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1. INTRODUCERE 

Scopul prezentului raport este de a informa Parlamentul European și Consiliul cu 

privire la activitatea desfășurată de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS), 

astfel cum se prevede la articolul 99 alineatul (5) din Regulamentul financiar. 

Acesta se bazează pe raportul elaborat de auditorul intern al Comisiei în temeiul 

articolului 99 alineatul (3) din regulamentul menționat, referitor la rapoartele de 

audit și de consultanță ale IAS finalizate în 2016
1
 cu privire la direcțiile generale, 

serviciile și agențiile executive ale Comisiei
2
. În conformitate cu temeiul său juridic, 

raportul conține un rezumat al numărului și tipului de audituri interne realizate, al 

recomandărilor formulate și al acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandărilor. 

 

 

                                                 

1  Rapoartele de audit finalizate în perioada 1 februarie 2016 - 31 ianuarie 2017 sunt incluse în prezentul 

raport. 

2  Raportul nu se referă la agențiile europene descentralizate, la Serviciul European de Acțiune Externă 

sau la alte organisme care au fost auditate de IAS și care fac obiectul unor rapoarte anuale separate. 
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2. MISIUNEA IAS: INDEPENDENȚĂ, OBIECTIVITATE ȘI RĂSPUNDERE. OBIECTIVELE ȘI 

DOMENIUL DE APLICARE A RAPORTULUI 

Misiunea Serviciului de Audit Intern este să furnizeze Comisiei servicii de asigurare 

și de consultanță independente și obiective, menite să aducă un plus de valoare și să 

îmbunătățească operațiunile Comisiei. IAS sprijină Comisia să își atingă obiectivele 

prin aplicarea unei abordări sistematice și disciplinate pentru a evalua și a formula 

recomandări în vederea îmbunătățirii eficacității proceselor de gestionare a 

riscurilor, de control și de guvernanță. Printre sarcinile sale se numără evaluarea și 

formularea de recomandări adecvate pentru îmbunătățirea procesului de guvernanță 

în ceea ce privește îndeplinirea următoarelor obiective: promovarea unei etici și a 

unor valori corespunzătoare în cadrul organizației, asigurarea gestionării eficace a 

performanței organizaționale și a responsabilității și comunicarea eficace a 

informațiilor privind riscurile și controlul către sectoarele corespunzătoare ale 

organizației. Prin urmare, IAS promovează o cultură a gestionării eficiente și eficace 

în cadrul Comisiei și al departamentelor acesteia. Independența IAS este consacrată 

în Regulamentul financiar
3
 și în carta misiunii acestuia

4
, astfel cum a fost adoptată 

de Comisie. IAS prezintă Comitetului de monitorizare a auditurilor (CMA) rapoarte 

cu privire la toate auditurile efectuate. Comitetul de monitorizare a auditurilor asistă 

Colegiul comisarilor, asigurându-se că activitatea IAS și a Curții de Conturi 

Europene (CCE) este luată în considerare în mod corespunzător de serviciile 

Comisiei și este urmată de măsuri corespunzătoare. 

IAS își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 

financiar, ale Standardelor internaționale pentru practica profesională a auditului 

intern și ale Codului de etică al Institutului Auditorilor Interni. 

IAS nu auditează sistemele de control ale statelor membre în ceea ce privește 

fondurile Comisiei. Auditurile de acest tip, care vizează nivelul beneficiarilor 

individuali, sunt efectuate de auditorii interni ai statelor membre, de autoritățile 

naționale de audit, de alte direcții generale individuale ale Comisiei și de CCE. Cu 

toate acestea, IAS auditează măsurile luate de serviciile Comisiei pentru a 

supraveghea și a audita organismele din statele membre, precum și alte organisme 

care sunt responsabile cu efectuarea plăților din fondurile UE, cum ar fi Organizația 

Națiunilor Unite. În conformitate cu Regulamentul financiar, IAS poate îndeplini 

astfel de îndatoriri la fața locului, inclusiv în statele membre. 

 

 

                                                 

3  Articolul 100 din Regulamentul financiar. 

4  C(2015)2541 (20 aprilie 2015), Comunicarea Comisiei, Carta privind misiunea Serviciului de Audit 

Intern al Comisiei Europene. Carta privind misiunea a fost actualizată în 2017, cu referința C(2017) 

4435 final din 30 iunie 2017, în vederea alinierii acesteia la modificările aduse standardelor 

internaționale de Institutul Auditorilor Interni (IIA). 
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3. PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT  

3.1. Punerea în aplicare a planului de audit pentru anul 2016 

 

Până la data-limită de 31 ianuarie 2017, punerea în aplicare a planului actualizat de 

audit pentru anul 2016 și-a atins obiectivul de 100 % din misiunile planificate 

pentru audituri în cadrul direcțiilor generale, al serviciilor și al agențiilor executive 

ale Comisiei
5
.  

Au fost finalizate 154 de misiuni (inclusiv audituri, acțiuni de urmărire 

subsecventă, analize și o misiune de consultare), defalcate după cum urmează: 

 

2016 2015 2014 

  Misiuni Rapoarte Misiuni Rapoarte Misiuni Rapoarte 

Audit 52 60 38 526 257 31 

Acțiuni subsecvente 95 -8 96 - 53 - 

Analiză (restrânsă) 6 6 2 2 5 5 

Scrisoare cu recomandări 

către conducere 
0 1 1 1 1 1 

Evaluarea riscurilor 

informatice 
0 0 0 0 1 1 

Evaluarea riscurilor 

SCAS 
0 0 1 1 0 0 

Consultanță 1 1 1 1 0 0 

Total 154 68 139 57 85 38 

 

Planul inițial pentru 2016 cuprindea 67 de misiuni de audit și analize restrânse care 

urmau să fie finalizate până la data-limită de 31 ianuarie 2017 și 34 de audituri care 

urmau să înceapă înainte de această dată-limită și să fie finalizate în 2017. Planul a 

fost actualizat la mijlocul anului. Atât planurile inițiale, cât și cele actualizate au 

fost luate în considerare de către Comitetul de monitorizare a auditurilor. 

                                                 

5  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei oferă o prezentare generală a tuturor angajamentelor în 

materie de audit și de audit de urmărire subsecventă care au fost îndeplinite. 

6  Unele audituri, în special auditurile care implică mai multe direcții generale, pot conduce la mai multe 

rapoarte de audit. 

7  Se consideră că „Analiza lacunelor din noua legislație/proiectare pentru perioada de programare 

20142020 a fondurilor structurale și de investiții europene - Partea 2” transmisă către DG REGIO și 

DG EMPL reprezintă două misiuni. 

8  Din rațiuni legate de eficiență, recomandările de audit pot fi închise fără a se elabora în mod sistematic 

un raport oficial sau o notă de încheiere după fiecare misiune de urmărire. Prin urmare, în tabelul de 

mai jos nu sunt prezentate cifre privind numărul de rapoarte. 
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Conform cartei sale și Standardelor internaționale și în scopul de a asigura o punere 

în aplicare eficientă și eficace a planului de audit, IAS își planifică activitățile de 

audit pe baza unei evaluări a riscului și a unei analize a capacității. Ulterior, 

punerea în aplicare este monitorizată periodic și se efectuează ajustări, dacă este 

necesar. 

3.2. Date statistice privind recomandările IAS 

Numărul de recomandări emise de IAS (inclusiv nivelul de acceptare a acestora) în 

2016 a fost după cum urmează: 

  Recomandări noi 
Recomandări 

acceptate
9
 

Recomandări respinse 

Prioritate     %   % 

Esențială 0 0 100 % 0 N.A. 

Foarte importantă 119 119 100 % 010 0 % 

Importantă 138 138 100 % 0 N.A. 

De dorit 1 1 100 %. 0 N.A. 

Total 258 258 100 % 0 N.A. 

                                                 

9  Cinci recomandări au fost acceptate parțial în 2016: 

- O recomandare cu privire la cadrul de performanță al DG MOVE, marcată ca fiind foarte 

importantă, adresată către DG MOVE în auditul privind stabilirea obiectivelor și măsurarea 

performanțelor. Cu toate acestea, DG MOVE a acceptat pe deplin recomandarea după data-limită 

a raportului. 

- O recomandare privind monitorizarea și raportarea cu privire la performanța DG DEVCO, 

marcată ca fiind foarte importantă, și două recomandări, ambele marcate ca fiind importante, cu 

privire la utilizarea indicatorilor organizaționali și la introducerea de indicatori suplimentari care 

să măsoare aspecte legate de performanța internă, adresate către DG DEVCO în auditul privind 

sistemul de gestionare a performanței. Cu toate acestea, DG DEVCO a acceptat pe deplin cele trei 

recomandări după data-limită a raportului. 

- O recomandare privind metodologia utilizată pentru calculul informațiilor privind rata de eroare 

raportată de autoritățile de audit naționale ale țărilor beneficiare pentru gestiunea indirectă de 

către țările beneficiare în temeiul instrumentului de preaderare, marcată ca fiind foarte importantă, 

adresată către DG NEAR în Analiza restrânsă privind metodologia și calculul ratei de eroare 

reziduală pentru anul de raportare 2015. Această recomandare nu a fost pusă în aplicare în 

raportul anual de activitate final pe 2015 al DG NEAR. DG NEAR și-a schimbat metodologia și a 

pus în aplicare recomandarea pentru 2016. 

Ca regulă generală, IAS propune Comitetului de monitorizare a auditurilor, pentru discuție, auditurile 

ale căror recomandări sunt (parțial) respinse. Aceasta poate determina direcțiile generale să își 

reconsidere poziția.  

10  În comparație cu statisticile prezentate la pagina 6 (și anume, 118 recomandări foarte importante 

acceptate de DG-uri în 2016), cifra de 119 recomandări foarte importante este ușor diferită, întrucât o 

recomandare cu privire la calitatea obiectivelor și a indicatorilor din planul strategic și de gestionare 

pe 2016, marcată ca fiind foarte importantă și adresată DG MOVE în auditul privind stabilirea de 

obiective și măsurarea performanței, a fost inițial respinsă de DG MOVE. De la lansarea raportului 

final de audit, DG MOVE a decis să accepte pe deplin toate recomandările incluse în raportul de audit 

final. 



 

6 
 

Pentru toate recomandările acceptate, entitățile auditate au elaborat planuri de 

acțiune care au fost prezentate IAS și au fost evaluate de acesta ca fiind 

satisfăcătoare. 

Tabelul de mai jos prezintă punerea în aplicare a recomandărilor acceptate 

formulate în perioada 2012-2016, astfel cum a fost evaluată de entitățile auditate
11

, 

la data de 31 ianuarie 2017. Recomandările puse în aplicare după data-limită de 

31 ianuarie 2017 nu sunt luate în considerare. 

   
Puse în 

aplicare 

În curs (în funcție de numărul de luni de 

întârziere) 

Anul  Prioritate Total  # % # % 

Nicio 

întârzi

ere 0 - 6  6 - 12 + 12 

2012 

Esențială 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Foarte importantă 68 68 100 % 0 0 % 0 0 0 0 

Importantă 123 118 96 % 5 4 % 0 1 0 4 

De dorit 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Total 2012 191 186 97 % 5 3 % 0 1 0 4 

2013 

Esențială 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Foarte importantă 45 42 93 % 3 7 % 1 1 0 1 

Importantă 75 64 85 % 11 15 % 1 0 1 9 

De dorit 7 7 100 % 0 0 % 0 0 0 0 

Total 2013 127 113 89 % 14 11 % 2 1 1 10 

2014 

Esențială 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Foarte importantă 40 38 95 % 2 5 % 0 0 0 2 

Importantă 78 65 83 % 13 17 % 1 2 1 9 

De dorit 7 7 100 % 0 0 % 0 0 0 0 

Total 2014 125 110 88 % 15 12 % 1 2 1 11 

Reco

mand

ări 

IAC 

prelu

ate 

Esențială 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Foarte importantă 252 239 95 % 13 5 % 0 1 3 9 

Importantă 593 551 93 % 42 7 % 1 1 1 39 

De dorit 63 63 100 % 0 0 % 0 0 0 0 

Total IAC 908 853 94 % 55 6 % 1 2 4 48 

2015 

Esențială 1 1 100 % 0 0 % 0 0 0 0 

Foarte importantă 69 32 46 % 37 54 % 15 19 2 1 

Importantă 129 78 60 % 51 40 % 20 17 12 2 

De dorit 18 17 94 % 1 6 % 1 0 0 0 

Total 2015 217 128 59 % 89 41 % 36 36 14 3 

2016 
Esențială 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Foarte importantă 118 3 3 % 115 97 % 108 7 0 0 

                                                 

11  Acest tabel prezintă cea mai recentă clasificare a recomandărilor. Aceasta poate fi diferită de 

clasificarea din raportul inițial în cazul în care acțiunile ulterioare întreprinse de entitatea auditată sunt 

considerate de către IAS a fi suficiente pentru atenuarea parțială a riscurilor identificate și conduc, în 

consecință, la o declasare a recomandării.  
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Importantă 138 19 14 % 119 86 % 109 9 1 0 

De dorit 1 0 0 % 1 100 % 1 0 0 0 

Total 2016 257 22 9 % 235 91 % 218 16 1 0 

TOTAL 2012-2016 1825 1412 77 % 413 23 % 258 58 21 76 

Esențială sau foarte 

importantă  
593 423 71 % 170 29 % 124 28 5 13 

 

În ansamblu, 1 412 sau 77 % din numărul total al recomandărilor acceptate 

formulate în perioada 2012-2016 sunt considerate de către entitățile auditate ca 

fiind puse în aplicare, restul de 413 recomandări (sau 23 %) fiind încă în curs de 

punere în aplicare. Dintre aceste 413 recomandări aflate în curs de punere în 

aplicare, niciuna nu este marcată ca fiind esențială, iar 170 de recomandări (sau 

29 % din numărul total de recomandări acceptate care sunt esențiale și foarte 

importante) sunt marcate ca fiind foarte importante. 

Din totalul de 413 recomandări în curs, 155 înregistrează întârzieri, reprezentând 

8,5 % din numărul total al recomandărilor acceptate, dintre care 18 recomandări 

foarte importante înregistrează întârzieri foarte mari (peste 6 luni față de termenul 

inițial). În ansamblu, acestea reprezintă doar 0,99 % din numărul total al 

recomandărilor acceptate în perioada 2012-2016.  

Numărul total de recomandări emise în perioada 2012-2016 pentru care s-a efectuat 

un audit de urmărire subsecventă se ridică la 1 314, în comparație cu cele 1 412 

raportate ca fiind „pregătite pentru analiză” de către entitățile auditate.  

Din numărul total de recomandări urmărite în cursul perioadei respective, 1 246 

(95 %) au fost închise de IAS. Aceasta înseamnă că, în medie, IAS a apreciat că 

5 % din recomandări nu au putut fi considerate deocamdată ca fiind puse în 

aplicare în mod efectiv și, prin urmare, nu au fost închise după încheierea auditului 

de urmărire subsecventă. 

În ansamblu, IAS consideră că situația actuală în ceea ce privește punerea în 

aplicare a recomandărilor de audit este satisfăcătoare și comparabilă cu perioadele 

de raportare anterioare. Aceasta indică faptul că serviciile Comisiei tratează cu 

seriozitate punerea în aplicare a recomandărilor foarte importante și, prin urmare, 

atenuarea riscurilor identificate. Cu toate acestea, chiar dacă nu există o chestiune 

nesoluționată recurentă sau un serviciu specific vizat, trebuie să se acorde atenție 

recomandărilor individuale considerate ca fiind foarte importante și care 

înregistrează întârzieri foarte mari, și anume de peste șase luni. Un raport special a 

fost elaborat și trimis Comitetului de monitorizare a auditurilor, rezumatul acestuia 

fiind prezentat în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește 

prezentul raport. 
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4. REZUMATUL ACTIVITĂȚII DE AUDIT 

4.1. Concluzii privind auditurile performanței  

Ca răspuns la orientarea Comisiei spre o cultură bazată pe performanță și o mai 

mare concentrare asupra celui mai bun raport calitate-preț, IAS a continuat să 

efectueze audituri ale performanței
12

 și audituri care cuprind elemente importante 

de performanță (audituri cuprinzătoare) în 2016, ca parte a planului său strategic de 

audit pentru perioada 2016-2018. 

În conformitate cu metodologia sa și cu bunele practici, IAS a abordat chestiunea 

performanței în mod indirect, și anume analizând dacă s-au pus în aplicare de către 

conducere sisteme de control destinate evaluării și oferirii de asigurare cu privire la 

performanța activităților sale (eficiență și eficacitate), precum și modul în care s-a 

realizat acest lucru. Prin această abordare, IAS urmărește să se asigure că, în primul 

rând, direcțiile generale și serviciile au instituit cadre de performanță și instrumente 

de măsurare a performanței, indicatori-cheie și sisteme de monitorizare 

corespunzătoare. Aceasta se datorează parțial faptului că un mare număr de 

temeiuri juridice stabilesc obiective care au un domeniu de aplicare mai larg decât 

ceea ce poate realiza Comisia pe cont propriu. Aceasta înseamnă că este necesar ca 

obiectivele SMART și criteriile de referință să fie stabilite mai întâi la nivel de 

Comisie, pentru a disocia, în măsura în care este posibil, contribuția specifică a 

Comisiei de cele ale altor actori-cheie care contribuie la punerea în aplicare și 

realizarea obiectivelor fondurilor UE (state membre, regiuni, țări terțe, organizații 

internaționale etc.). 

Următoarele secțiuni prezintă concluziile IAS cu privire la diferitele aspecte legate 

de performanță ale controalelor de audit efectuate în 2016. 

4.1.1. Performanța direcțiilor generale, a serviciilor și a agențiilor executive ale 

Comisiei: procese orizontale 

4.1.1.1. Gestionarea performanței 

Direcțiile generale și serviciile se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare în 

ce privește resursele financiare și umane și trebuie să demonstreze, în același timp, 

că își pot îndeplini obiectivele și că pot asigura o utilizare optimă a fondurilor. Într-

un context politic care pune un accent puternic pe performanță, este esențial ca 

direcțiile generale să definească, să gestioneze, să monitorizeze și să raporteze în 

mod adecvat cu privire la obiectivele specifice care se află sub controlul lor și care 

pot fi realizate prin intermediul contribuțiilor și al acțiunilor lor. Mai multe audituri 

IAS au fost axate pe gestionarea și măsurarea performanței și au relevat faptul că 

sunt încă necesare îmbunătățiri semnificative pentru a spori gradul de maturitate al 

mecanismelor de gestionare și de măsurare a performanței ale direcțiilor generale. 

Acest lucru confirmă concluzia de anul trecut, care a subliniat necesitatea de a se 

lua în continuare măsuri atât la nivel instituțional, cât și la nivelul direcțiilor 

                                                 

12  În total, IAS a efectuat 43 de audituri ale performanței și audituri cuprinzătoare. Pentru mai multe 

detalii, a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei. 
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generale pentru a îmbunătăți calitatea obiectivelor și a indicatorilor. În 2016, 

Curtea de Conturi Europeană a evidențiat, de asemenea, deficiențe în ceea ce 

privește gestionarea și măsurarea performanței în raportul său anual și în rapoartele 

sale speciale
13

. De mai mulți ani, IAS formulează recomandări în acest domeniu. S-

au realizat progrese importante de-a lungul anilor, de exemplu, printr-o serie de noi 

inițiative la nivel instituțional. Cu toate acestea, IAS continuă să identifice 

deficiențe semnificative și riscuri ridicate, ceea ce ilustrează faptul că, în pofida 

eforturilor depuse, este nevoie de timp pentru a dezvolta o cultură și o mentalitate a 

performanței efective și pentru a pune în aplicare gestionarea în mod eficient și 

eficace a performanței în cadrul întregii organizații. 

„Cadrul comun de monitorizare și de evaluare” este unul dintre elementele-cheie 

ale măsurării performanței pentru politica agricolă comună de către DG AGRI. S-

au identificat deficiențe semnificative în procesul de stabilire a obiectivelor, în 

ansamblul de indicatori utilizați și în colectarea de date, care ar putea compromite 

capacitatea DG AGRI de a monitoriza, a evalua și a raporta cu privire la 

performanța politicii agricole comune pentru perioada 2014-2020. 

DG GROW a pus în aplicare diferite instrumente de gestionare a performanței 

pentru a monitoriza principalele sale domenii de intervenție și pentru a dirija 

performanța operațională, însă cadrul de gestionare a performanței trebuie să fie 

îmbunătățit în continuare pentru a demonstra modul în care acțiunile pe termen 

scurt ale direcției generale contribuie în mod eficace la realizarea obiectivelor sale 

strategice și, prin urmare, la realizarea priorităților la nivel înalt ale Comisiei. În 

special, lipsește descrierea viziunii strategice de ansamblu și nu există întotdeauna 

destule informații privind performanța sau acestea nu sunt prezentate în mod 

consecvent în diferitele documente de planificare strategică și de programare. 

În cadrul DG MOVE, au fost constatate deficiențe similare în cadrul de gestionare 

a performanței al direcției generale. Direcția generală nu are o viziune strategică de 

ansamblu care să descrie modul în care aceasta își organizează intervențiile și 

modul în care contribuțiile pe termen scurt vor conduce la rezultate și impacturi pe 

termen mediu și lung și vor contribui la realizarea obiectivelor sale strategice. În 

plus, nu există o abordare centralizată a monitorizării și a raportării cu privire la 

realizările în materie de politică pe termen lung, iar obiectivele specifice ale DG 

MOVE nu sunt suficient de specifice și de relevante. Nu era instituit niciun proces 

formal pentru a pregăti declarațiile referitoare la programul MIE și lipseau 

orientările interne necesare pentru a defini sarcinile care trebuiau executate, 

responsabilitățile și rolurile fiecărei unități, calendarul și fluxul de lucru, definirea 

indicatorilor cu sursa de informații, metodologia de calcul a indicatorilor, precum 

și unitatea responsabilă. 

                                                 

13  Exemple: Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului care vizează exercițiul 

financiar 2015 – Capitolul 3 „Obținerea de rezultate pornind de la bugetul UE”; Raportul special 

nr. 1/2016: Este sistemul utilizat de Comisie pentru măsurarea performanței în ceea ce privește venitul 

fermierilor bine conceput și bazat pe date temeinice?; Raportul special nr. 16/2016: Obiectivele în 

materie de educație ale UE: programele sunt aliniate, însă există deficiențe în ceea ce privește 

măsurarea performanței. 



 

10 
 

DG DEVCO a dezvoltat o serie de instrumente de gestionare a performanței care să 

îi permită să dirijeze performanța operațională atât la nivel central, cât și în cadrul 

delegațiilor UE. Cu toate acestea, sistemul de gestionare a performanței al DG 

DEVCO menit să planifice, să monitorizeze și să raporteze cu privire la realizarea 

obiectivelor sale trebuie consolidat semnificativ pentru a i se spori eficacitatea. Nu 

există o monitorizare sistematică a progreselor realizate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor și a țintelor stabilite în planul de gestionare și majoritatea delegațiilor 

UE incluse în eșantion nu monitorizează realizarea obiectivelor stabilite în 

planurile lor de gestionare. În plus, nu există orientări centrale de monitorizare în 

ceea ce privește obiectivele și țintele stabilite în documentele de acțiune
14

 și 

rezultatele proiectelor care fac parte din același document de acțiune nu sunt 

consolidate pentru a furniza informații privind realizarea obiectivelor generale. În 

ceea ce privește raportarea, tipul de informații privind performanța DG DEVCO 

furnizate de diferitele rapoarte legate de planificarea și programarea strategică este 

limitat și nu permite să se aprecieze concret dacă obiectivele au fost sau nu 

îndeplinite. La nivelul programelor, nu există raportare anuală privind progresul 

realizat în vederea atingerii obiectivelor stabilite în documentele de programare, 

care consolidează rezultatele măsurate la nivel de proiecte. Auditorul intern 

recunoaște eforturile depuse de direcția generală pentru a continua să își 

completeze instrumentele de gestionare a performanței cu inițiative de raportare 

orientate spre rezultate. 

Un audit în cadrul DG EAC a avut drept rezultat o concluzie pozitivă și a arătat că 

este posibilă punerea în aplicare a unui cadru eficace de gestionare a performanței, 

în pofida faptului că direcția generală se confruntă cu o diversitate de activități 

politice și de programe de cheltuieli. 

4.1.1.2. Gestionarea riscurilor 

Gestionarea riscurilor este o activitate continuă. În general, conducerea efectuează 

anual o evaluare a riscurilor în contextul activităților de planificare și de 

programare strategică. Un audit în cadrul DG NEAR privind gestionarea riscurilor 

a identificat deficiențe semnificative în ceea ce privește proiectarea și punerea în 

aplicare a acestui proces, care afectează eficacitatea sa globală. Ca răspuns la 

aceste concluzii, DG NEAR a pus în aplicare un plan de acțiune pentru a aborda 

deficiențele semnificative. 

4.1.1.3. Gestionarea resurselor umane 

În domeniul resurselor umane, IAS a evaluat, în cazul mai multor direcții generale 

și agenții executive, dacă acestea au conceput și au pus în aplicare strategii 

eficiente de resurse umane pentru a face față provocărilor rezultate în urma noilor 

priorități, a schimbărilor nivelurilor de personal și a restructurărilor. În general, 

auditurile au concluzionat că direcțiile generale și agențiile executive au luat 

măsuri adecvate pentru a gestiona provocările legate de resurse umane cu care se 

                                                 

14  Documentele de acțiune precizează obiectivele care trebuie urmărite, domeniile de intervenție și 

descrierea activităților care urmează a fi desfășurate, rezultatele preconizate, logica de intervenție 

(inclusiv „cadrul logic”), indicatorii și valorile-țintă ale acestora. 
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confruntă. Cu toate acestea, sunt posibile îmbunătățiri în cadrul DG ENV, întrucât 

această direcție generală nu este în prezent în măsură să monitorizeze în mod 

eficace și să compare volumul de lucru din cadrul direcției generale. În cadrul 

REA, auditul a relevat existența unor deficiențe semnificative în procesul de 

selecție a agenților contractuali, și anume în ceea ce privește controalele privind 

eligibilitatea și aplicarea criteriilor de selecție, precum și caracterul complet al 

dosarelor de selecție și în orientările puse la dispoziția membrilor comisiei de 

selecție și observatorilor. 

4.1.1.4. Gestionarea tehnologiei informației 

În domeniul tehnologiei informației (IT), mai multe audituri informatice au 

confirmat faptul că există loc pentru îmbunătățirea eficacității diverselor aspecte 

legate de operațiunile IT. 

DG GROW trebuie să abordeze deficiențele semnificative legate de guvernanța 

informatică și de gestionarea portofoliilor sale pentru a se asigura că poate realiza o 

transformare organizațională reușită și că mediul de afaceri și cel informatic sunt 

pe deplin aliniate. Au fost observate deficiențe în ceea ce privește strategia 

informatică și în ceea ce privește realizarea unei legături între obiective și 

indicatorii-cheie de performanță, în gestionarea riscurilor în domeniul IT, în cadrul 

comunicării principalelor evoluții în domeniul IT, în evaluarea raportului costuri-

beneficii în IT și în gestionarea portofoliului și a programelor informatice în 

general. 

În cadrul DG JRC, în pofida existenței unor bune practici, IAS a identificat 

deficiențe semnificative în ceea ce privește securitatea IT, care au condus la 

concluzia că controalele instituite nu oferă suficiente garanții că riscul de securitate 

informatică este atenuat în mod corespunzător. Nu există suficientă supraveghere 

din partea conducerii în ceea ce privește securitatea informatică, JRC nu definește 

cerințele în materie de securitate în proiectarea sistemelor informatice, evaluările 

securității informatice nu sunt efectuate pentru toate sistemele și inventarul 

sistemelor IT în ceea ce privește securitatea este incomplet. 

În cadrul DG BUDG, s-au constatat deficiențe semnificative în ceea ce privește 

eficacitatea măsurilor luate pentru a gestiona intervenții manuale în sistemul de 

contabilitate pe bază de angajamente (ABAC). IAS a constatat o utilizare extensivă 

a intervențiilor manuale în mediul de producție, combinată cu un număr relativ 

mare de utilizatori privilegiați alocați personalului intern și de consultanți externi 

cu acces nelimitat și drepturi de a efectua modificări în mediul de producție, 

precum și deficiențe în ceea ce privește controalele asupra conturilor de utilizator 

privilegiat și controalele preventive, care nu sunt compensate suficient prin 

controale de depistare adecvate. 

PO este foarte dependent de IT pentru procesele sale comerciale principale și, prin 

urmare, a instituit o serie de controale pentru a asigura continuitatea activității în 

acest domeniu. Cu toate acestea, IAS a identificat deficiențe în ceea ce privește 

securitatea fizică a centrului de date alternative, obiective în materie de interval de 

timp de recuperare care nu au fost îndeplinite în cazul proceselor comerciale 

principale și o analiză a impactului asupra activității care oferă o imagine 

incompletă și rezultate înșelătoare. 
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Auditul proiectului de schimb electronic de informații în materie de securitate 

socială în DG EMPL a evidențiat o serie de riscuri asociate cu implementarea 

efectivă a unui proiect IT. IAS a concluzionat că respectivele controale instituite nu 

oferă suficiente garanții că celelalte riscuri ridicate asociate cu un proiect atât de 

sensibil și complex au fost pe deplin atenuate. În special, primul rezultat principal 

(lansare gata de producție), necesita controale urgente și mai stricte în ceea ce 

privește obiectivele proiectului, etapele și proprietatea sarcinilor. Este necesară o 

prezentare clară a sarcinilor și a proprietății pentru a se aborda deficiențele 

identificate la începutul perioadei de viață a sistemului. DG EMPL inițiase deja 

planuri de acțiune pentru a aborda unele dintre deficiențele identificate, însă IAS a 

subliniat caracterul urgent și necesitatea de a se asigura că aceste măsuri sunt puse 

în aplicare cât mai curând posibil. 

4.1.1.5. Altele 

Alte audituri IAS în domenii precum activitățile antifraudă pentru resursele proprii 

tradiționale, gestionarea și schimbul de date privind problemele climatice și de 

agromediu, o mai bună reglementare și audituri ex-post realizate de serviciul de 

audit comun au arătat că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a crește 

performanța globală a acestor procese. 

IAS a identificat deficiențe semnificative legate de planificarea, gestionarea și 

coordonarea activităților de prevenire și de detectare a fraudei în domeniul 

resurselor proprii tradiționale, care ar putea conduce la prevenirea și detectarea 

ineficace a fraudei. 

Gestionarea datelor este o componentă esențială a procesului de elaborare a 

politicilor bazate pe elemente concrete. Unul dintre domeniile-cheie care necesită 

schimbul eficace de date vizează problemele climatice și de agromediu, întrucât 

acestea implică mai multe direcții generale și domenii de politică. IAS a 

concluzionat că, deși o serie de norme și proceduri privind gestionarea datelor sunt 

în vigoare, există deficiențe semnificative pentru a asigura un proces eficace și 

eficient pentru gestionarea și schimbul de date în materie de agromediu și climă. 

Acest lucru se datorează lipsei unui cadru la nivelul întregii Comisii pentru 

gestionarea și schimbul de date, precum și deficiențelor în ceea ce privește modul 

în care datele în materie de agromediu și climă sunt partajate și gestionate la 

momentul actual între direcțiile generale.  

În ceea ce privește o mai bună legiferare, IAS a constatat că s-au luat măsuri 

importante de către Comisie pentru a pune în aplicare noua agendă privind o mai 

bună legiferare. Cu toate acestea, în pofida unor astfel de realizări, sunt încă 

necesare eforturi semnificative, în special la nivel instituțional, pentru a aduce 

agenda privind o mai bună legiferare la un stadiu de maturitate deplină. 

Serviciul comun de audit (SCA) din cadrul Centrului comun de asistență (CSC) 

trebuie să depună eforturi semnificative pentru a spori gradul de maturitate al 

proceselor sale interne, asigurându-se astfel că va atinge obiectivele din strategia de 

audit ex-post pentru PC7 și că va fi pregătit pentru provocările rezultate din 

strategia de audit ex-post H2020. În special, SCA ar trebui să reducă durata medie 

de încheiere a auditurilor și să îmbunătățească procesele interne pentru 

planificarea, monitorizarea și raportarea auditurilor ex-post. De asemenea, acesta ar 
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trebui să stabilească obiective SMART și să elaboreze o abordare și orientări 

pentru detectarea fraudei. 

Au fost identificate anumite deficiențe în ceea ce privește supravegherea de către 

DG MOVE a securității aviatice și maritime. Acesta este un domeniu în care 

evenimente legate de securitate pot, în cele din urmă, să aibă drept rezultat 

consecințe reputaționale grave pentru instituție. IAS a concluzionat că există 

deficiențe semnificative în ceea ce privește sistemul actual de monitorizare al DG 

MOVE din cauza lipsei unei strategii cuprinzătoare de monitorizare formală care să 

stabilească, în primul rând, gradul de asigurare pe care ar trebui să îl obțină DG 

MOVE cu privire la respectarea de către statele membre a legislației UE în materie 

de securitate aviatică și maritimă, prin intermediul mecanismelor sale de 

monitorizare și, în al doilea rând, domeniul de aplicare și extinderea activităților 

sale de inspecție. 

4.1.2. Performanța în ceea ce privește executarea creditelor operaționale 

bugetare și administrative 

4.1.2.1. Gestiunea directă 

În ceea ce privește domeniul fondurilor gestionate direct, mai multe audituri (în 

cadrul DG HOME, JUST, RTD și REA) au evaluat procesele de gestionare a 

granturilor, iar în fiecare dintre audituri IAS a identificat anumite aspecte care pot 

îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestor procese. În plus, un audit a verificat dacă 

Comisia utilizează contractanți externi care lucrează intra-muros într-un mod 

eficace și eficient și a concluzionat că, în absența unui cadru instituțional care să 

furnizeze direcție și orientare direcțiilor generale, Comisia este expusă la riscuri 

semnificative în ceea ce privește asigurarea unei utilizări eficiente și eficace a 

contractanților intra-muros. La nivel de direcție generală, se pot face mai multe 

pentru a gestiona problema în mod proactiv, de exemplu prin introducerea în 

contracte a unor măsuri de salvgardare care să vizeze asigurarea raportului preț-

calitate. 

În plus, un audit privind eficacitatea gestionării programului COSME în cadrul 

EASME a relevat deficiențe în ceea ce privește cooperarea dintre EASME și 

direcția generală-mamă. De cele mai multe ori, Agenția nu a dispus de o bază 

solidă pentru pregătirea părții aferente COSME din cadrul programului său anual 

de lucru și pentru planificarea activității sale din cauza contribuțiilor venite cu 

întârziere din partea direcției generale-mamă și a schimbărilor semnificative din 

programul de lucru COSME în timpul evaluării intermediare. EASME nu a evaluat 

suficient impactul acestei situații asupra punerii în aplicare eficiente a măsurilor 

delegate și nu a stabilit un document de planificare actualizat care să țină seama de 

toate modificările aduse măsurilor delegate din cursul anului. 

4.1.2.2. Gestiunea indirectă 

În ceea ce privește domeniul fondurilor gestionate în mod indirect, mai multe 

audituri axate pe mecanismele de supraveghere existente în direcțiile generale și 

servicii au identificat o serie de deficiențe semnificative care ar putea pune în 

pericol realizarea obiectivelor de politică. 
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Un audit privind coordonarea și aranjamentele de lucru cu agențiile și organismele 

de reglementare UE în cadrul DG HOME și DG SANTE a evidențiat provocările 

cu care se confruntă direcțiile generale partenere din cadrul Comisiei atunci când 

se confruntă cu agențiile descentralizate ale UE, inclusiv lipsa caracterului juridic 

obligatoriu al „Abordării comune” privind agențiile descentralizate ale UE 

(aprobată în iulie 2012 de Parlamentul European, Consiliu și Comisie), care 

urmărește să facă agențiile mai coerente, mai eficace și mai responsabile. De 

asemenea, auditul a arătat că nivelul de supraveghere pe care direcțiile generale 

partenere îl pot exercita în practică depinde de: (1) puterea „limitată” de decizie (în 

ceea ce privește numărul de voturi) a Comisiei în cadrul consiliilor de administrație 

ale agențiilor; (2) resursele aflate la dispoziția direcțiilor generale partenere pentru 

supravegherea agențiilor; (3) disponibilitatea agențiilor de a coopera cu direcțiile 

generale în calitate de adevărați parteneri, având în vedere faptul că acest tip de 

agenții reprezintă organisme autonome ale Uniunii care fac obiectul unei proceduri 

separate de descărcare de gestiune din partea Parlamentului European și (4) nevoia 

acestor agenții de a-și păstra independența față de Comisie, în special atunci când 

emit avize științifice. Cu toate acestea, orice probleme semnificative apărute în 

cadrul agențiilor ar putea avea importante implicații asupra reputației Comisiei. În 

ceea ce privește performanța, s-au identificat deficiențe semnificative în trei părți-

cheie ale strategiei globale a direcțiilor generale partenere față de agențiile 

respective, și anume (1) contribuția direcției generale partenere în ceea ce privește 

programarea agențiilor și legătura dintre programarea agențiilor și propriile 

activități de programare ale direcției generale; (2) monitorizarea de către direcția 

generală parteneră a activităților agențiilor și (3) strategia de control a direcției 

generale partenere pentru a consolida asigurarea și pentru a raporta (în raportul 

anual de activitate) cu privire la sarcinile „încredințate” agențiilor sale (cum ar fi 

„sarcinile de execuție bugetară” încredințate prin intermediul „acordurilor de 

delegare”). 

Un audit asupra supravegherii de către DG ENER a proiectului ITER a evidențiat, 

de asemenea, deficiențe semnificative care afectează supravegherea eficace a 

punerii în aplicare a proiectului ITER, întrucât nu era stabilit în mod clar ce anume 

urmăresc să realizeze direcția generală
15

 și Euratom prin activitățile lor de 

supraveghere și modul în care acestea vor evalua eficacitatea respectivelor 

activități de supraveghere. În plus, Comisia nu primește toate informațiile care sunt 

esențiale pentru a monitoriza în mod eficace F4E și pentru a folosi cunoștințele 

dobândite în discuțiile din cadrul organismelor de guvernanță relevante ale acestei 

Agenții. 

4.1.2.3. Gestiune partajată 

În domeniul gestiunii partajate, auditul privind sprijinul cuplat facultativ în cadrul 

DG AGRI a confirmat că domeniul este foarte complex și că legislația prevede o 

gamă largă de opțiuni pentru statele membre, ceea ce, la rândul său, generează o 

presiune considerabilă asupra resurselor Comisiei pentru a asigura faptul că 

sprijinul cuplat facultativ este gestionat în mod corespunzător. Au fost identificate 

                                                 

15 Responsabilitatea pentru supravegherea proiectului ITER, în numele Euratom, a fost atribuită DG ENER 

la 1 iulie 2015 în urma transferului dosarului de la DG RTD. 
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deficiențe semnificative în sistemele de gestiune și de control instituite de DG 

AGRI pentru sprijinul cuplat facultativ, în special în ceea ce privește monitorizarea 

performanței pentru sprijinul cuplat facultativ, cu riscul de a nu îndeplini 

obiectivele schemei și de a denatura potențial alte piețe agricole. 

Un audit referitor la eficacitatea măsurilor de simplificare în cadrul fondurilor 

structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 a relevat faptul că 

direcțiile generale vor trebui să abordeze anumite riscuri ridicate pentru a asigura o 

axare continuă pe rezultate, ceea ce reprezintă o așteptare-cheie în perioada de 

programare actuală. În special, riscurile asociate cu opțiunile simplificate în 

materie de costuri trebuie să fie atenuate, iar asimilarea și impactul măsurilor de 

simplificare de către statele membre sunt mai reduse decât se preconiza. 

 

4.2. Concluziile limitate ale IAS cu privire la situația controlului intern din 

cadrul fiecărei direcții generale 

IAS a formulat concluzii limitate cu privire la situația controlului intern și le-a 

transmis către fiecare direcție generală și serviciu în februarie 2017. Aceste 

concluzii contribuie la rapoartele anuale de activitate pentru 2016 ale direcțiilor 

generale și ale serviciilor în cauză. Acestea se bazează pe activitatea de audit 

efectuată în ultimii trei ani și acoperă toate recomandările deschise emise de IAS și 

de fostele structuri de audit intern (în măsura în care au fost preluate de IAS). În 

plus, concluziile atrag atenția, în special, asupra tuturor recomandărilor deschise 

calificate drept esențiale sau asupra efectului combinat al unei serii de recomandări 

foarte importante, întrucât acestea pot impune emiterea unei rezerve în raportul 

anual de activitate al direcției generale/serviciului în cauză. Concluzia IAS asupra 

situației controlului intern se limitează la sistemele de gestiune și control care au 

făcut obiectul unui audit și nu se referă la cele care nu au fost auditate de IAS sau 

de IAC în ultimii trei ani. 

S-a atras o atenție deosebită, care a condus la rezerve în raportul anual de activitate 

al direcției generale în cauză, în concluziile limitate cu privire la:  

- DG CLIMA, în ceea ce privește întârzierea înregistrată în punerea în aplicare a 

unei recomandări foarte importante legate de securitatea informatică (privind 

gestionarea securității sistemului IT al schemei EU ETS), ceea ce expune direcția 

generală la riscul de încălcări ale securității;  

- DG DEVCO, în ceea ce privește efectul combinat a trei recomandări deschise 

foarte importante emise în contextul auditului privind gestionarea Instrumentului 

financiar pentru pace în Africa. 

4.3. Opinia generală privind gestiunea financiară a Comisiei 

Astfel cum se prevede în Carta misiunii sale, IAS emite o opinie generală anuală 

privind gestiunea financiară a Comisiei. Aceasta se bazează pe activitatea de audit 

în domeniul gestiunii financiare în cadrul Comisiei, desfășurată atât de IAS, cât și 

de fostele structuri de audit intern (IAC) în perioada anterioară de trei ani 

(20142016). De asemenea, aceasta ia în considerare informațiile provenite din alte 

surse, și anume rapoartele din partea Curții de Conturi Europene (CCE). Opinia 
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generală este publicată în paralel cu prezentul raport și se referă la același exercițiu 

financiar. 

La fel ca în edițiile anterioare, opinia generală pe 2016 este calificată în ceea ce 

privește rezervele formulate în declarațiile de asigurare ale ordonatorilor de credite 

prin delegare. Pentru a formula această opinie, IAS a examinat impactul combinat 

al sumelor estimate a fi expuse riscului, astfel cum au fost indicate în rapoartele 

anuale de activitate, în funcție de capacitatea de corecție, astfel cum a fost 

evidențiată de corecțiile financiare și de recuperările din trecut, precum și de 

estimările corecțiilor viitoare și ale sumelor expuse riscului la închidere. Având în 

vedere amploarea corecțiilor financiare și a recuperărilor din trecut și presupunând 

că se vor efectua corecții în anii ce vor urma la un nivel comparabil, bugetul UE 

beneficiază de o protecție adecvată în ansamblul său (nu neapărat în domeniile 

individuale de politică) și în timp (uneori, câțiva ani mai târziu). 

Fără a exprima o rezervă la opinia formulată, auditorul intern a adăugat un 

„paragraf de observații”, care se referă la: 

   - strategiile de supraveghere în ceea ce privește punerea în aplicare a 

politicilor și a programelor de către părțile terțe  

Deși rămâne pe deplin responsabilă de asigurarea legalității și regularității 

cheltuielilor și a bunei gestiuni financiare (și, de asemenea, de îndeplinirea 

obiectivelor de politică), Comisia este tot mai dependentă de părți terțe în vederea 

punerii în aplicare a programelor sale. Aceasta se realizează mai ales prin delegarea 

punerii în aplicare a bugetului operațional al CE (prin metoda de gestiune 

indirectă) sau a anumitor sarcini către țări terțe sau organizații internaționale, 

agenții naționale, întreprinderi comune, organisme din afara UE și agenții 

descentralizate ale UE. În plus, în unele domenii de politică, se utilizează mai mult 

instrumentele financiare din cadrul CFM 2014-2020 sau fonduri din partea părților 

terțe/organismelor din afara UE (de exemplu, autorități naționale sau investitori 

privați). Astfel de instrumente și mecanisme de finanțare alternativă implică 

anumite provocări și riscuri pentru Comisie, astfel cum a fost evidențiat de către 

Curtea de Conturi Europeană.  

Pentru a-și îndeplini responsabilitățile generale, DG operaționale trebuie să 

supravegheze punerea în aplicare a programelor și a politicilor și să furnizeze 

orientări și asistență, atunci când este cazul. Prin urmare, direcțiile generale trebuie 

să definească și să pună în aplicare activități de 

supraveghere/monitorizare/raportare adecvate, eficace și eficiente pentru a se 

asigura că entitățile delegate și alți parteneri pun în aplicare efectiv programele, 

protejează în mod adecvat interesele financiare ale UE, respectă acordul de 

contribuție, dacă este cazul, precum și că orice eventuale probleme sunt abordate 

cât mai curând posibil.  

IAS a recomandat într-o serie de audituri ca anumite strategii de control și de 

supraveghere ale direcțiilor generale să stabilească mai clar prioritățile și nevoile 

acestora în ceea ce privește obținerea unei asigurări privind buna gestiune 

financiară în cadrul respectivelor organisme ale UE sau din afara UE. În special, 

strategiile de control nu a luat suficient în considerare diferitele riscuri implicate în 

încredințarea de sarcini entităților delegate, iar sursele independente nu au fost 
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utilizate eficient pentru a consolida asigurarea. Aceste DG-uri ar trebui să 

întreprindă mai multe activități de supraveghere eficiente și eficace.  

În plus, obiectivele activităților de supraveghere/monitorizare/raportare și modul de 

evaluare a eficacității acestora nu au fost suficient de clare și controalele de 

supraveghere au fost limitate în practică.  

IAS ia notă de inițiativa recentă întreprinsă de serviciile centrale în vederea 

elaborării de orientări specifice pentru direcțiile generale partenere privind relațiile 

cu agențiile lor descentralizate, care cuprinde, printre altele, monitorizarea 

programării, a performanței și a aspectelor bugetare. 

5. CONSULTAREA CU GRUPUL PENTRU NEREGULI FINANCIARE AL COMISIEI 

Nu au fost raportate probleme sistemice în 2016 de către grupul pentru nereguli 

financiare, instituit în temeiul articolului 73 alineatul (6)
16

 din Regulamentul 

financiar. 

6. CONCLUZII  

Punerea în aplicare a planurilor de acțiune întocmite în urma auditurilor efectuate de 

IAS în anul curent și în trecut contribuie la îmbunătățirea constantă a cadrului de 

control intern al Comisiei. 

IAS va efectua audituri de urmărire subsecventă privind executarea planurilor de 

acțiune, care vor fi examinate de către Comitetul de monitorizare a auditurilor, care, 

la rândul său, va informa Colegiul comisarilor, după caz. 

IAS va continua să se concentreze asupra auditurilor financiare, de conformitate, 

informatice și ale performanței. 

                                                 

16 Articolul 117 din Regulamentul privind normele de aplicare stipulează: Raportul anual menționează, de 

asemenea, orice probleme sistemice depistate de grupul specializat constituit în temeiul articolului 73 

alineatul (6) din Regulamentul financiar. 

http://www.cc.cec/budg/leg/finreg/leg-020-03_finreg2012_en.html#fr73
http://www.cc.cec/budg/leg/finreg/leg-020-03_finreg2012_en.html#fr73


 

18 
 

7. LISTĂ DE ACRONIME 

Acronim Descriere 

RAA Raportul anual de activitate 

ABAC Contabilitate pe bază de angajamente 

CMA Comitetul de monitorizare a auditurilor 

SCA Serviciul comun de audit 

MIE Mecanismul pentru interconectarea Europei 

COSME Program pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii 

CSC Centrul comun de asistență 

DG Direcții generale 

EASME Agenția Executivă pentru Întreprinderi 

Mici și Mijlocii 

CCE Curtea de Conturi Europeană 

F4E Fuziune pentru energie 

PC7 Al șaptelea program-cadru pentru cercetare 

și dezvoltare tehnologică 

FR Regulamentul financiar 

IAC structuri de audit intern 

IAS Serviciul de Audit Intern 

ITER Reactorul termonuclear experimental 

internațional 

SG Secretariatul General 

SMART specific, măsurabil, abordabil, relevant și 

încadrat în timp 

SWD Document de lucru al serviciilor Comisiei 
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