuire, care se limitează adesea la proceduri analitice și la investigări. 

Nu sunt necesare teste de fond, cum ar fi testele de detaliu ale opera țiunilor. O misiune de 

asigurare limitată furnizează așadar un nivel de asigurare mai mic decât cel care s-ar putea 

obține în urma unui audit de asigurare rezonabilă. Concluzia bazată pe o asigurare limitată 

este formulată, de regulă, astfel: „nu am sesizat nimic care să indice să subiectul vizat nu 

este în conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu criteriile specificate”. 

 Astfel, pentru a fi în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel 74.

internațional, concluzia referitoare la declarația de gestiune poate fi exprimată pe baza 

rezultatelor activităților de audit realizate cu privire la fiabilitatea conturilor, la buna 

funcționare a sistemului de control intern și la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

(inclusiv, rata de eroare), cu alte cuvinte ca un produs „secundar” al acestor activități. Cu 

toate acestea, orientările DG AGRI solicită organismelor de certificare să calculeze în plus 

rata de neconformitate pentru a formula o concluzie cu privire la declarațiile de gestiune. 

 Mai mult, în Raportul său anual de activitate pe 201563

 Rata de neconformitate nu reprezintă nivelul de eroare din cadrul cheltuielilor, ci mai 76.

degrabă impactul financiar al deficiențelor din cadrul controalelor administrative și al 

controalelor la fața locului efectuate de agenția de plăți. 

, DG AGRI a explicat că, în 75.

principiu, intenția sa a fost de a utiliza rata de neconformitate pentru a estima o rată de 

eroare ajustată în scopul evaluării legalității și regularității. Prin urmare, în timp ce opiniile 

organismelor de certificare privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor sunt bazate pe 

rata de eroare, modelul de asigurare al DG AGRI utilizează un indicator diferit al erorii, și 

anume rata de neconformitate, pentru a estima sumele expuse la risc din perspectiva 

legalității și regularității. 

                                                      

62 Pentru o definiție mai detaliată a conceptului de asigurare limitată și pentru a înțelege modul în 
care aceasta diferă de o asigurare rezonabilă, a se vedea punctele 20 și 21 din ISSAI 4200. 

63 Casetă explicativă: anexa 10-2.1. 
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 Orientările DG AGRI solicită organismelor de certificare să utilizeze rata de eroare 77.

calculată pentru legalitate și regularitate și pentru a exprima o opinie cu privire la 

exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agenției de plăți (a se 

vedea tabelul 4

 Această practică contravine însă prevederilor din Regulamentul orizontal privind PAC

). În cadrul examinării sale anuale a conturilor agențiilor de plăți („procedura 

de verificare financiară”), DG AGRI însăși utilizează, la rândul ei, rata de eroare privind 

legalitatea și regularitatea pentru a evalua fiabilitatea conturilor agențiilor de plăți. 

64

Opinia organismelor de certificare privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor se 

sprijină pe un nivel subevaluat al erorii totale 

, 78.

care, pentru procedura de verificare financiară, face o distincție clară între aspectul 

fiabilității conturilor agențiilor de plăți și cel al legalității și regularității cheltuielilor. Această 

distincție este corectă deoarece se poate întâmpla, de exemplu, ca o plată să fie înregistrată 

în conturi în mod corespunzător deși ea nu este conformă cu legile și reglementările în 

vigoare (de exemplu, deoarece fermierul a solicitat ajutor pentru un teren exploatat de alt 

fermier) și, viceversa, ca o plată să fie conformă cu legile și reglementările în vigoare în 

pofida faptului că nu a fost înregistrată în conturi în mod corespunzător (de exemplu, a fost 

înregistrată ca rambursare a unor costuri din cadrul unui proiect de investi ții și nu ca plată 

anuală bazată pe suprafață). Având în vedere această distincție, utilizarea dată de DG AGRI 

ratei de eroare, și anume pentru a evalua fiabilitatea conturilor agențiilor de plăți, este 

inadecvată. 

 Ambii indicatori ai erorii (rata de eroare și rata de neconformitate) sunt calculați ca 79.

diferență între ceea ce organismul de certificare consideră că este eligibil și ceea ce agenția 

de plăți a validat anterior. Diferențele dintre ceea ce au declarat beneficiarii și ceea ce 

agenția de plăți a validat după controalele sale la fața locului, diferențe care constituie 

erorile raportate de agențiile de plăți în statisticile de control, nu sunt luate în considerare la 

calculul ratei de eroare de către organismele de certificare. 

                                                      

64 Articolul 57 al Regulamentului orizontal privind PAC și considerentul 35 din acesta, unde se 
prevede că „decizia de verificare și închidere a conturilor ar trebui să vizeze caracterul complet, 
acuratețea și veridicitatea conturilor, dar nu conformitatea cheltuielilor cu dreptul Uniunii”. 
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 După cum se menționează la punctul 6, ca regulă generală, doar un procent de 5 % din 80.

totalul cererilor face obiectul controalelor la fața locului ale agențiilor de plăți. Și totuși, 

pentru cele șase state membre vizitate, ponderea medie a operațiunilor care fac obiectul 

controalelor la fața locului ale agențiilor de plăți din eșantionul global auditat de organismele 

de certificare (a se vedea tabelul 3) este de 38 % pentru FEGA și de 44 % pentru FEADR. Prin 

urmare, acest tip de operațiuni este suprareprezentat în eșantioanele globale ale 

organismelor de certificare. În continuare, figura 3

Figura 3 – Ponderea operațiunilor supuse controalelor la fața locului ale agențiilor de plăți 

din populația totală pentru FEGA și din eșantionul mediu al organismului de certificare 

 ilustrează această situație cu ajutorul 

cifrelor medii pentru FEGA. 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

 În cazul operațiunilor care au făcut anterior obiectul controalelor la fața locului, agenția 81.

de plăți a detectat deja erorile care le afectau și le-a raportat în statisticile lor de control. 

Aceste erori nu vor mai fi identificate de organismele de certificare atunci când se compară 

rezultatele lor cu cele ale agențiilor de plăți. În schimb, pentru restul de 95 % din populația 

de operațiuni, și anume cele care nu fac obiectul controalelor la fața locului, posibilele erori 

existente vor rămâne necorectate. 

 Astfel, ponderea operațiunilor din eșantionul 1 care au făcut anterior obiectul 82.

controalelor la fața locului trebuie să fie reflectată cu acuratețe de către organismele de 

Populația FEGA

Operațiuni supuse controalelor la fața locului ale agențiilor de plăți

Operațiuni supuse doar controalelor administrative ale agențiilor de plăți

Eșantionul 

Eșantionul 1

Eșantionul 2
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certificare, asigurându-se o reprezentare fidelă a caracteristicilor populației totale. Prin 

urmare, ele trebuie să adauge la propria rată de eroare rata de eroare a agenției de plăți din 

statisticile de control, rezultată în urma controalelor aleatorii la fa ța locului efectuate de 

aceasta, pentru operațiunile din eșantionul 1 care depășesc procentul de 5 %65

 În mod similar, rata de eroare din statisticile de control ale agen ției de plăți trebuie să 83.

fie adăugată la rata de eroare a organismului de certificare și pentru acele operațiuni din 

eșantionul 2 care nu au făcut obiectul niciunor controale la fa ța locului, nici din partea 

agenției de plăți

 supus 

anterior unor astfel de controale. 

66

 Această ajustare este necesară deoarece organismele de certificare trebuie să exprime 84.

o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea întregii populații de plăți, nu numai cu privire 

la eficacitatea procedurilor agențiilor de plăți desfășurate în cadrul controalelor la fața 

locului. În lipsa unor astfel de ajustări, este probabil ca rata de eroare să fie subevaluată în 

mod semnificativ atât pentru eșantionul 1, cât și pentru eșantionul 2. 

, nici din partea organismului de certificare. 

 Pe lângă absența unor astfel de ajustări, și deficiențele raportate la punctele 56, 57, 58, 85.

67 și 71 din prezentul raport sunt susceptibile, la rândul lor, să ducă la subevaluarea ratei de 

eroare utilizate de organismele de certificare pentru a exprima opinia lor privind legalitatea 

și regularitatea. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 Dispunând de un buget de 363 de miliarde de euro (la prețurile din 2011) pentru 86.

perioada de programare 2014-2020, cheltuielile din cadrul politicii agricole comune (PAC) fac 

obiectul gestiunii partajate între Comisie și statele membre. Chiar dacă Comisia deleagă 

sarcini de execuție bugetară agențiilor de plăți desemnate de statele membre, ea este cea 

                                                      

65 5 % este regula generală, însă, în cazurile în care agenția de plăți a verificat la fața locului un 
procent diferit de beneficiari, ar trebui luată în considerare rata calculată pentru acest procent. 

66 Având în vedere însă că eșantionul 2 este extras în mod aleatoriu din lista de plăți, se poate 
estima că 5 % din acest eșantion a făcut obiectul unui control la fața locului din partea agenției 
de plăți. 
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căreia îi revine responsabilitatea ultimă în ceea ce privește execuția bugetului și are obligația 

de a se asigura că interesele financiare ale UE sunt protejate la acela și standard la care 

acestea ar fi fost protejate dacă sarcinile respective ar fi fost îndeplinite de către ea însă și. 

 Asigurarea pe care o obține Comisia cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor 87.

se sprijină pe trei niveluri de informații, și anume: controalele efectuate de agențiile de plăți, 

activitățile de audit desfășurate de organismele de certificare și rezultatele verificărilor 

realizate de Comisia însăși în legătură cu activitatea agențiilor de plăți și a organismelor de 

certificare. Atunci când o astfel de asigurare este considerată a fi insuficientă, Comisia își 

exercită responsabilitatea finală pentru legalitate și regularitate prin propriile sale proceduri 

de verificare a conformității, care pot duce la aplicarea unor corecții financiare. 

 Organismelor de certificare le-a fost încredințat rolul de auditori independenți ai 88.

agențiilor de plăți încă din 1996. În timp ce, inițial, răspunderea lor era de a emite un 

certificat cu privire la fiabilitatea conturilor și la procedurile de control intern, pentru 

perioada 2014-2020, le-au fost impuse noi responsabilități. Organismele de certificare au 

obligația, începând cu exercițiul financiar 2015, să furnizeze în plus o opinie formulată în 

conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel interna țional, în care să indice dacă 

cheltuielile a căror rambursare a fost solicitată Comisiei sunt conforme cu legile și 

reglementările în vigoare. Exercițiul financiar 2015 a fost, astfel, primul exercițiu referitor la 

care Comisia a avut posibilitatea de a utiliza, în cadrul elaborării rapoartelor sale anuale de 

activitate, verificările consolidate efectuate de către organismele de certificare cu privire la 

legalitate și regularitate. 

 În acest context, auditul descris în prezentul raport a urmărit să evalueze dacă noul rol 89.

atribuit organismelor de certificare a reprezentat un pas înainte către un model de audit unic 

și dacă Comisia a ținut cont în mod adecvat de acest rol în cadrul modelului său de asigurare. 

Curtea a examinat, de asemenea, în ce măsură cadrul creat de Comisie a permis 

organismelor de certificare să formuleze o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor aferente PAC în conformitate cu reglementările UE aplicabile și cu standardele 

de audit acceptate la nivel internațional. 
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 Curtea concluzionează că, deși noul rol al organismelor de certificare reprezintă un pas 90.

înainte în direcția unui model de audit unic, asigurarea pe care Comisia o putea obține pe 

baza activităților desfășurate de organismele de certificare cu privire la legalitate și 

regularitate era una limitată. În plus, potrivit concluziei Cur ții, cadrul conceput în acest sens 

de Comisie pentru primul an de implementare a noului tip de activități desfășurate de 

organismele de certificare este afectat de deficien țe semnificative. Prin urmare, în domenii 

importante, opiniile emise de organismele de certificare nu sunt pe deplin conforme cu 

standardele și normele aplicabile. 

 Curtea consideră că noul rol al organismelor de certificare în legătură cu legalitatea și 91.

regularitatea cheltuielilor este un pas înainte în direc ția unui model de audit unic, în care 

diferitele niveluri de control și de audit pot fi complementare, evitându-se astfel 

suprapunerile și lipsa de coordonare în activitățile de control și audit. Acest lucru se 

datorează faptului că rezultatele activităților organismelor de certificare au potențialul de 

a ajuta statele membre să își consolideze sistemele de control, de a reduce costurile legate 

de audit și de control, precum și de a permite Comisiei să obțină o asigurare suplimentară 

independentă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. Mai mult, activitatea 

organismelor de certificare în ceea ce privește legalitatea și regularitatea poate, de 

asemenea, contribui la îmbunătățirea de către Comisie a modului în care aceasta estimează 

nivelul global de eroare reziduală, la analiza oportunității auditurilor de conformitate, la 

stabilirea cu o mai mare exactitate și exhaustivitate a sumelor care ar trebui excluse de la 

plata de la bugetul UE, la recurgerea în mod mai frecvent la corecții financiare extrapolate și 

la revizuirea statutului de agenție de plată acreditată (punctele 22-28). 

 Pe fondul acestor informații, Curtea a analizat modelul utilizat în prezent de Comisie 92.

pentru obținerea asigurării și modificările introduse pentru a ține cont de rolul sporit al 

organismelor de certificare. Curtea a remarcat că modelul de asigurare utilizat de Comisie 

continuă să se sprijine pe rezultatele controalelor efectuate de statele membre. Pentru 

exercițiul financiar 2015, opiniile emise de organismele de certificare cu privire la legalitate și 

regularitate nu constituiau decât unul dintre factorii lua ți în considerare de Comisie la 

calcularea ajustărilor pe care aceasta le-a aplicat la ratele de eroare raportate în statisticile 

de control ale statelor membre. Pentru exercițiile financiare 2014 și 2015, Comisia a aplicat 
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ajustări „în sus” care au dus la creșterea nivelului global de eroare reziduală de două până la 

patru ori față de ceea ce au raportat statele membre. Opiniile respective cu privire la 

legalitate și regularitate reprezintă singura sursă de furnizare a unei asigurări independente 

anuale cu privire la legalitate și regularitate. Astfel, dacă activitatea organismelor de 

certificare este efectuată în mod fiabil, această asigurare independentă ar trebui, în opinia 

Curții, să devină elementul principal pe baza căruia să aibă loc evaluarea legalității și 

regularității cheltuielilor de către directorul general al DG AGRI din cadrul Comisiei 

(punctele 29-36). 

Recomandarea 1 – Asigurare obținută pe baza activității organismelor de certificare cu privire la 

legalitate și regularitate 

Comisia ar trebui să utilizeze rezultatele obținute de către organismele de certificare, atunci când 

activitățile acestora sunt definite și desfășurate în conformitate cu reglementările aplicabile și cu 

standardele de audit acceptate la nivel internațional, ca element principal al modelului său de 

asigurare în ceea ce privește legalitatea și regularitatea cheltuielilor. 

 Curtea a examinat, mai departe, dacă orientările Comisiei erau în conformitate cu 93.

reglementările aplicabile și cu standardele de audit acceptate la nivel internațional pentru 

diferitele etape ale procesului de audit. Referitor la procedura de analiză a riscurilor, Curtea 

a observat că Comisia a solicitat organismelor de certificare să utilizeze matricea de 

acreditare pentru a stabili măsura în care acestea ar trebui să se bazeze pe sistemele de 

control intern ale agențiilor de plăți. Matricea de acreditare este utilizată de organismele de 

certificare pentru a evalua conformitatea agențiilor de plăți cu criteriile de acreditare și 

conține 48 de parametri de evaluare, dintre care doar doi au un impact semnificativ asupra 

legalității și regularității cheltuielilor: controalele administrative și controalele la fața locului 

efectuate la prelucrarea cererilor de ajutor primite. 

 Prin urmare, utilizarea acestei matrice în scopul verificării legalității și regularității nu 94.

este adecvată, deoarece acest lucru ar putea crește nivelul de asigurare pe care organismele 

de certificare îl obțin pe baza sistemelor de control intern ale agențiilor de plăți și ar putea 

diminua dimensiunea eșantioanelor selectate de organismele de certificare pentru testele 

de fond. În cursul investigațiilor privind verificarea conformității, Comisia utilizează un 

instrument diferit pentru a evalua eficacitatea sistemelor de control intern ale agen țiilor de 
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plăți, și anume o listă de controale-cheie și de controale auxiliare, care cuprind controale 

administrative și controale fizice la fața locului, precum și alte operațiuni administrative, 

necesare pentru a asigura un calcul corect al sumelor care trebuie plătite (punctele 38-47). 

Recomandarea 2 – O analiză a riscurilor axată pe controale-cheie și pe controale auxiliare 

Comisia ar trebui să își revizuiască orientările pentru ca analiza riscurilor realizată de către 

organismele de certificare cu privire la legalitate și regularitate să fie axată pe controalele-cheie și pe 

controalele auxiliare deja utilizate de Comisie, în completarea cărora să se utilizeze orice alte probe 

pe care organismele de certificare le consideră adecvate în conformitate cu standardele de audit 

acceptate la nivel internațional. 

 În ceea ce privește eșantionarea operațiunilor, Comisia a solicitat organismelor de 95.

certificare să utilizeze două eșantioane ale căror rezultate să fie ulterior fuzionate, după cum 

urmează: eșantionul 1, extras din lista beneficiarilor selectați în mod aleatoriu de către 

agențiile de plăți în vederea controalelor acestora la fața locului, și eșantionul 2, extras din 

totalitatea plăților aferente exercițiului financiar în cauză. Această abordare permite 

organismelor de certificare să testeze un număr semnificativ de opera țiuni (eșantionul 1) 

care au fost anterior verificate la fața locului și de către agențiile de plăți, astfel încât 

organismele de certificare să poată colecta probe cu privire la func ționarea sistemelor de 

control intern ale agențiilor de plăți și la fiabilitatea statisticilor de control în care acestea din 

urmă raportează rezultatele controalelor lor la fa ța locului. Cu toate acestea, deoarece 

organismele de certificare extrag eșantionul 1 din lista de controale la fața locului selectate 

aleatoriu de către agențiile de plăți, activitatea lor nu poate fi reprezentativă decât dacă 

eșantioanele selectate inițial de către agențiile de plăți sunt ele însele reprezentative. 

 Mai mult, în ceea ce privește operațiunile incluse în IACS, care sunt, în principal, plăți 96.

anuale bazate pe suprafață, eșantionul 1 a fost selectat pe baza sumelor declarate de 

fermieri, înainte ca agențiile de plăți să fi stabilit sumele de plătit. Comisia a ales această 

soluție pentru ca organismele de certificare să își poată desfășura reverificările cât mai 

curând posibil după controalele agențiilor de plăți, când situația constatată de organismele 

de certificare la inspectarea la fața locului a exploatațiilor agricole selectate ar fi foarte 

asemănătoare cu cea constatată de agențiile de plăți. Această soluție implică totuși mai 

multe riscuri, și anume: o cooperare insuficientă între agențiile de plăți și organismele de 
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certificare, care întârzie în mod semnificativ calendarul efectuării testelor de către 

organismele de certificare, riscul ca operațiunile posibil afectate de eroare să fie înlocuite în 

eșantionul organismelor sau riscul ca acestea din urmă să își anunțe vizita înainte ca agenția 

de plăți să fi desfășurat controalele sale inițiale (punctele 48-58). 

Recomandarea 3 – Măsuri de siguranță pentru eșantionarea operațiunilor incluse în IACS pe baza 

controalelor efectuate la fața locului de către agențiile de plăți 

În ceea ce privește selecția de către organismele de certificare a operațiunilor IACS din lista cererilor 

selectate în mod aleatoriu de către agențiile de plăți în vederea controalelor la fața locului, Comisia 

ar trebui să își consolideze orientările, solicitând organismelor de certificare să instituie o serie de 

măsuri de siguranță corespunzătoare care să asigure: 

- că eșantioanele organismelor de certificare sunt reprezentative, sunt transmise la cerere 

Comisiei și că se menține o pistă de audit corespunzătoare. Aceasta înseamnă că organismele de 

certificare trebuie să verifice dacă eșantioanele agențiilor de plăți sunt reprezentative;  

- că organismele de certificare au posibilitatea de a-și planifica și de a-și desfășura vizitele la scurt 

timp după ce agențiile de plăți au efectuat controalele lor la fața locului; 

- că organismele de certificare nu dezvăluie agențiilor de plăți conținutul eșantionului lor înainte 

ca acestea din urmă să își fi desfășurat controalele la fața locului. 

 În ceea ce privește cheltuielile neincluse în IACS, care sunt, în principal, rambursări de 97.

cheltuieli de investiții în exploatații agricole și în infrastructură rurală, există o disparitate 

între perioada pentru care sunt raportate controalele la fa ța locului ale agențiilor de plăți (de 

exemplu, între 1 ianuarie și 31 decembrie 2014 pentru exercițiul financiar 2015) și perioada 

pentru care sunt efectuate cheltuielile (de exemplu, între 16 octombrie 2014 și 

15 octombrie 2015 pentru exercițiul financiar 2015). Aceasta înseamnă că plățile executate 

înainte de 16 octombrie 2014 sau după 15 octombrie 2015 nu vor reprezenta cheltuieli 

pentru exercițiul financiar 2015 (punctele 59-61). 
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Recomandarea 4 – Eșantionarea operațiunilor neincluse în IACS pe baza plăților 

Comisia ar trebui să își revizuiască orientările în ceea ce privește metoda de eșantionare 

a cheltuielilor neincluse în IACS astfel încât organismele de certificare să î și extragă eșantionul de 

cheltuieli neincluse în IACS direct din lista plăților executate în cursul exercițiului financiar auditat. 

 Pentru eșantionul 2, Comisia a solicitat organismelor de certificare să procedeze doar la 98.

o reefectuare a controalelor administrative ale agențiilor de plăți. În majoritatea statelor 

membre vizitate, eșantionul 2 constituia cea mai mare parte din eșantionul global utilizat de 

organismele de certificare în vederea testelor de fond. Cu toate acestea, colectarea de probe 

numai pe baza unei examinări documentare la nivelul agențiilor de plăți, fără să se realizeze 

niciun test la fața locului la nivelul beneficiarilor finali, nu va permite organismelor de 

certificare, în cele mai dese cazuri, să obțină probe de audit suficiente și adecvate în 

conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, întrucât auditorul este 

astfel privat de două metode de colectare a probelor de audit care sunt foarte importante în 

contextul cheltuielilor PAC, mai exact inspecția și investigarea (punctele 62-67). 

 Comisia solicita organismelor de certificare, în vederea efectuării testelor lor de fond, 99.

doar să reefectueze (reverifice) controalele inițiale ale agențiilor de plăți, atât pentru 

operațiunile din eșantionul 1, cât și pentru cele din eșantionul 2. Reefectuarea este definită 

în standardele de audit acceptate la nivel interna țional ca fiind desfășurarea în mod 

independent a acelorași proceduri deja efectuate de entitatea auditată, în cazul de fa ță, 

agenția de plăți. În aceste standarde se afirmă totuși că auditorii ar trebui să aleagă și să 

desfășoare toți pașii și toate procedurile de audit pe care ei înșiși le consideră adecvate. Prin 

urmare, întrucât Comisia limitează activitatea organismelor de certificare la reefectuarea 

controalelor, testele de fond ale acestora sunt incomplete și nu le furnizează suficiente 

probe de audit pentru a-și putea forma o opinie de asigurare rezonabilă (punctele 68-71). 
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Recomandarea 5 – Teste de fond efectuate la fața locului  

Comisia ar trebui să își revizuiască orientările pentru a permite organismelor de certificare să 

desfășoare: 

- teste la fața locului pentru orice operațiune auditată; 

- toți pașii și toate procedurile de audit pe care le consideră adecvate, fără să fie limitate doar la 

reefectuarea controalelor inițiale ale agențiilor de plăți. 

 Comisia solicită organismelor de certificare să calculeze doi indicatori ai erorii în ceea ce 100.

privește legalitatea și regularitatea: 

- rata de eroare, care se sprijină pe auditul desfășurat de organismele de certificare cu 

privire la întregul proces de control derulat de agențiile de plăți, de la primirea cererilor 

până la plata și înregistrarea lor în contabilitate, și care este utilizată pentru a exprima 

o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor; și 

- rata de neconformitate, care măsoară doar impactul financiar al erorilor din controalele 

primare efectuate de agențiile de plăți cu privire la eligibilitate (controalele 

administrative și controalele la fața locului) înainte să se aplice penalități și care este 

utilizată pentru a evalua dacă examinarea organismelor de certificare pune sub semnul 

întrebării aserțiunile din declarațiile de gestiune, inclusiv nivelurile de eroare raportate 

de agențiile de plăți în statisticile lor de control. 

Cu toate acestea, Regulamentul orizontal privind PAC prevede obținerea doar a unei 

asigurări limitate în ceea ce privește declarațiile de gestiune, care se bazează, de regulă, pe 

activități limitate la proceduri analitice și la investigare, fără efectuarea unor teste de 

detaliu. 

 Rata de neconformitate nu este necesară pentru a se asigura respectarea standardelor 101.

de audit acceptate la nivel internațional, deoarece concluzia cu privire la declarațiile de 

gestiune poate fi formulată pe baza activită ților de audit desfășurate în legătură cu 

fiabilitatea conturilor, cu buna funcționare a sistemului de control intern și cu legalitatea și 

regularitatea operațiunilor. Mai mult, Comisia prevedea utilizarea ratei de neconformitate în 

locul ratei de eroare pentru calculul ratei de eroare ajustate, în ciuda faptului că cea dintâi 
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nu reprezintă nivelul de eroare existent în cadrul cheltuielilor, ci mai degrabă impactul 

financiar al deficiențelor din controalele administrative și controalele la fața locului ale 

agențiilor de plăți. Pe de altă parte însă, rata de eroare a fost utilizată în mod greșit atât de 

către organismele de certificare, cât și de către Comisie în vederea obținerii unei imagini cu 

privire la exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor agențiilor de plăți 

(punctele 72-78). 

Recomandarea 6 – O singură rată de eroare în ceea ce privește legalitatea și regularitatea 

Comisia ar trebui să își revizuiască orientările astfel încât să nu se mai ceară calcularea a două rate 

diferite de eroare referitor la legalitate și regularitate. O singură rată de eroare, pe baza căreia 

organismele de certificare să își poată exprima opinia de asigurare rezonabilă cu privire la legalitatea 

și regularitatea cheltuielilor și concluzia de asigurare limitată cu privire la aserțiunile din declarația de 

gestiune, ar fi suficientă pentru a satisface cerințele din Regulamentul orizontal privind PAC.  

Comisia și organismele de certificare nu ar trebui să utilizeze o rată de eroare referitoare la legalitate 

și regularitate pentru a aprecia caracterul integral, exact și veridic al conturilor anuale ale agențiilor 

de plăți. 

 Rata de eroare este calculată ca diferență dintre ceea ce organismul de certificare 102.

consideră că este eligibil și ceea ce agenția de plăți a validat anterior. Diferențele dintre ceea 

ce au declarat beneficiarii și ceea ce agenția de plăți a validat după controalele sale la fața 

locului, care constituie, de altfel, erorile raportate de agen țiile de plăți în statisticile lor de 

control, nu sunt luate în considerare la calculul ratei de eroare, aceasta din urmă constituind 

baza pe care se sprijină opinia organismului de certificare cu privire la legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor. În cazul operațiunilor care au făcut anterior obiectul controalelor 

la fața locului, agențiile de plăți detectaseră deja și raportaseră în statisticile lor de control 

erorile care afectau operațiunile respective. Aceste erori nu vor mai fi identificate de 

organismele de certificare atunci când se compară rezultatele lor cu cele ale agen țiilor de 

plăți și, astfel, este probabil ca organismele de certificare să identifice mai puține erori în 

cazul acestor operațiuni. În consecință, cu cât numărul operațiunilor care au făcut anterior 

obiectul controalelor agenției de plăți și care sunt incluse în eșantionul organismului de 

certificare este mai mare, cu atât nivelul global de eroare identificat de acesta din urmă va fi 

mai mic. 
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 În cele șase state membre vizitate, ponderea medie a operațiunilor supuse controalelor 103.

la fața locului ale agențiilor de plăți din eșantionul global auditat de organismele de 

certificare a fost de 38 % pentru FEGA și de 44 % pentru FEADR. Cu toate acestea, ca regulă 

generală, procentul operațiunilor care sunt supuse controalelor la fața locului ale agențiilor 

de plăți din populația totală este de doar 5 %. Astfel, în eșantioanele organismelor de 

certificare, operațiunile care făcuseră anterior obiectul controalelor la fața locului ale 

agențiilor de plăți – și care erau, prin urmare, mai puțin afectate de eroare în urma testelor 

efectuate de organismele de certificare – erau suprareprezentate în eșantioanele globale ale 

organismelor. Această situație a dus la subevaluarea nivelurilor de eroare raportate de 

organismele de certificare, deoarece acestea din urmă nu realizaseră nicio ajustare pentru 

a asigura o reprezentare fidelă a ponderii mult mai mici de operațiuni supuse anterior 

controalelor la fața locului ale agențiilor de plăți din populația efectivă (punctele 79-85). 

Recomandarea 7 – O rată de eroare reprezentativă pentru populația acoperită de opinia de audit 

Comisia ar trebui să își revizuiască orientările astfel încât: 

- pentru operațiunile IACS care sunt eșantionate din lista controalelor la fața locului 

selectate în mod aleatoriu de către agențiile de plăți, nivelul erorii totale calculat de 

organismele de certificare pentru a fi în măsură să emită o opinie cu privire la legalitatea 

și regularitatea cheltuielilor ar trebui să includă, de asemenea, nivelul de eroare 

raportat de agențiile de plăți în statisticile de control, extrapolat la restul operațiunilor 

care nu au fost supuse controalelor la fața locului ale agențiilor de plăți. Organismele de 

certificare trebuie să se asigure că statisticile de control compilate de agen țiile de plăți 

sunt exhaustive și exacte; 

- pentru operațiunile eșantionate de organismele de certificare direct din populația totală 

a plăților, o astfel de ajustare nu este necesară deoarece eșantionul va fi reprezentativ 

pentru populațiile subiacente auditate. 

 Termenul-limită pentru punerea în aplicare a recomandărilor 2-7 este stabilit pentru 104.

următoarea revizuire a orientărilor Comisiei ce urmează să se aplice începând cu exercițiul 

financiar 2018. Comisia a finalizat, în ianuarie 2017, noile orientări care urmau să fie aplicate 
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de organismele de certificare începând cu exercițiul financiar 2018. Aceste orientări revizuite 

nu au făcut obiectul examinării Curții (a se vedea punctul 17). 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Phil WYNN OWEN, membru 

al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 22 martie 2017. 

Pentru Curtea de Conturi 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
  Președinte 
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ANEXA I 

Modelul de gestiune partajată al Comisiei, astfel cum este prezentat în Raportul anual de 

activitate pe 2015 

 

 

Agenția de plăți acreditată
Controale administrative pentru toate cererile de ajutor până la data de 15 mai a 

exercițiului n-1
Selecția, în mod aleatoriu și, respectiv, pe baza unei analize a riscurilor, a unor eșantioane în 

vederea efectuării  controalelor la fa ța locului
Desfășurarea controalelor la fața locului

Autorizarea și plata ajutorului (între luna decembrie a exercițiului n-1 și luna iunie a 
exercițiului n)

Beneficiari

Depunerea 
cererilor de 

ajutor la 
agenția de 

plăți

Plata ajutorului 
către beneficiar 

(între luna 
decembrie a 

exercițiului n-1 
și luna iunie a 
exercițiului n)

Controale la 
fața locului 
din partea 
agenției de 

plăți  pentru 
un eșantion 
de cereri de 

ajutor

Organismul de certificare
Opinie 

- privind conturile anuale ale agen ției de plăți;
- privind buna func ționare a  sistemului de control 

intern al agen ției de plăți;
- privind legalitatea ș i regularitatea cheltuielilor;

- privind măsura în care examinarea efectuată de 
organismul de certificare pune sub semnul 

întrebării aser țiunile formulate de directorul 
agenției de plăți în declarația sa de gestiune. 

Opinia 
organismului 
de certificare 

privind 
raportul 

agenției de 
plăți

Organismul de 
certificare 

reefectuează 
și  reverifică 
controalele 

administrative 
și controalele 
la fa ța locului 

pentru un 
eșantion de 
operațiuni 
individuale

Comisia Europeană: DG AGRI
Verificarea și rambursarea declarațiilor de cheltuieli  lunare și  trimestriale

Verificarea și validarea conturilor anuale
Auditurile sistemelor și procedura de verificare a conformității desfășurate de DG AGRI

Corecți i  financiare nete

Declarați i 
lunare (FEGA) 
și trimestriale 

(FEADR); 
conturile 
anuale,

statisticile de 
control,

declarația de 
gestiune

Auditurile de 
sisteme și 

procedura de 
verificare a 

conformității  
desfășurate 

de DG AGRI la 
nivelul 

agenției de 
plăți

Raportul și 
opinia 

organismului 
de certi ficare

Rambursarea 
declarați ilor 
de cheltuieli;
verificarea și 

validarea 
financiară 

anuală;
decizii  de 

verificare a 
conformității;

corecți i  
financiare 

nete
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ANEXA II 

Modelul utilizat de Comisie pentru obținerea unei asigurări privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor, astfel cum este prezentat în Raportul 

anual de activitate pe 2015 

 

 

Agenția de plăți acreditată

Controale administrative ex ante pentru 100 % din cererile de ajutor
Controale ex ante la fața locului, pe baza unei analize a riscurilor și în 

mod aleatoriu
Reducerea sumelor aferente cererilor de ajutor

Plata sumelor reduse

cereri de ajutor

plata ajutorului

Raportările 
statului 
membru

Organismul de certificare 
reefectuează și reverifică 

controalele administrative și 
controalele la fa ța locului 

pentru un e șantion de 
opera țiuni individuale

Audituri de conformitate și corecții 
financiare nete efectuate de 
DG AGRI

Rapoartele către DG AGRI 

Opinie trimisă către 
DG AGRI

Co
nt

ro
al

e p
riv

in
d a

ge
nț

ia
 de

 pl
ăți

 

Audituri de certificare 
realizate de DGAGRI

Audituri de acreditare efectuate 
de DG AGRI

Verificarea și validarea financiară 
din partea DG AGRI

controale administrative și controale la 
fața locului 

Gestiune partajată – modelul de asigurare din cadrul PAC în ceea ce prive ște legalitatea și regularitatea

Care sunt elementele pe baza cărora 
DG AGRI își obține asigurarea?

Arhitectura structurii de gestiune în statul 
membru:

- agenții de plăți acreditate;
- organisme de audit independente 

(organismele de certificare).

Auditurile de conformitate ale DGAGRI

Auditurile de acreditare ale DGAGRI

Opiniile de audit și referitoare la gestiune 
ale DG AGRI

Declarațiile de gestiune ale agențiilor de 
plăți

Opiniile organismelor de certificare

Constatările Curții de Conturi Europene

Corecții financiare nete

Pe
st

e o
pt

m
ili

oa
ne

 de
 be

ne
fic

ia
ri

Conturile anuale
Declarația anuală de gestiune

Rezultatele controalelor efectuate

Organismul de certificare

Opinie
- privind conturile anuale ale agen ției de plăți;

- privind buna func ționare a sistemului de control intern al agenției de plăți;
- privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor;

- privind măsura în care examinarea efectuată de organismul de certificare pune sub semnul 
întrebării aserțiunile formulate de directorul agenției de plăți în declarația sa de gestiune.

Opinia 
organismului 
de certificare 
privind
rapoartele 
agenției de 
plăți
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ANEXA III 

Exemplu de matrice de acreditare, adaptat din Orientarea nr. 3 a DG AGRI privind auditul de certificare a conturilor 

 

Punctaj T la 10 % 
sau 15 %

Punctaj T la 5 % Punctaj T la 5 % Punctaj T la 50 % Punctaj T la 5 % Punctaj T la 10 % Punctaj T la 10 % Punctaj T la 5 % Pondere T

Controale 
administrative

4 0,40 4 0,20 2 0,10 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 20% 0,00 0,63

Controale la fața 
locului

4 0,40 4 0,20 2 0,10 2 1,00 3 0,15 3 0,30 2 0,20 4 0,20 20% 0,00 0,51

4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 15% 0,00 0,49
4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 15% 0,00 0,49
4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 10% 0,00 0,33
4 0,60 4 0,20 2 1,00 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 20% 0,00 0,55

2,99
Funcționează

Pondere/punctaj 

Concluzia generală
Evaluarea sistemului de control intern

Prelucrarea 
cererilor, inclusiv 
validare și 
autorizare
Execuția plăților
Înregistrarea în contabilitate
Plăți în avans și garanții 
Gestiunea debitorilor

MATRICE – Evaluarea sistemului de control intern pentru populația inclusă în IACS

Mediul intern Activități de 
control

Informare și comunicare Monitorizare Evaluarea în baza 
criteriilor de 

evaluare

Concluzia 
generală

Organizare Resurse umane Delegare Comunicare Securitatea 
sistemelor 
informatice

Monitorizare 
continuă

Audit intern

Procedura 
                                de evaluat                                                                                                           

Componentă 
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ANEXA IV 

Calendarul testelor de fond și al raportării către Comisie pe care trebuie să le efectueze 

agențiile de plăți și organismele de certificare 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Ins pecțiile realizate de agenția de plăți cu 

privi re la solicitanții de ajutor din cadrul IACS 
(FEGA ș i  FEADR), verificări administrative 

încrucișate efectuate de la depunerea 
cererii

Stati sticile de control 
(pentru anul de 

cerere 2014) trimise 
Comis iei

Conturi le și 
declarația de 

gestiune pentru 
exerci țiul 

financiar 2015 
transmise 
Comis iei 

(15 februarie) Activitatea 
agenției de 

plăți

Efectuarea majorității plăților că tre solicitanții 
de a jutor din cadrul IACS  

(plăți în avans începând cu 16 octombrie 2014; 
plăți finale începând cu 1 decembrie 2014)

Extragerea 
eșantioanelor de 
s ol icitanți care 

urmează să facă 
obiectul inspecțiilor 

din partea agenției de 
plăți Populația neinclusă în IACS (FEGA și FEADR)

Primirea cererilor, controalele 
administrative ș i controalele la fața locului, 

efectuarea plăților

Termenul de depunere a  
cereri lor de a jutor bazate 

pe suprafață (FEGA și 
FEADR)
(15 mai)

2014 2015 2016

Reefectuarea de către organismul de certificare 
a  inspecțiilor realizate deja de agenția de plăți 
cu privire la cererile de ajutor din cadrul IACS 

pentru anul 2014
(FEGA ș i  FEADR)

Organismul de 
certi ficare 
trebuie să 
extragă un 
eșantion 

a leatoriu de 
inspecții legate 
de IACS pe care 
să  le reefectueze 

Reefectuarea de către organismul de certificare a inspecțiilor realizate deja de 
agenția de plăți cu privire la operațiuni neincluse în IACS

(FEGA ș i  FEADR)

Veri ficarea de către organismul de certificare a  plăților 
efectuate (reefectuarea controalelor administrative) pentru 

populația inclusă în IACS și cea neinclusă în IACS
(FEGA ș i  FEADR)

Rapoartele 
organismului de 

certi ficare 
pentru exercițiul 

financiar 2015
care trebuie 
prezentate 

Comis iei 
(15 februarie)

Activitatea 
organismului 
de certificare 
cu privire la 
agenția de 

plăți

Vizi tele de audit din partea Comisiei în 
s tatele membre (la organismele de 

certi ficare)
Publ icarea 
Raportului 
anual de 
activi tate 

pe 2015 a l  
DG AGRI

(30 aprilie)

Activitatea 
Comisiei cu 

privire la 
organismele 
de certificare

Anul de cerere 2014

Exercițiul financiar 2015
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„NOUL ROL AL ORGANISMELOR DE CERTIFICARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

CHELTUIELILE DIN CADRUL PAC: UN PAS ÎNAINTE CĂTRE UN MODEL DE AUDIT 

UNIC, ÎNSĂ EXISTĂ ÎN CONTINUARE DEFICIENȚE SEMNIFICATIVE CARE 

TREBUIE REMEDIATE” 

REZUMAT 

Răspunsul comun al Comisiei la punctele II-IV:  

Sistemul de gestiune și control al cheltuielilor aferente PAC urmărește o abordare bazată pe 

controlul și auditul unic care este integrată într-o piramidă de controale unde fiecare nivel superior 

se bazează pe rezultatele nivelului anterior și fiecare nivel poate utiliza rezultatele nivelului superior 

pentru îmbunătățirea propriilor controale. Acesta este un model dinamic care are scopul nu numai 

de a estima o rată de eroare, ci și de a identifica sursele erorilor, de a pune în aplicare măsuri de 

remediere și de a reduce ratele de eroare, de la un an la altul. De exemplu, Sistemul integrat de 

administrare și control (IACS), care reglementează aproximativ 86 % din cheltuielile aferente PAC, 

este un sistem util pentru prevenirea erorilor și reducerea nivelului acestora. 

În ceea ce privește modelul de asigurare al PAC aplicat de Comisie, organismele de certificare 

independente reprezintă un nivel al piramidei de controale. În fiecare an, organismele de certificare 

emit opinii cu privire la conturile și sistemele agenției de plăți și, începând cu exercițiul financiar 

2015, cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. Comisia le oferă orientări. 

Auditorii DG AGRI verifică fiabilitatea opiniilor emise de organismele de certificare cu privire la 

legalitate și regularitate, pentru a evalua dacă acestea pot fi utilizate ca sursă de obținere a asigurării 

în ceea ce privește cheltuielile UE vizate. Auditorii DG AGRI efectuează, de asemenea, audituri ale 

sistemelor care duc, dacă este necesar, și anume în cazul în care nu se obține asigurarea, la planuri 

de acțiune în vederea remedierii și corecții financiare nete, precum și la întreruperi, reduceri sau 

suspendări ale plăților, atunci când statul membru în cauză nu întreprinde acțiuni de remediere.  

Modelul de audit unic al PAC 

 

Modelul de asigurare al PAC determină reducerea ratelor de eroare și este eficient din punctul de 

vedere al costurilor. Rata generală de eroare pentru resursele naturale (în cadrul cărora PAC 

reprezintă 98 % din cheltuieli) stabilită de Curte pentru exercițiul financiar 2015 a fost de 2,9 %.

V. Modelul de asigurare al PAC urmează deja o abordare bazată pe „auditul unic”, deoarece acesta 

reprezintă un cadru eficace de control, în care fiecare nivel se bazează pe asigurarea oferită de 
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nivelurile precedente. Acest model de audit unic oferă o asigurare fiabilă cu privire la legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor, în momentul în care se iau în considerare toate acțiunile corective. 

Noile activități desfășurate de organismele de certificare consolidează asigurarea cu privire la 

sistemul de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor deoarece: 

 - creează un circuit mai scurt între agenția de plăți și primul său auditor nou, favorizând acțiuni de 

remediere mai rapide, dacă este necesar; 

 - îi permite Comisiei să identifice mai bine cheltuielile expuse riscului și să-și concentreze propriile 

audituri și acțiuni corective asupra acestora. 

În cazul în care activitățile desfășurate de organismele de certificare nu sunt fiabile, DG AGRI 

continuă să obțină o asigurare independentă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor din 

propriile sale audituri. 

VI. Pentru a se asigura continuitatea, orientările pentru 2015 – primul an în care organismele de 

certificare și-au consolidat activitatea – au fost elaborate pe baza orientărilor utilizate pentru 

verificarea financiară a exercițiilor precedente. Acest lucru s-a reflectat, de asemenea, în abordarea 

integrată menționată în noua legislație. Pentru a ține seama de experiența dobândită în urma 

primului exercițiu financiar 2015, au fost deja revizuite orientările pentru organismele de certificare. 

Noile orientări au fost finalizate și prezentate statelor membre la 19 ianuarie 2017, urmând să fie 

aplicate începând cu exercițiul financiar 2018, adică cel mai devreme posibil. 

(a) A fost introdusă o nouă matrice în noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 pentru o mai 

bună reflectare a nivelului de asigurare obținut pe baza sistemelor de control intern ale agenției de 

plăți. 

(b) Eșantioanele aleatorii controlate de agențiile de plăți sunt selectate în conformitate cu normele și 

orientările detaliate ale UE, care includ criteriul reprezentativității. Rolul organismelor de certificare 

este de a verifica dacă aceste norme au fost respectate de către agențiile de plăți și de a extrage 

eșantioane de al doilea nivel care trebuie să fie reprezentative pentru eșantionul aleatoriu controlat 

de către agențiile de plăți. Problema legată de o parte din eșantionul pentru cheltuielile neincluse în 

IACS este abordată în noile orientări pentru exercițiul financiar 2018. 

(c) În cadrul abordării sale bazate pe auditul și controlul unic și ținând cont de eficacitatea IACS, 

Comisia consideră că activitatea de audit desfășurată de organismele de certificare ar trebui să se 

concentreze pe verificarea, prin reefectuarea lor, a fiabilității controalelor efectuate de nivelul 

anterior din piramida de controale. 

(d) Reefectuarea este o metodologie de audit care, în conformitate cu IAAS, poate fi utilizată pentru 

a formula o opinie de audit cu privire la legalitate și regularitate. Astfel cum este prevăzut în 

orientări, Comisia consideră că, în cadrul PAC, reefectuarea este suficientă pentru a emite o opinie 

cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. În plus, prin definiție, orientările nu ar trebui să 

fie niciodată înțelese ca instrucțiuni obligatorii care împiedică destinatarii acestora să își asume 

propriile responsabilități. Orientările ar trebui să fie considerate ca fiind minimul necesar pentru 

satisfacerea condițiilor Comisiei, iar nu ca o limită pentru organismele de certificare de a depune 

mai multe eforturi.  

Răspunsul comun al Comisiei la literele (e) și (f):  

Comisia consideră că aspectele legate de calcularea unor rate de eroare diferite în ceea ce privește 

legalitatea și regularitatea sunt abordate în noile orientări pentru exercițiul financiar 2018, ținând 

seama de articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, care prevede că, 

după caz, organismele de certificare pot utiliza un eșantion integrat atât pentru legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor, cât și pentru fiabilitatea conturilor.  
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O rată de neconformitate (a se vedea punctul 74 pentru detalii suplimentare), care urmează să fie 

adăugată la rata de eroare constatată de către agențiile de plăți și certificată de către organismele de 

certificare, este suficientă pentru a formula o opinie de audit pe baza controalelor realizate de 

nivelurile anterioare de controale.  

VII.  

(a) Comisia consideră că, deși orientările pentru exercițiul financiar 2015 pot fi îmbunătățite, dacă 

sunt corect aplicate, acestea permit deja, în forma lor actuală, organismelor de certificare să emită o 

opinie cu privire la legalitate și regularitate în conformitate cu normele și standardele aplicabile. 

În cazul în care activitatea de audit a organismelor de certificare este realizată în conformitate cu 

reglementările și orientările aplicabile, opinia acestora reprezintă un element suplimentar important 

și valoros și ar trebui să constituie elementul esențial pentru modelul de obținere a asigurării al 

Comisiei. Acest lucru este în conformitate cu strategia de audit a DG AGRI și cu piramida 

controalelor/modelul de audit unic al PAC. 

(b) 

(i) Listele controalelor principale și auxiliare au fost convenite cu statele membre doar în primăvara 

anului 2015 și, prin urmare, nu au fost disponibile pentru organismele de certificare atunci când au 

fost elaborate orientările. Noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 prevăd utilizarea listelor 

de controale principale și auxiliare care au fost actualizate pentru perioada 2014-2020. 

(ii) Având în vedere primul an de experiență, noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 

abordează într-un mod mai precis aceste dificultăți. 

(iii) Noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 abordează acest aspect. 

(iv) Impunerea sau permiterea faptului ca organismele de certificare să meargă la fața locului pentru 

operațiunile care nu au fost controlate la fața locului de către agențiile de plăți nu ar fi în 

conformitate cu modelul de audit unic al PAC și nu ar determina rezultate comparabile în ceea ce 

privește verificările efectuate de către agenția de plăți. În plus și în special pentru operațiunile 

neincluse în IACS, verificarea la fața locului a operațiunilor care nu au fost controlate anterior la 

fața locului de către agențiile de plăți nu ar duce, în general, la obținerea unor probe suplimentare 

importante. Noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 oferă organismelor de certificare 

îndrumări cu privire la modul de găsire a echilibrului corect între costuri și beneficii în cadrul 

activităților lor.  

(v) Noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 abordează acest aspect. 

(vi) Noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 abordează acest aspect. Astfel cum se prevede 

în orientări, nivelul de eroare global care trebuie calculat de organismul de certificare privind 

legalitatea și regularitatea operațiunilor incluse în IACS se va baza pe reverificarea controalelor la 

fața locului, pentru a fi extrapolate la restul populației. 

Rata de neconformitate reprezintă nivelul erorilor care nu au fost identificate de agențiile de plăți. În 

cazul în care Comisia consideră că se poate baza pe opinia organismelor de certificare, rata globală 

a erorilor în cadrul cheltuielilor se calculează ca fiind suma dintre rata de eroare raportată de către 

agenția de plăți și rata de neconformitate estimată de către organismul de certificare. Această 

abordare logică de majorare a numărului erorilor raportate de către agențiile de plăți cu numărul 

estimat al erorilor nedepistate a fost utilizată în exercițiile financiare precedente de către Comisie în 

raportul anual de activitate al DG AGRI. 

INTRODUCERE 

6. Comisia ar dori să precizeze că rata minimă a controalelor la fața locului poate fi redusă la 3 % 

sau chiar până la 1 % în anumite condiții specifice și, în special, că organismul de certificare a 

certificat o rată de eroare mai mică de 2 %. În special, o reducere la 1 % se poate aplica schemei de 
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plată de bază, schemei de plată unică pe suprafață, plăților redistributive și schemei pentru micii 

fermieri. 

12. Cadrul juridic impune ca organismele de certificare să emită o opinie în conformitate cu 

standardele de audit acceptate la nivel internațional. În plus, legiuitorul conferă Comisiei 

competența de a adopta acte de punere în aplicare prin care să stabilească norme privind sarcinile 

organismelor de certificare, inclusiv principiile de audit și metodele de audit (de exemplu, utilizarea 

unui eșantion integrat unic). În acest scop, articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 

nr. 908/2014 prevede stabilirea de către Comisie a unor orientări care să ofere precizări și îndrumări 

suplimentare cu privire la auditul de certificare care trebuie efectuat și stabilirea nivelului rezonabil 

al asigurării de audit care trebuie obținut în urma testelor de audit. 

OBSERVAȚII 

22. Comisia consideră că modelul de asigurare al PAC respectă descrierea auditului unic, astfel cum 

a fost stabilit de Curte, și reprezintă un exemplu foarte bun de cadru eficace de control, în care 

fiecare nivel se bazează pe asigurarea oferită de nivelurile precedente. Modelul are fundamente 

solide care includ gestionarea, de către agențiile de plăți acreditate, a relației financiare atât cu 

beneficiarii, cât și cu Comisia, precum și reguli cuprinzătoare, detaliate și precise privind sistemele 

de gestiune și control care urmează să fie instituite (de exemplu, Sistemul de identificare a 

parcelelor agricole – LPIS). Eficacitatea modelului este demonstrată de ratele de eroare relativ 

scăzute pentru FEGA și scăderea continuă, în ultimii 4 ani, a ratelor de eroare pentru FEADR. 

23. Răspuns comun al Comisiei la punctele 23 și 24: Pentru cheltuielile aferente PAC, Comisia a 

dezvoltat un model de asigurare care integrează diferitele niveluri de controale. Piramida de 

controale menționată în continuare arată modul în care asigurarea se bazează pe activitatea 

desfășurată de nivelul anterior, începând cu procedurile agențiilor de plăți și controalele integrate în 

sistemul de control intern, precum și asigurarea din partea serviciului de audit intern al agenției de 

plăți. În modelul Comisiei, activitățile desfășurate de organismele de certificare se bazează pe 

testarea și fiabilitatea sistemului de control intern al agenției de plăți, precum și pe propriile teste de 

fond.  

Modelul de audit unic al PAC 

 

Comisia utilizează rezultatele propriilor audituri privind agențiile de plăți pentru a ajusta (a majora) 

rata de eroare raportată de agenția de plăți cu o valoare care reprezintă nivelul erorilor neidentificate 

de agențiile de plăți în cursul controalelor lor primare înainte de efectuarea plăților. Ratele de eroare 

ajustate sunt raportate, la nivelul fiecărei agenții de plăți, în raportul anual de activitate al DG AGRI 

și, împreună cu rezervele specifice și planurile de acțiune, ele constituie baza pentru declarația de 

asigurare a directorului general al DG AGRI. 
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25. Strategia de audit pentru perioada 2014-2020 a DG AGRI a identificat noul rol al organismelor 

de certificare de a emite o opinie cu privire la legalitate și regularitate ca o oportunitate de a realiza 

mai multe sinergii cu propriile activități de obținere a asigurării ale DG AGRI raportate în 

rapoartele anuale de activitate. Acest lucru implică o reconcentrare progresivă a auditurilor DG 

AGRI asupra organismelor de certificare în locul agențiilor de plăți pe termen mediu și lung. Cu 

toate acestea, activitatea de audit a organismelor de certificare va trebui să fie verificată înainte de a 

se considera că asigurarea raportată de acestea în ceea ce privește legalitatea și regularitatea este 

fiabilă. Obiectivul este de a crește tot mai mult gradul de credibilitate acordată asigurării care poate 

fi obținută pe baza opiniei organismelor de certificare privind legalitatea și regularitatea, de îndată 

ce se constată că activitatea acestora este conformă cu standardele și poate fi considerată fiabilă.  

27. Modelul descris de Curte în figura 2 este doar unul dintre numeroasele modele posibile. 

Comisia a ales o abordare mai integrată sub forma unei piramide a controalelor, în care toate 

nivelurile de control oferă probe valoroase cu privire atât la sume, cât și la sursa erorilor, sporind 

astfel la maximum eficacitatea lor din punctul de vedere al costurilor. A se vedea răspunsul 

Comisiei la punctele 23 și 24. 

28. Comisia salută recomandările Curții cu privire la modul în care activitatea organismelor de 

certificare ar putea să îmbunătățească asigurarea acestora privind legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor UE și subliniază că acestea au fost deja puse în aplicare în măsura în care a fost posibil, 

și anume atunci când activitatea organismelor de certificare este considerată fiabilă. De exemplu: 

Prima liniuță: 

Comisia utilizează deja activitatea organismelor de certificare pentru a efectua propriile ajustări 

(majorări) ale ratelor de eroare raportate în raportul anual de activitate al DG AGRI și care sunt 

apropiate de cele raportate în raportul anual al Curții.  

A doua liniuță: 

procedurile de verificare a conformității sunt inițiate sistematic ca rezultat al activității organismelor 

de certificare în cazul în care erorile depășesc 50 000 de euro sau 2 % din cheltuieli. 

A treia liniuță: 

erorile extrapolate, astfel cum au fost calculate de organismul de certificare pe baza testelor sale de 

audit și a eșantioanelor statistice, sunt, dacă este posibil, utilizate de Comisie pentru determinarea 

valorilor corecțiilor financiare.  

A patra liniuță: 

observațiile din partea organismelor de certificare pot duce la cereri adresate autorităților 

competente referitoare la revizuirea statutului acreditării și la supravegherea punerii în aplicare a 

unor acțiuni de remediere.  

30. În cazul în care auditorii DG AGRI identifică deficiențe în cadrul sistemului de control al 

agențiilor de plăți, aceștia estimează suma expusă riscului care nu a fost identificată de agenția de 

plăți și o adaugă la rata de eroare raportată de agenția de plăți. Rezultatul activității organismelor de 

certificare cu privire la conturile anuale a fost utilizat, de asemenea, pentru a realiza majorări în 

rapoartele de activitate anuale anterioare. Ratele de eroare ajustate constituie baza pentru declarația 

de asigurare a directorului general al DG AGRI.  

31. DG AGRI ar putea să utilizeze doar într-o măsură redusă opiniile emise de organismele de 

certificare pentru 2015, deoarece, în multe cazuri, activitatea desfășurată nu era încă fiabilă. 

32. Comisia confirmă motivele pentru care, în primul an de punere în aplicare a noilor opinii cu 

privire la legalitate și regularitate, ar putea utiliza doar într-o măsură foarte redusă opiniile emise de 

organismele de certificare și face trimitere la Raportul anual de activitate pentru 2015 al DG AGRI 
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pentru mai multe informații cu privire la motivele care stau la baza acestora, cum ar fi: desemnarea 

tardivă, întârzieri în calendarul reverificărilor la fața locului, lipsa de experiență etc.  

Comisia consideră că, deși orientările pentru exercițiul financiar 2015 pot fi îmbunătățite, dacă sunt 

corect aplicate, acestea permit deja, în forma lor actuală, organismelor de certificare să emită o 

opinie cu privire la legalitate și regularitate în conformitate cu normele și standardele aplicabile. 

33. Modelul de asigurare al PAC (a se vedea figura piramidei controalelor în răspunsurile la 

punctele 23 și 24) se bazează pe rezultatele controalelor efectuate de agențiile de plăți. Strategia de 

audit a DG AGRI stabilește în mod clar că obiectivul final al DG AGRI ar fi să obțină asigurarea 

necesară din activitatea de audit a organismelor de certificare. Comisia consideră că această 

asigurare poate fi obținută în cazul în care activitatea organismelor de certificare este considerată ca 

fiind fiabilă și opiniile acestora se bazează pe activitatea desfășurată de nivelul anterior (și anume, 

procedurile și controalele agenției de plăți). În cazul în care activitățile desfășurate de organismele 

de certificare nu sunt fiabile, DG AGRI continuă să obțină o asigurare independentă cu privire la 

legalitatea și regularitatea cheltuielilor pe baza propriilor sale audituri. 

34. În cadrul unui model de audit unic, auditorii organismului de certificare ar trebui să prezinte 

rapoarte cu privire la erorile (ne)identificate în eșantionul de controale efectuate de agenția de plăți. 

Agențiile de plăți primesc anual milioane de cereri de ajutor, toate fiind verificate din punct de 

vedere administrativ. În plus, agențiile de plăți efectuează controale la fața locului înainte de 

autorizarea plății. Pentru majoritatea schemelor, rata de control al verificărilor la fața locului este de 

5 %, deși pentru unele este de 30 % sau chiar de 100 %. În cazul în care, în urma verificărilor 

controalelor primare, un organism de certificare consideră că procedurile agenției de plăți nu oferă 

asigurări privind legalitatea și regularitatea, atunci acesta va emite o opinie cu rezerve, care 

afectează, de asemenea, rata de eroare furnizată de către agenția de plăți. 

35. Orientările Comisiei au fost elaborate cu scopul de a integra activitatea organismelor de 

certificare în cadrul piramidei de controale ale PAC, ca urmare a unei abordări bazate pe auditul 

unic, în conformitate cu normele UE și asigurându-se că statele membre ar putea consolida și 

dezvolta în continuare metodele și sistemele deja existente.  

Prima liniuță: 

A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 48-58 și la recomandarea 6. 

A doua liniuță: 

A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 62-67 și la recomandarea 5. 

A treia liniuță: 

A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 68-71 și la recomandarea 5. 

A patra liniuță: 

A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 72-78 și la recomandarea 6. 

 

A cincea liniuță: 

A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 79-85 și la recomandarea 2. 

36. Comisia consideră că, în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, 

structura opiniilor reflectă diferitele sisteme de gestiune și control. 

Există două fonduri agricole diferite: FEGA și FEADR pe baza cărora organismele de certificare 

trebuie să emită opinii de audit. În schimb, cele două fonduri sunt împărțite în cheltuieli incluse în 
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IACS
1
 și neincluse în IACS, în funcție de gestionarea și administrarea schemelor/măsurilor în 

cadrul fondului. Schemele/măsurile IACS sunt procesate prin intermediul unui sistem cu verificări 

încrucișate automate integrate în acesta și sistemul urmează întregul ciclu al cererii până la 

efectuarea plății. În schimb, măsurile neincluse în IACS nu sunt administrate într-un singur sistem. 

În plus, calendarul controalelor incluse în IACS este diferit de calendarul controalelor neincluse în 

IACS. Aceste diferențe inerente în proiectarea schemelor/măsurilor împiedică organismele de 

certificare să testeze toate măsurile într-un singur fond. Pentru a respecta standardele de audit 

acceptate la nivel internațional (de exemplu, ISA315- Identificarea și evaluarea riscurilor de 

prezentare eronată semnificativă prin înțelegerea entității și a mediului acesteia), organismul de 

certificare trebuie mai întâi să înțeleagă mediul, să identifice riscurile și să adapteze procedurile de 

audit adecvate pentru a acoperi aceste riscuri. Pentru a fi în măsură să furnizeze o opinie fermă cu 

privire la legalitate și regularitate la nivelul fondului, organismele de certificare ar trebui să 

evalueze riscurile separat pentru operațiunile incluse în IACS și pentru cele neincluse în IACS și să 

conceapă proceduri de audit diferite pentru a acoperi aceste riscuri. Prin urmare, orientările privind 

strategia de audit pe care organismele de certificare sunt încurajate să le utilizeze sunt în 

conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional. În plus, această abordare 

servește scopului opiniei privind legalitatea și regularitatea, și anume de a lua în cele din urmă și 

după caz decizii de gestionare adecvate. 

37. A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 37-84.  

Răspuns comun al Comisiei la punctele 41-44:  

Pentru a asigura o anumită continuitate cu orientările precedente și pentru a permite organismelor 

de certificare să se bazeze pe experiența activității desfășurate pe parcursul mai multor ani pentru 

verificarea financiară anuală a conturilor, orientările pentru exercițiul financiar 2015 nu au 

modificat substanțial modul de utilizare a matricei de acreditare pentru a emite o opinie cu privire la 

faptul dacă sistemele de control intern ale agențiilor de plăți funcționează în mod corespunzător. 

Matricea de acreditare se bazează pe criteriile de acreditare prevăzute în anexa I la Regulamentul 

(UE) nr. 907/2014. Criteriile de acreditare sunt inspirate din modelul COSO, care este recunoscut ca 

un cadru de prim rang pentru proiectarea, punerea în aplicare și efectuarea controlului intern și 

pentru evaluarea eficacității controlului intern.  

Orientările din 2015 s-au bazat pe o abordare și eșantionare integrate, în conformitate cu articolul 9 

alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și în temeiul căruia testarea, evaluarea 

erorilor și raportarea erorilor în ceea ce privește legalitatea și regularitatea se combină cu cele 

pentru conturile anuale. În acest context, s-a considerat adecvată utilizarea întregii matrice de 

acreditare.  

Fără a aduce atingere celor menționate anterior, Comisia este de acord cu opinia Curții potrivit 

căreia, deși criteriile de acreditare oferă o bază solidă pentru a evalua cadrul general de control al 

agențiilor de plăți (la care standardele de audit se referă în continuare ca fiind controale la nivel de 

entitate), evaluarea sistemului de control intern pentru legalitate și regularitate, pe de o parte, și 

pentru conturile anuale
2
, pe de altă parte, trebuie să fie separată.  

Abordarea de a separa în mod clar procesele/procedurile asociate cu legalitatea și regularitatea de 

cele asociate conturilor anuale este respectată în noile orientări pentru exercițiul financiar 2018, care 

au fost finalizate în ianuarie 2017. Aceasta implică, de asemenea, modificarea modului în care 

                                                            
1 Sistemul integrat de administrare și control. 

2 Execuția plăților, contabilitate, avansuri și titluri de valoare, gestionarea datoriilor. 



 

9 

sistemul de control intern este evaluat în scopul conturilor anuale și în scopul legalității și 

regularității. 

45. Comisia este de acord cu opinia Curții. Constatări similare au fost făcute de Comisie în 

scrisorile trimise mai multor state membre ca urmare a exercitării verificării financiare pe 2015.  

În plus, Comisia recomandă organismelor de certificare să analizeze planurile de acțiune, care 

vizează abordarea deficiențelor cunoscute. Această legătură a fost discutată în cadrul reuniunii 

grupului de experți din iunie 2016.  

Cu toate acestea, acest aspect este subliniat în continuare în noile orientări pentru exercițiul 

financiar 2018.  

În orice caz, acest lucru trebuie să fie de asemenea privit ca fiind primul an în care organismele de 

certificare au întreprins noi activități cu privire la legalitate și regularitate. 

Caseta 1 – Exemple de situații în care matricea de acreditare nu a dus la rezultate fiabile în 

scopul evaluării legalității și regularității  

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 45. 

Deficiența precum cea identificată în Bavaria este prevăzută în orientările din 2015 – secțiunea 6.5. 

În cazul în care organismele de certificare consideră că rezultatele testelor de fond nu corespund cu 

evaluarea anterioară a sistemului de control intern, atunci eșantionul ar trebui extins pentru a ține 

cont de situația reală a sistemului de control intern. 

46. Comisia a elaborat, în strânsă cooperare cu statele membre, liste complete și detaliate ale 

controalelor principale și auxiliare pentru fiecare tip de măsuri din cadrul PAC 2014-2020. Acestea 

trebuie utilizate la fiecare nivel de control. 

47. Criteriile de acreditare ar trebui să acopere organizarea generală și funcționarea agenției de plăți 

(și anume controalele la nivel de entitate), printre altele, și caracterul adecvat al proceselor și 

procedurilor puse în aplicare.  

Atunci când evaluează procesul administrativ și procesul la fața locului (autorizarea cererilor) 

pentru o populație dată, evaluarea organismului de certificare ar trebui să se bazeze pe controalele 

principale și auxiliare. Organismele de certificare utilizează, de asemenea, controalele principale și 

auxiliare atunci când evaluează legalitatea și regularitatea cheltuielilor (în conformitate cu testele de 

verificare a conformității și cu testele de fond ale acestora).  

Cu toate acestea, noile orientări indică în mod clar faptul că organismele de certificare trebuie să 

evalueze procesul și procedurile de autorizare a cererilor (inclusiv controalele administrative și 

controalele la fața locului) pe baza controalelor principale și auxiliare. 

49. Împărțirea activității privind testele de fond pe două eșantioane a rezultat din necesitatea de a 

asigura o anumită continuitate pentru statele membre între orientările pentru organismele de 

certificare care erau aplicabile înainte de 2015 și cele aplicabile începând cu 2015. De asemenea, 

Comisia a luat în considerare posibilitatea prevăzută la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 de a utiliza, dacă este cazul, un eșantion integrat unic.  

Cu toate acestea, experiența din primul an de punere în aplicare a arătat că era necesar să se 

revizuiască abordarea și să se facă în mod clar distincția între activitatea de audit și opinia privind 

legalitatea și regularitatea, pe de o parte, și opinia cu privire la conturi, pe de altă parte, păstrând, în 

același timp, posibilitatea unor eșantioane cu scop dublu, după caz și cu scopul de a evita o sarcină 

administrativă inutilă.  

51. Pentru eșantionul 1 care este extras din operațiuni controlate la fața locului de către agențiile de 

plăți, orientările impun organismelor de certificare să reefectueze toate controalele efectuate de 

agențiile de plăți, și anume ca organismele de certificare să reefectueze în mod sistematic 
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controalele la fața locului. Această abordare permite organismelor de certificare în primul rând să 

emită o opinie cu privire la sistemul de control și, în al doilea rând, să calculeze o rată de 

neconformitate care reflectă diferența constatată de acestea între rezultatele reefectuării controalelor 

și cele ale controalelor primare realizate de către agențiile de plăți. 

52. Pe baza evaluării sistemului de control intern, organismele de certificare ar trebui să determine 

nivelul testelor de fond (atât eșantionul 1, cât și eșantionul 2). Astfel, o prerogativă a organismului 

de certificare este creșterea nivelului testelor de fond pentru a acoperi riscurile. În tabelul 3 

prezentat de Curte, se demonstrează că unele organisme de certificare au decis să mărească 

eșantioanele testelor de fond peste pragul minim de 30 de operațiuni pentru a aborda riscurile 

ridicate din cadrul populației date. 

55. Organismele de certificare au obligația de a-și selecta eșantioanele pe baza cererilor pentru 

populațiile incluse în IACS, dată fiind natura în schimbare a realității agricole. Prin urmare, este 

esențial ca organismul de certificare să meargă pe teren la scurt timp după agenția de plăți, pentru a 

putea să reverifice toate elementele de eligibilitate. Dacă reverificarea este realizată cu întârziere, 

există un risc foarte mare ca nu toate elementele de eligibilitate să poată fi verificate sau ca 

realitatea să se fi schimbat complet, făcând reverificarea ineficace și opinia nefiabilă. 

56. Din cauza realității agricole, există într-adevăr un risc în ceea ce privește calendarul controalelor 

primare la fața locului și al reverificărilor acestora. 

Orientările abordează acest risc, iar organismele de certificare au fost invitate în mod repetat de 

către Comisie să planifice în mod adecvat reverificările acestora, luând în considerare 

constrângerile de timp impuse de natura reverificărilor. 

Astfel cum s-a raportat în Raportul anual de activitate pentru 2015 al DG AGRI, calendarul 

inadecvat al reverificărilor a fost, din nefericire, unul dintre motivele principale pentru care Comisia 

nu a putut să se bazeze pe multe dintre opiniile organismelor de certificare privind cheltuielile 

pentru 2015. 

Caseta 3 – Întârzieri la reefectuarea de către organismele de certificare a controalelor la fața 

locului pentru operațiunile incluse în IACS din cadrul eșantionului 1 pentru anul de cerere 

2014 (exercițiul financiar 2015) 

Întârzierile în desemnarea organismelor de certificare și în reverificarea controalelor în anul de 

cerere 2014 (exercițiul financiar 2015) au fost principalele motive pentru care Comisia nu a putut să 

se bazeze pe opiniile organismelor de certificare cu privire la legalitate și regularitate pentru 

raportul său anual de activitate pentru 2015. 

Deja în decursul celor 17 audituri efectuate în 2015, Comisia a observat, în numeroase cazuri, 

întârzieri semnificative în reefectuarea controalelor. Comisia a emis o notă către statele membre la 

9.11.2015, în care explică faptul că reverificările la fața locului ar trebui să înceapă în vara anului 

n1 pentru exercițiul financiar n. 

57. În conformitate cu orientările pentru exercițiul financiar 2015, eșantionul de reverificare al 

organismului de certificare trebuie să fie selectat din lista de operațiuni selectate pentru verificarea 

aleatorie la fața locului de către agenția de plăți. Astfel, selectarea organismului de certificare și 

reverificarea reală ar trebui în mod normal să fie realizate înainte ca agenția de plăți să înceapă 

procesarea plăților. Prin urmare, este foarte puțin probabil ca organismul de certificare să nu 

selecteze un element deoarece agenția de plăți întârzie plata. 

Caseta 4 – Caz în care au fost excluse operațiuni din eșantionul 1 de operațiuni incluse în 

IACS, deoarece agenția de plăți nu a executat plata decât după ce organismul de certificare și-

a finalizat activitățile de audit 

Activitatea organismelor de certificare privind legalitatea și regularitatea cuprinde trei elemente: 
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- o opinie cu privire la eficacitatea sistemului de control intern; 

- o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor; 

- o opinie cu privire la afirmațiile făcute în declarația de gestiune (și anume rezultatele controlului 

raportate de agenția de plăți).  

În conformitate cu orientările, organismul de certificare ar fi trebuit să utilizeze în continuare aceste 

cinci operațiuni la evaluarea afirmațiilor prezentate în declarația de gestiune, precum și a eficacității 

sistemului de control intern. Cu toate acestea, articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 

solicită elaborarea unei opinii cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. Astfel, 

organismul de certificare nu poate emite o opinie cu privire la plățile neexecutate. În acest caz, ar fi 

trebuit să se testeze un element suplimentar pentru a se respecta dimensiunea eșantionului stabilită 

inițial pentru exercițiul financiar în cauză. Pentru a anticipa astfel de evenimente, se recomandă 

organismelor de certificare să selecționeze unele elemente suplimentare în avans, peste nivelul 

minim de 30 prevăzut în orientări. 

Organismul de certificare ar trebui să ia în considerare rezultatul acestor teste la emiterea opiniei 

privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor cu privire la exercițiul financiar în cursul căruia va fi 

plătită această operațiune. Aceste teste ar trebui să fie luate în considerare, indiferent de eventualele 

corecții pe care agenția de plăți le-ar putea realiza înainte de efectuarea plății.  

58. Articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 908/2014 permite organismelor de certificare să 

însoțească agenția de plăți atunci când aceasta efectuează controale la fața locului de nivel secundar. 

Însoțirea agenției de plăți atunci când aceasta efectuează controalele de nivel primar se limitează la 

situațiile în care controlul nu ar putea fi reefectuat într-o etapă ulterioară (cum ar fi măsurile 

neincluse în IACS ale FEGA care implică operațiuni asociate cu operațiuni de distilare, depozitare 

sau retragere). Ideea care stă la baza reefectuării este aceea că agenția de plăți ar trebui să efectueze 

controlul, astfel încât organismul de certificare să îl reefectueze ulterior.  

Fără a aduce atingere celor menționate anterior, orientările impun organismelor de certificare să își 

îndeplinească sarcinile cu respectarea standardelor profesionale de audit și fără a compromite 

rezultatele testării de fond. Prin urmare, organismul de certificare nu ar trebui să își împărtășească 

niciodată selecția înainte ca agenția de plăți să realizeze controalele sale. Deficiența menționată de 

Curte în caseta 5 confirmă faptul că organismele de certificare ar trebui să urmeze orientările pentru 

a evita practicile de audit inadecvate. 

Caseta 5 – Exercițiul reefectuării controalelor a fost compromis în Italia, deoarece organismul 

de certificare informase în avans agenția de plăți cu privire la beneficiarii care urmau să facă 

obiectul reverificării 

Organismele de certificare vor pune în aplicare măsuri de siguranță pentru a nu divulga conținutul 

eșantioanelor lor agențiilor de plăți înainte ca acestea din urmă să fi încheiat propriile controale și să 

fi informat organismele de certificare în consecință. 

61. Există o neconcordanță între controalele efectuate de agenția de plăți într-un an dat și plățile 

aferente exercițiului financiar pentru populațiile neincluse în IACS. Cu toate acestea, deoarece 

majoritatea măsurilor neincluse în IACS nu sunt condiționate de timp, organismul de certificare ar 

putea testa operațiuni suplimentare în cazul în care unele dintre cele deja testate nu au fost plătite în 

decursul anului. Operațiunile neachitate ar putea fi utilizate în continuare pentru a confirma sau nu 

declarația de gestiune și rezultatele controlului. 

62. În cadrul PAC, care impune ca agențiile de plăți să instituie un sistem de gestiune și control 

obligatoriu din punct de vedere juridic și eficace, auditorii pot, în multe cazuri, odată ce dispun de 

suficiente asigurări că sistemul de gestiune și control al agenției de plăți este conceput și pus în 

aplicare în conformitate cu dreptul UE, să colecteze probe suficiente și corespunzătoare prin 

reefectuarea controalelor efectuate de agenția de plăți. 
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Răspuns comun al Comisiei la punctele 64 și 65:  

Pentru eșantionul 1, care este utilizat pentru a stabili rata de neconformitate, orientările impun 

organismelor de certificare să reverifice atât controale administrative, cât și controalele primare la 

fața locului. Pentru eșantionul 2, care este utilizat pentru stabilirea ratei de eroare, orientările 

Comisiei nu impun efectuarea de controale la fața locului. Raportul dintre cele două eșantioane 

trebuie să fie stabilit de către organismele de certificare conform raționamentului lor profesional. 

66. Comisia consideră că reefectuarea controalelor administrative reprezintă o probă de audit 

suficientă și adecvată. Aceasta include solicitarea de informații din partea personalului agenției de 

plăți cu privire la controalele efectuate, controale cu privire la cererile de ajutor și documentele 

justificative, precum și controale în registre și LPIS pentru scheme incluse în IACS. Pentru 

cheltuieli neincluse în IACS, controalele administrative și reverificarea acestora includ, de 

asemenea, vizite in situ (inspecții), de exemplu, pentru a verifica existența unor active corporale 

construite sau achiziționate prin proiecte de investiții. 

Rămâne la aprecierea profesională a organismului de certificare să conceapă proceduri de audit 

pentru a colecta probe de audit suficiente și adecvate. Secțiunea 6.1 din versiunea a doua a 

Orientărilor pentru exercițiul financiar 2015 menționează: „Testul de detaliu cu privire la 

tranzacțiile operaționale – include, printre altele, [...] Acestea acoperă inspecțiile și solicitarea de 

informații, nu doar examinările documentare”. 

67. Pentru verificarea legalității și regularității cheltuielilor incluse în IACS, organismele de 

certificare trebuie să își selecteze eșantionul din populația care a fost controlată la fața locului de 

către agențiile de plăți și să reefectueze toate controalele primare, atât administrative, cât și la fața 

locului.  

În ceea ce privește cheltuielile neincluse în IACS, ar trebui remarcat faptul că cea mai mare parte a 

erorilor (neeligibilitatea beneficiarilor/activităților/proiectelor/cheltuielilor și neconformitatea cu 

normele în materie de achiziții publice) sunt constatate la nivelul controalelor administrative și că 

aproximativ două treimi dintre erori au provenit din utilizarea insuficientă a informațiilor 

disponibile sau din erori ale autorităților naționale. Ar trebui remarcat, de asemenea, că toate 

controalele administrative (care urmează să fie reefectuate de organismele de certificare) în ceea ce 

privește operațiunile de investiții trebuie să includă o vizită in situ pentru a verifica realizarea 

investiției, cu excepția cazului în care agenția de plăți justifică faptul că operațiunea este mică, 

prezintă un risc redus sau este inclusă în eșantionul la fața locului.  

 

În plus, având în vedere necesitatea de a furniza orientări organismelor de certificare privind modul 

de găsire a unui echilibru corect între costuri și beneficii, orientările Comisiei pentru exercițiul 

financiar 2018 impun organismelor de certificare să dețină eșantioane reprezentative din punct de 

vedere statistic pentru reverificările la fața locului pentru populația inclusă în IACS. Pentru 

cheltuielile neincluse în IACS, se impune efectuarea a minimum 30 de reverificări la fața locului. 

Rezultatele reverificărilor vor fi extrapolate la întreaga populație. 

69. Comisia consideră că, în cadrul sistemului de gestiune și control integrat al PAC, evaluarea 

controalelor efectuate de agenția de plăți în ceea ce privește legalitatea și regularitatea și, ulterior, 

confirmarea, pe baza unui eșantion de operațiuni, a faptului că agenția de plăți a pus în aplicare în 

mod eficace procedurile pentru controalele primare sunt suficiente pentru a oferi asigurarea cu 

privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor. 

71. Comisia consideră că, în cadrul PAC, verificarea sistemelor de control și reefectuarea 

controalelor primare efectuate de agențiile de plăți permit, în general, obținerea unor probe 

suficiente și adecvate, precum și emiterea unei opinii privind asigurarea rezonabilă cu privire la 

cheltuielile aferente PAC. 
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În plus, orientările Comisiei nu împiedică organismele de certificare să efectueze orice activitate de 

audit pe care ar considera-o adecvată. Este rolul organismelor de certificare să determine dacă 

reefectuarea este suficientă. Solicitarea de informații și inspecțiile pot fi, de asemenea, utilizate 

pentru reverificarea controalelor administrative. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 66. 

74. Dată fiind abordarea integrată utilizată în orientările actuale, organismelor de certificare li s-a 

solicitat să calculeze două rate de eroare în legătură cu legalitatea și regularitatea. Cu toate acestea, 

această abordare este revizuită începând cu exercițiul financiar 2018.  

În noile orientări care se aplică începând cu exercițiul financiar 2018 și care au fost prezentate în 

ianuarie 2017, procedurile de verificare a conformității și de verificare financiară sunt separate în 

mod clar. În acest scop, organismele de certificare trebuie să calculeze două rate de eroare separate: 

o rată de eroare
3
 – care include doar erorile identificate de testele privind conturile anuale – și o rată 

de neconformitate
4
, care include toate erorile de legalitate și regularitate. Comisia prevede deja în 

noile sale orientări pentru exercițiul financiar 2018 că rata de neconformitate va fi utilizată atât 

pentru opinia de audit cu privire la legalitate și regularitate, cât și pentru confirmarea (sau 

infirmarea) afirmațiilor din declarația de gestiune.  

Răspuns comun al Comisiei la punctele 75 și 76:  

În cazul în care există suficiente probe că organismele de certificare au acționat în conformitate cu 

orientările, Comisia utilizează rata de neconformitate estimată de către organismele de certificare în 

cadrul evaluării majorării aplicate ratei de eroare calculate pe baza statisticilor de control raportate 

de statele membre la nivelul fiecărei agenții de plăți. În plus, rata de eroare a fost luată în 

considerare pentru evaluarea nivelului majorării. 

77. În conformitate cu noile orientări, începând cu exercițiul financiar 2018, rata de eroare include 

numai erorile identificate de testele privind conturile anuale și va fi utilizată doar pentru a evalua 

fiabilitatea conturilor agențiilor de plăți. 

78. Comisia atrage atenția asupra eșantionării integrate prevăzute de legislație și confirmă separarea 

dintre procedurile de verificare financiară și procedurile de verificare a conformității. Noile 

orientări pentru exercițiul financiar 2018 aduc clarificări suplimentare, menționând că se calculează 

o rată de eroare pentru legalitate și regularitate și o alta pentru fiabilitatea conturilor anuale.  

Răspuns comun al Comisiei la punctele 79-84:  

Astfel cum s-a menționat în anexa IV la Raportul anual de activitate al DG AGRI, intitulată 

„Criterii privind importanța semnificativă”, Comisia utilizează statisticile de control raportate de 

statele membre pentru a calcula o „rată de eroare reziduală raportată” prin extrapolarea la întreaga 

populație a erorilor identificate de agențiile de plăți în populația selectată aleatoriu pentru controale 

la fața locului. Această rată de eroare reziduală raportată este incompletă, deoarece nu ia în 

considerare riscul că deficiențele în ceea ce privește controalele efectuate de agențiile de plăți ar 

putea duce la nedetectarea și neraportarea erorilor.  

Prin urmare, într-o a doua etapă, DG AGRI colectează toate informațiile disponibile care ar conduce 

la constatarea unor deficiențe în controalele de primul nivel, inclusiv rezultatele propriilor audituri, 

ale auditurilor CCE sau orice altă sursă fiabilă de probe. Auditorii DG AGRI analizează 

aceste informații, în lumina Orientărilor Comisiei privind calcularea corecțiilor financiare 

[documentul C(2015) 3675 final] și pe baza raționamentului lor profesional, și ajustează rata de 

eroare reziduală raportată prin aplicarea unei majorări care estimează rata erorilor nedetectate de 

                                                            
3 Rata de eroare utilizată pentru a estima prezentările eronate din eșantionul și populația auditate, cu un impact financiar 

asupra caracterului complet, acurateței și veridicității conturilor. 
4 Rata de neconformitate care estimează potențialul impact financiar cauzat de deficiențele de la nivelul controalelor de 

eligibilitate. 
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agențiile de plăți. Comisia utilizează rata de eroare ajustată pentru a estima sumele expuse riscului 

și pentru a analiza dacă este necesar să se formuleze rezerve. 

Începând cu anul 2015, opiniile organismelor de certificare privind legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor constituie o altă sursă potențială de probe de audit pentru Comisie. În special, rata de 

neconformitate ar putea fi folosită de Comisie ca o estimare fiabilă a majorărilor pentru ajustarea 

ratei de eroare pentru cheltuielile efectuate în cadrul fiecărei agenții de plăți. În plus, rata de eroare 

a fost luată în considerare pentru evaluarea majorărilor. Cu toate acestea, în 2015, opiniile nu au 

fost adesea suficient de fiabile pentru a fi utilizate de Comisie în mare măsură.  

Comisia consideră că această utilizare a ratei de neconformitate pentru a-și consolida asigurarea 

privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor aferente PAC este adecvată și că, atunci când este 

stabilită în conformitate cu orientările sale, utilizarea ratei de neconformitate pentru a ajusta rata de 

eroare nu subevaluează nivelul de eroare global. 

85. Comisia este conștientă de aceste riscuri potențiale care implică faptul că opinia organismelor 

de certificare privind legalitatea și regularitatea nu ar fi fiabilă și consideră că acestea sunt acoperite 

în orientările sale. Comisia va continua să supravegheze îndeaproape respectarea, de către 

organismele de certificare, a orientărilor și a standardelor de audit, inclusiv aplicarea 

raționamentului lor profesional, asigurându-se că acestea dețin calificarea necesară pentru a 

concluziona cu privire la legalitate și regularitate. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Răspuns comun al Comisiei la punctele 89 și 90:  

Piramida controalelor cheltuielilor aferente PAC, care corespunde deja abordării bazate pe auditul 

unic descrise de Curte la punctul 22, a fost completată, începând cu exercițiul financiar 2015, cu 

integrarea organismelor de certificare între agențiile de plăți și Comisie, consolidând modelul de 

asigurare al PAC. În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 908/2014, 

Comisia a elaborat orientări pentru a oferi precizări și îndrumări suplimentare cu privire la auditul 

de certificare care trebuie efectuat, precum și cu privire la stabilirea nivelului rezonabil al asigurării 

de audit care trebuie obținut în urma testelor de audit. Comisia consideră că, deși orientările pentru 

exercițiul financiar 2015 pot fi îmbunătățite, dacă sunt corect aplicate, acestea permit deja, în forma 

lor actuală, organismelor de certificare să emită o opinie cu privire la legalitate și regularitate în 

conformitate cu normele și standardele aplicabile. 

Pe baza experienței acumulate în primul an de punere în aplicare, Comisia a elaborat noi orientări 

îmbunătățite care urmează să fie aplicate începând cu exercițiul financiar 2018. 

92. Comisia își exprimă satisfacția cu privire la modelul de asigurare al PAC care păstrează rata de 

eroare sub control, la niveluri relativ scăzute. Rata generală de eroare pentru resursele naturale (în 

cadrul cărora PAC reprezintă 98 % din cheltuieli) stabilită de Curte pentru exercițiul financiar 2015 

a fost de 2,9 %. Pentru FEGA, în cadrul căruia se efectuează, în fiecare an, plăți pentru aproximativ 

8 milioane de beneficiari, DG AGRI estimează că rata de eroare a fost sub pragul de semnificație 

din ultimii doi ani, în timp ce eroarea cea mai probabilă a Curții s-a menținut stabilă la 2,2 %. 

Pentru FEADR, nivelurile de eroare stabilite de Comisie au scăzut în mod constant în ultimii 

patru ani.  

Aceste rezultate nu ar fi realizabile fără sistemul solid de gestiune și control al PAC, în special 

IACS și piramida controalelor, unde asigurarea se bazează pe activitatea desfășurată de nivelurile 

anterioare și unde activitatea organismelor de certificare pornește de la rezultatele controalelor 

agențiilor de plăți. În această privință, organismelor de certificare li se solicită să confirme 

rezultatele controalelor efectuate de agențiile de plăți și, în cazul în care nu sunt confirmate, să 

stabilească o rată de neconformitate și să emită un o opinie cu rezerve. Cu toate acestea, DG AGRI 
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nu a putut să utilizeze decât un număr limitat de opinii ale organismelor de certificare pentru 2015, 

întrucât, în multe cazuri, activitatea desfășurată nu era încă fiabilă. 

În cazul în care activitățile desfășurate de organismele de certificare nu sunt fiabile, DG AGRI 

continuă să obțină o asigurare independentă cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor din 

propriile sale audituri și, dacă este necesar, să le utilizeze ca bază pentru majorările aplicate ratelor 

de eroare raportate de agențiile de plăți. Ratele de eroare ajustate obținute astfel au rămas relativ 

scăzute (a se vedea tabelul 1 și cele menționate mai sus). 

În cazul în care Comisia se poate baza pe activitatea organismelor de certificare, neconformitatea 

stabilită de organismele de certificare poate fi adăugată la rata de eroare raportată de agențiile de 

plăți pentru a calcula o rată de eroare fiabilă, care să reflecte nivelul de asigurare cu privire la 

legalitatea și regularitatea cheltuielilor aferente PAC.  

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la recomandarea 1. 

Recomandarea 1 – Model de asigurare axat pe activitatea organismelor de certificare cu 

privire la legalitate și regularitate 

Comisia acceptă parțial recomandarea, după cum urmează: 

Comisia nu acceptă recomandarea conform căreia utilizarea opiniei organismelor de certificare 

pentru a obține asigurarea ar fi posibilă numai atunci când activitatea se desfășoară în conformitate 

cu recomandările 2-7 și nu atunci când activitatea se desfășoară conform procedurii definite în 

orientările aplicabile începând cu exercițiul financiar 2015. Comisia consideră că, deși orientările 

pentru exercițiul financiar 2015 pot fi îmbunătățite, dacă sunt corect aplicate, acestea permit deja, în 

forma lor actuală, organismelor de certificare să emită o opinie cu privire la legalitate și regularitate 

în conformitate cu normele și standardele aplicabile. 

Comisia acceptă recomandarea conform căreia, în cazul în care activitatea de audit a 

organismelor de certificare este realizată în conformitate cu reglementările și orientările în vigoare, 

opinia acestora reprezintă un element fundamental suplimentar important și valoros și ar trebui să 

constituie elementul esențial pentru modelul de obținere a asigurării al Comisiei. Acest lucru este în 

conformitate cu strategia de audit a DG AGRI și cu piramida controalelor/modelul de audit unic al 

PAC de mai jos:  

Modelul de audit unic al PAC 

 

 

93. Criteriile de acreditare ar trebui să acopere organizarea generală și funcționarea agenției de plăți 

(și anume controalele la nivel de entitate), printre altele, și caracterul adecvat al proceselor și 

procedurilor puse în aplicare. Cu toate acestea, la evaluarea proceselor administrative și a 
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proceselor la fața locului (autorizarea cererilor) pentru o populație dată, evaluarea organismului de 

certificare ar trebui să se bazeze pe controalele principale și auxiliare. Prin urmare, controalele 

principale și auxiliare care definesc controalele pentru anumite populații (sau schemă/măsură) ar 

trebui utilizate în plus față de criteriile de acreditare generale. Organismele de certificare utilizează, 

de asemenea, controalele principale și auxiliare atunci când evaluează legalitatea și regularitatea 

cheltuielilor (în conformitate cu testele de verificare a conformității și cu testele de fond ale 

acestora). (A se vedea răspunsul Comisiei la punctele 41-44). 

Cu toate acestea, noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 indică în mod clar faptul că 

organismele de certificare trebuie să evalueze procesul de autorizare a cererilor (inclusiv controalele 

administrative și controalele la fața locului) pe baza controalelor principale și auxiliare. 

94. Comisia admite că, deși criteriile de acreditare furnizează o bază solidă pentru evaluarea 

cadrului general de control al agenției de plăți (la care standardele de audit se referă ca fiind 

controale la nivel de entitate), trebuie să existe o separare între evaluarea sistemului de control 

intern pentru legalitate și regularitate, pe de o parte, și evaluarea sistemului de control intern pentru 

conturile anuale 
5
, pe de altă parte. (A se vedea răspunsul Comisiei la punctele 41-44). 

Abordarea privind separarea în mod clar a proceselor/procedurilor asociate cu legalitatea și 

regularitatea și a celor asociate cu conturile anuale este adoptată în noile orientări pentru exercițiul 

financiar 2018, care au fost finalizate în ianuarie 2017.  

Recomandarea 2 – O analiză a riscurilor axată pe controale principale și pe controale 

auxiliare 

Comisia acceptă recomandarea și consideră că este deja pusă în aplicare în noile orientări pentru 

exercițiul financiar 2018. Se recomandă organismelor de certificare să utilizeze controalele 

principale și auxiliare atunci când testează procedurile pentru autorizarea cererilor. 

95. Comisia subliniază că eșantionul 1 este utilizat nu numai pentru a testa funcționarea sistemului 

de control intern și fiabilitatea statisticilor de control, ci și pentru a se pronunța în privința legalității 

și regularității cheltuielilor la nivelul beneficiarului. Cu toate acestea, noile orientări pentru 

exercițiul financiar 2018 impun o separare a obiectivelor de audit în cazul în care eșantionul pentru 

legalitate și regularitate va fi utilizat în următoarele scopuri: 

- pentru a ajunge la o concluzie cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor; 

- pentru a concluziona cu privire la rezultatele controlului raportate în declarația de gestiune și 

statisticile de control; 

- pentru testarea sistemului de control intern, în cazul în care testarea cu dublă utilizare este 

efectuată de către organismul de certificare; 

- pentru a certifica o rată de eroare în scopul reducerii ratei controalelor la fața locului în 

conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 908/2014. 

Pentru cheltuielile incluse în IACS, legislația și orientările Comisiei aplicabile agențiilor de plăți 

includ metode care au ca scop asigurarea reprezentativității eșantionului în ceea ce privește 

populația totală. În prima etapă a operațiunilor de prelevare a eșantioanelor, organismele de 

certificare trebuie să verifice dacă eșantioanele agențiilor de plăți sunt conforme cu legile și 

reglementările în vigoare, și anume dacă acestea au fost selectate în conformitate cu normele și 

orientările UE pentru agențiile de plăți, inclusiv în conformitate cu criteriul reprezentativității. La 

rândul lor, eșantioanele organismelor de certificare trebuie să fie reprezentative pentru populația 

selectată de agențiile de plăți. 

                                                            
5 Execuția plăților, contabilitate, avansuri și titluri de valoare; gestionarea datoriilor. 
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96. Aspectele legate de calendarul controalelor la fața locului și al reverificărilor pentru 

operațiunilor incluse în IACS sunt inerente realității agricole în schimbare pe teren.  

Astfel, este esențial ca agențiile de plăți să efectueze controlul primar la momentul potrivit, și 

anume înainte de efectuarea plăților și ca organismele de certificare să meargă pe teren la scurt timp 

după agențiile de plăți pentru a putea reverifica toate elementele de eligibilitate. Dacă reverificarea 

este realizată cu întârziere, există riscul ca nu toate elementele de eligibilitate să fie verificate pe 

teren sau ca realitatea să se fi schimbat complet, astfel încât o reverificare nu va fi posibilă. 

Recomandarea 3 - Măsuri de siguranță pentru eșantionarea operațiunilor incluse în IACS pe 

baza controalelor efectuate la fața locului de către agențiile de plăți  

Comisia acceptă recomandarea și consideră că este deja pusă în aplicare în noile orientări pentru 

exercițiul financiar 2018. Noile orientări sunt consolidate în ceea ce privește următoarele aspecte: 

Prima liniuță: 

organismul de certificare ar trebui să verifice dacă eșantionul agenției de plăți este selectat în 

conformitate cu legislația, normele și orientările relevante, inclusiv cu criteriul reprezentativității și, 

apoi, organismul de certificare ar trebui să verifice reprezentativitatea propriului său eșantion;  

 

A doua liniuță: 

importanța crucială a calendarului pentru reverificările incluse în IACS: o recomandare de calendar 

al activităților de audit este inclusă în orientări; 

A treia liniuță: 

ca parte a procedurilor de audit, organismul de certificare ar trebui să verifice caracterul complet al 

rezultatelor controalelor raportate în statisticile de control și asigurarea oferită de acestea; 

97. Comisia este de acord cu faptul că există o neconcordanță între controalele efectuate de agenția 

de plăți într-un an dat și plățile aferente exercițiului financiar pentru populațiile neincluse în IACS. 

Cu toate acestea, deoarece majoritatea măsurilor neincluse în IACS nu sunt condiționate de timp, 

organismul de certificare ar putea testa operațiuni suplimentare în cazul în care unele dintre cele 

deja testate nu au fost plătite în decursul anului. Operațiunile neachitate ar putea fi utilizate în 

continuare pentru a confirma sau a infirma declarația de gestiune și rezultatele controlului, precum 

și eficacitatea sistemului de control intern. 

Recomandarea 4 – Eșantionarea operațiunilor neincluse în IACS pe baza plăților 

Comisia acceptă recomandarea și consideră că este deja pusă în aplicare în noile orientări pentru 

exercițiul financiar 2018. În cazul unor constrângeri de timp, de exemplu, pentru măsuri care 

implică multe plăți aproape de sfârșitul anului, organismului de certificare i se recomandă să 

utilizeze plăți estimate.  

98. Comisia consideră că, în cadrul PAC și, în special, atunci când se ia în considerare contribuția 

IACS la prevenirea erorilor și reducerea nivelului de erori, reefectuarea controalelor administrative 

reprezintă o probă de audit adecvată. Aceasta include solicitarea de informații din partea 

personalului agenției de plăți cu privire la controalele efectuate, controale cu privire la cererile de 

ajutor și documentele justificative, precum și controale ale registrelor și ale LPIS pentru scheme 

incluse în IACS. Pentru cheltuielile neincluse în IACS, controalele administrative și reverificarea 

acestora de către organismele de certificare includ, de asemenea, vizite in situ (inspecții), de 

exemplu, pentru a verifica existența unor active corporale construite sau achiziționate prin proiecte 

de investiții. 

De asemenea, Comisia consideră că reefectuarea controalelor realizate de agențiile de plăți este, în 

general, suficientă pentru ca organismele de certificare să evalueze legalitatea și regularitatea 
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cheltuielilor. Verificarea la fața locului a plăților care nu au făcut obiectul unui control la fața 

locului de către agențiile de plăți nu ar duce, în general, la obținerea unor probe suplimentare 

importante și ar genera rezultate care nu pot fi comparate cu rezultatele controalelor efectuate de 

agențiile de plăți.  

99. Orientările ar trebui să fie considerate ca fiind minimul necesar pentru satisfacerea condițiilor 

Comisiei și nu pot limita organismele de certificare să întreprindă mai multe acțiuni dacă este 

necesar. 

Comisia consideră că, în contextul cheltuielilor aferente PAC și al sistemului său de gestiune și 

control, reefectuarea este cea mai eficace modalitate de a consolida asigurarea și de a emite o opinie 

de audit în vederea obținerii unei asigurări rezonabile.  

Astfel cum se precizează în răspunsurile Comisiei la punctele 60-70, orientările Comisiei 

recomandă organismului de certificare să efectueze aceleași controale (controale la fața locului și 

controale administrative sau doar controale administrative) ca agenția de plăți, astfel încât să se 

obțină rezultate comparabile. În plus, orientările nu impun organismelor de certificare să se limiteze 

la reefectuare, ci ca reefectuarea să fie realizată în combinație cu alte tehnici, astfel încât să fie 

colectate probe de audit suficiente și adecvate. Deoarece organismele de certificare reverifică, de 

asemenea, controalele administrative, printre tehnicile utilizate în mod obișnuit de acestea se 

numără și inspecția documentelor și a registrelor, precum și solicitarea de informații. 

În noile orientări pentru exercițiul financiar 2018, Comisia recomandă organismelor de certificare 

să dețină două eșantioane dedicate obiectivelor de audit separate (auditul conturilor și auditul 

privind legalitatea și regularitatea). Comisia a identificat deja și a menținut o abordare care permite 

un audit eficient și eficace, cum ar fi: testele cu dublă utilizare între obiectivele auditului și între 

testele de fond și de conformitate
6
 etc. Tehnica de audit nu se limitează la reefectuare, ci la 

domeniul de aplicare al controalelor efectuate de agenția de plăți. Astfel, în cazul în care o agenție 

de plăți a verificat o operațiune doar din punct de vedere administrativ, organismul de certificare ar 

trebui să facă același lucru - reverificarea controalelor administrative prin reefectuare, inspecții, 

solicitarea de informații, verificări analitice etc. 

Având în vedere necesitatea de a furniza organismelor de certificare orientări privind modalitatea de 

găsire a unui echilibru corect între costuri și beneficii, orientările Comisiei pentru exercițiul 

financiar 2018 impun organismelor de certificare să dețină eșantioane reprezentative din punct de 

vedere statistic pentru reverificările la fața locului pentru IACS. Pentru cheltuielile neincluse în 

IACS sunt necesare minimum 30 de reverificări la fața locului. Rezultatele reverificărilor vor fi 

extrapolate la întreaga populație. 

Recomandarea 5 - Testele de fond efectuate la fața locului  

Comisia acceptă parțial recomandarea, după cum urmează: 

1) Comisia nu acceptă recomandarea dacă aceasta ar presupune ca organismele de certificare să 

meargă la fața locului pentru operațiuni care nu au fost controlate la fața locului de către agenția de 

plăți. Acest lucru nu ar fi în conformitate cu modelul Comisiei de obținere a asigurării în cadrul 

PAC și nu ar determina rezultate comparabile în ceea ce privește controalele efectuate de către 

agenția de plăți. În plus, în special pentru operațiunile neincluse în IACS, verificarea la fața locului 

a operațiunilor care anterior nu au fost controlate la fața locului de către agențiile de plăți nu ar 

duce, în general, la obținerea unor probe suplimentare importante. 

Având în vedere necesitatea de a furniza organismelor de certificare orientări privind modalitatea de 

găsire a unui echilibru corect între costuri și beneficii, orientările Comisiei pentru exercițiul 

                                                            
6 Este posibil să se utilizeze o singură operațiune pentru diferite teste de audit. 
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financiar 2018 impun organismelor de certificare să dețină eșantioane reprezentative din punct de 

vedere statistic pentru reverificările la fața locului pentru IACS. Pentru cheltuielile neincluse în 

IACS, se impune efectuarea a minimum 30 de reverificări la fața locului. Rezultatele reverificărilor 

vor fi extrapolate la întreaga populație. Comisia consideră că, în cadrul PAC, această abordare 

echilibrată ar fi suficientă pentru ca organismele de certificare să emită o opinie fiabilă cu privire la 

legalitatea și regularitatea cheltuielilor. 

2) Comisia acceptă recomandarea de a permite organismelor de certificare să efectueze toate 

etapele și procedurile de audit pe care le consideră adecvate și este de părere că aceasta este deja 

pusă în aplicare. 

100. Datorită abordării integrate utilizate în orientările în vigoare, organismelor de certificare li s-a 

solicitat să calculeze două rate de eroare care acoperă legalitatea și regularitatea. Totuși, această 

abordare este revizuită în orientările pentru exercițiul financiar 2018 (a se vedea răspunsul Comisiei 

la recomandarea 6 de mai jos). 

101. Pentru a se asigura continuitatea, orientările pentru 2015 – primul an în care organismele de 

certificare și-au consolidat activitatea – au fost elaborate pe baza orientărilor utilizate pentru 

verificarea financiară a exercițiilor precedente. În plus, orientările din 2015 s-au bazat pe o abordare 

și eșantionare integrate, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 1306/2013 și în temeiul căruia testarea, evaluarea erorilor și raportarea erorilor în ceea ce 

privește legalitatea și regularitatea se combină cu cele pentru conturile anuale. Rezultă că, în 

conformitate cu abordarea integrată, rata de eroare este utilizată pentru a evalua legalitatea și 

regularitatea cheltuielilor, precum și conturile anuale.  

Recomandarea 6 – O singură rată de eroare în ceea ce privește legalitatea și regularitatea  

Comisia acceptă recomandările și consideră că sunt deja puse în aplicare.  

Noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 prevăd separarea clară a procedurilor de verificare a 

conformității și de verificare financiară. În acest scop, organismele de certificare trebuie să 

calculeze două rate de eroare separate: o rată de eroare, care include doar erorile identificate de 

verificările privind conturile anuale, și o rată de neconformitate, care include toate erorile de 

legalitate și regularitate. Rata de neconformitate va fi utilizată atât pentru opinia de audit cu privire 

la legalitate și regularitate, cât și pentru confirmarea (sau infirmarea) afirmațiilor din declarația de 

gestiune. Rata de neconformitate va fi utilizată pentru a completa rezultatele controlului raportate de 

către agențiile de plăți. 

102. Rata de neconformitate este concepută pentru a estima în ce măsură controalele efectuate de 

agenția de plăți sunt diferite de reverificarea efectuată de organismul de certificare sau, cu alte 

cuvinte, nivelul erorilor pe care agenția de plăți nu a reușit să le detecteze. Prin urmare, este 

rezonabil să se presupună că, dacă agenția de plăți constată o eroare, această eroare va fi corectată 

înainte de efectuarea plății. Erorile identificate de organismului de certificare ar trebui să reflecte 

doar erorile care nu au fost detectate și, drept rezultat, nu au fost corectate înainte de efectuarea 

plății. Din acest motiv, pentru a se evita dubla contabilizare a erorilor, organismul de certificare nu 

ar trebui să includă cererea beneficiarului, deoarece diferența va include o parte care a fost deja 

corectată de către agenția de plăți și raportată în statisticile de control. 

103. Activitatea organismelor de certificare se bazează pe eșantioane, în conformitate cu 

standardele de audit acceptate la nivel internațional. În orice caz, toate constatările la care s-a ajuns 

în urma reverificărilor la fața locului ar trebui să fie extrapolate la restul populației pentru calcularea 

ratei de neconformitate (indiferent dacă acestea au fost sau nu soluționate înainte de efectuarea 

plății). 

O abordare similară este utilizată de DG AGRI la calcularea ratei de eroare reziduale din raportul 

anual de activitate. 
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Recomandarea 7 – O rată de eroare reprezentativă pentru populația acoperită de opinia de 

audit  

Comisia acceptă recomandarea și consideră că este deja pusă în aplicare.  

Noile orientări pentru exercițiul financiar 2018 prevăd ca rata de neconformitate pentru populațiile 

incluse în IACS să se bazeze pe eșantionul aleatoriu pentru controlul la fața locului efectuat de 

agenția de plăți, însă rezultatul extrapolat pentru o parte a populației este apoi extrapolat la întreaga 

populație, pentru a concluziona cu privire la legalitatea și regularitatea tuturor cheltuielilor incluse 

în IACS.  

Pentru populațiile neincluse în IACS, este prevăzută o abordare ușor diferită pentru a lua în 

considerare conceperea diferită a măsurilor și faptul că eșantioanele aleatorii ale agenției de plăți 

pot să nu fie reprezentative în toate cazurile. Astfel, rata internă de neconformitate care trebuie 

calculată de organismele de certificare ar trebui să se bazeze pe un eșantion prelevat din totalitatea 

cheltuielilor, care apoi este extrapolat. 

104. Comisia consideră că, prin noile orientări pentru exercițiul financiar 2018, recomandările 2, 3, 

4, 6 și 7 sunt deja puse în aplicare și că partea din recomandarea 5 care este acceptată este, de 

asemenea, pusă deja în aplicare. Întrucât plățile legate de IACS din exercițiul financiar 2018 

corespund cererilor înaintate de beneficiari în primăvara anului 2017 și urmează să fie verificate în 

decursul aceleiași perioade de culturi, punerea în aplicare ar trebui să fie realistă: punerea în 

aplicare a noilor orientări va necesita activități pregătitoare pentru statele membre, inclusiv 

proceduri de achiziții publice, în cazurile în care organismele de certificare nu sunt organisme 

publice. Majoritatea statelor membre au informat deja Comisia în legătură cu faptul că ar putea 

aplica noile orientări doar începând cu exercițiul financiar 2019. 
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În cadrul auditului prezentat în acest raport a fost 
examinat rolul organismelor de certificare, acestea având 
obligația de a emite opinii cu privire la legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor efectuate la nivel de stat 
membru în cadrul politicii agricole comune. Acestei politici 
îi corespunde un procent de aproape 40 % din bugetul UE. 
Curtea a examinat dacă noul cadru instituit de Comisia 
Europeană în 2015 permite organismelor de certificare să 
formuleze opinii în conformitate cu reglementările UE 
aplicabile și cu standardele de audit acceptate la nivel 
internațional. Deși reprezintă un pas înainte în direcția 
unui model de audit unic, Curtea a constatat că acest cadru 
este afectat de deficiențe semnificative. Curtea formulează 
o serie de recomandări de îmbunătățire a situației, care să 
fie incluse în noile orientări ale Comisiei ce sunt 
preconizate să devină aplicabile începând cu 2018.
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