
RAPORTUL

privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul 
financiar 2015,însoțit de răspunsul institutului

(2016/C 449/21)

INTRODUCERE

1. Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „institutul”), cu sediul la Budapesta, a fost înființat 
prin Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Obiectivul institutului este de a 
contribui la o creștere economică durabilă și la o competitivitate sustenabilă în Europa, prin consolidarea capacității de 
inovare a statelor membre și a Uniunii Europene. Institutul acordă granturi unui număr tot mai mare de „comunități de 
cunoaștere și inovare” (CCI), entități care reunesc instituții de învățământ superior, organizații de cercetare și întreprinderi și 
care urmăresc astfel să stimuleze inovația și spiritul antreprenorial. Aceste comunități coordonează activitățile a sute de 
parteneri. Granturile acordate de institut sunt utilizate pentru rambursarea cheltuielilor partenerilor și a costurilor generate 
de activitățile de coordonare ale comunităților de cunoaștere și inovare.

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

Tabel

Cifre-cheie cu privire la institut

2014 2015

Buget (în milioane de euro) (1) 174,9 231,7

Total personal la 31 decembrie (2) 48 50

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

Sursa: Date furnizate de institut.

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

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

DECLARAȚIA DE ASIGURARE

4. În temeiul dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat:

(a) conturile anuale ale institutului, care cuprind situațiile financiare (3) și rapoartele privind execuția bugetară (4) pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015; și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.
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(1) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(2) Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile institutului sunt disponibile pe site-ul său web: www.eit.europa.eu.
(3) Acestea cuprind bilanțul, situația performanței financiare, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor 

nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.
(4) Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar.

http://www.eit.europa.eu/


Responsabilitatea conducerii

5. Conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea fidelă a conturilor anuale ale institutului, precum și 
de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora (5):

(a) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește conturile anuale ale institutului includ conceperea, implementarea și 
menținerea sistemului de control intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea fidelă a unor situații 
financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori; 
aceste responsabilități includ, de asemenea, alegerea și aplicarea politicilor contabile corespunzătoare, pe baza 
normelor contabile adoptate de contabilul Comisiei (6), precum și elaborarea unor estimări contabile rezonabile în 
lumina circumstanțelor existente. Directorul aprobă conturile anuale ale institutului după ce contabilul acestuia le-a 
întocmit pe baza tuturor informațiilor disponibile și după ce acesta a elaborat o notă ce însoțește conturile, în care 
declară, inter alia, că a obținut o asigurare rezonabilă conform căreia aceste conturi prezintă, sub toate aspectele 
semnificative, o imagine corectă și fidelă a situației financiare a institutului.

(b) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește asigurarea legalității și regularității operațiunilor subiacente și 
respectarea principiului bunei gestiuni financiare constau în conceperea, implementarea și menținerea unui sistem 
eficace și eficient de control intern, care să facă apel la o supraveghere adecvată și la măsuri corespunzătoare de 
prevenire a neregularităților și a fraudei, precum și, dacă se dovedește necesar, la acțiuni în justiție pentru recuperarea 
fondurilor plătite sau utilizate în mod incorect.

Responsabilitatea auditorului

6. Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și Consiliului (7), pe baza auditului pe care l-a 
desfășurat, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente acestora. Auditul Curții este efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și codul 
deontologic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de INTOSAI. 
Aceste standarde impun Curții să planifice și să efectueze auditul astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă referitor la 
prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor anuale ale institutului și la conformitatea 
operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare.

7. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile 
prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt 
alese pe baza raționamentului auditorului, care se întemeiază pe evaluarea riscului ca în cadrul conturilor să se regăsească 
denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din 
legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. 
Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne referitoare la întocmirea și la prezentarea 
fidelă a conturilor, precum și sistemele de supraveghere și de control introduse pentru a asigura legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente, și definește proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele. Auditul include, în 
egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile, 
precum și evaluarea prezentării globale a conturilor. La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea 
a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile institutului, în 
conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (8).

8. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza declarației sale de 
asigurare.

Opinia privind fiabilitatea conturilor

9. În opinia Curții, conturile anuale ale institutului prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru 
exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile 
adoptate de contabilul Comisiei.
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(5) Articolele 39 și 50 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).
(6) Normele contabile adoptate de contabilul Comisiei derivă din Standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public 

(International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) adoptate de Federația Internațională a Contabililor (International Federation of 
Accountants – IFAC) sau, după caz, din Standardele internaționale de contabilitate (International Accounting Standards – IAS)/ 
Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS) adoptate de Consiliul pentru 
Standarde Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB).

(7) Articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.
(8) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).



Argumentele care stau la baza exprimării opiniei cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor

Rată forfetară neconformă cu reglementările aplicată pentru calcularea costurilor indirecte eligibile aferente granturilor

10. Contribuția UE la bugetul institutului în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 este pusă 
la dispoziție în cadrul pachetului financiar al programului Orizont 2020, lucru care implică faptul că institutul trebuie să 
aplice normele aplicabile acestui program. Orizont 2020 este programul care a succedat celui de Al șaptelea program- 
cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (PC 7), adoptat prin Decizia nr. 1982/ 
2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și derulat între 2007 și 2013. Institutul nu a participat la acest 
program.

11. Institutul și-a adaptat regulamentul financiar, cu efect de la 1 ianuarie 2014, pentru a fi în conformitate cu 
normele aplicabile programului Orizont 2020 și, începând de la data respectivă, se poate aplica doar o rată forfetară de 
25 % pentru calcularea costurilor indirecte eligibile aferente granturilor (10). În urma evaluării planurilor de afaceri pentru 
2014, institutul a informat comunitățile de cunoaștere și inovare, printr-o scrisoare oficială trimisă în octombrie 2013, 
că este posibil să se aplice o astfel de rată. Contravenind acestei dispoziții, acordurile de grant din 2014 semnate în luna 
februarie 2014 cu comunitățile de cunoaștere și inovare continuă să prevadă o rată forfetară de 40 % pentru organismele 
publice fără scop lucrativ, instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare și IMM-uri.

12. Rata forfetară de 40 % era prevăzută la articolul 75 alineatul (8) din normele financiare ale institutului (care au 
precedat regulamentul financiar al acestuia). Aceste norme au fost abrogate cu efect de la 1 ianuarie 2014. Regulamentul 
financiar al institutului prevede într-adevăr o perioadă tranzitorie pentru două articole din normele financiare respective, 
dar nu și pentru articolul 75 alineatul (8), care permite utilizarea ratei forfetare de 40 %. O astfel de perioadă tranzitorie 
nu este prevăzută nici în normele aplicabile programului Orizont 2020. Articolul 57 din normele Orizont 2020 se referă 
la tranziția de la PC7 la noul program și prevede la alineatul (2) următoarele: „prezentul regulament [normele Orizont 
2020] nu afectează continuarea sau modificarea […] acțiunilor în cauză […] până la acordarea asistenței financiare de 
către Comisie sau organisme de finanțare în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE [PC7] sau al oricărei alte legislații 
aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013, care se aplică în continuare pentru acțiunile în cauză până la finalizarea 
lor”. Institutul European de Inovare și Tehnologie nu a făcut însă parte din PC7 și nu a acordat deci asistență în cadrul 
acestui program. Prin urmare, normele sale financiare nu intră sub incidența legislației care reglementează asistența 
respectivă (PC7). Dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 57 alineatul (2) din normele programului Orizont 2020 nu 
sunt prin urmare aplicabile acordurilor de grant din 2014 și nici plăților aferente.

13. În absența unei baze legale valide, rata forfetară de 40 % pentru rambursarea costurilor indirecte eligibile nu este 
conformă. Suma totală plătită în exces prin aplicarea acestei rate forfetare se ridică la 5,5 milioane de euro, ceea ce 
reprezintă 3 % din operațiunile aferente granturilor din 2015 (11).

Rezultatul verificării ex post cu privire la operațiunile aferente granturilor din 2014

14. După aplicarea unei corecții pentru plata în exces descrisă la punctul 13, erorile detectate în urma verificării ex 
post a unui eșantion de operațiuni aferente granturilor din 2015 conduc la o rată de eroare reziduală de 2 % pentru 
operațiunile aferente granturilor din 2014 (1,46 %, dacă nu se aplică corecția).

Rata de eroare combinată

15. Rata de eroare combinată rezultată în urma aspectelor descrise la punctele 10-14 este de 5 % din operațiunile 
aferente granturilor din 2015 și de 4,9 % din totalul cheltuielilor aferente exercițiului 2015.

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

16. În opinia Curții, cu excepția efectelor aspectelor descrise la punctele 10-15 care prezintă argumentele care stau la 
baza exprimării opiniei cu rezerve, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2015 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

17. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opiniile exprimate de Curte.
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(9) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
(10) Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul financiar al institutului.
(11) Operațiunile aferente granturilor din 2015 includ plăți finale, precum și validări și închideri de prefinanțări, efectuate în 2015 pentru 

granturi în valoare cumulată de 183,3 milioane de euro.



OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

18. În 2015, institutul a informat comunitățile de cunoaștere și inovare că contribuția sa financiară în primii cinci ani 
(2010-2014) nu a depășit plafonul de 25 % din totalul cheltuielilor globale ale fiecărei astfel de comunități. Cu toate acestea, 
definirea deficitară a activităților complementare ale comunităților de cunoaștere și inovare a împiedicat realizarea unei 
evaluări clare care să determine dacă costurile aferente acestor activități ar trebui acceptate sau nu în valoarea maximă a 
contribuției institutului. În Raportul său special nr. 4/2016, Curtea a concluzionat că această condiție de finanțare (care 
continuă să fie aplicată în noua perioadă de programare 2014-2020) are valoare redusă sau nu are nicio valoare adăugată, 
iar eliminarea ei ar putea ușura o mare parte a sarcinii de raportare operațională și financiară care revine partenerilor din 
cadrul comunităților (12).

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

19. Certificatul privind situațiile financiare pe care partenerii din cadrul comunităților de cunoaștere și inovare care 
solicită rambursarea unor sume mai mari de 325 000 de euro au obligația de a-l furniza contribuie la verificarea ex ante de 
către institut a declarațiilor de cheltuieli (13). Calitatea acestor certificate variază însă în mod semnificativ, ceea ce limitează 
asigurarea care poate fi obținută pe baza lor, astfel încât institutul se vede nevoit să efectueze verificări suplimentare.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ

20. Regulamentul de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie prevede că acesta „mobilizează fonduri 
din surse publice și private și își folosește resursele în conformitate cu prezentul regulament [și] urmărește în special să 
finanțeze o proporție semnificativă și din ce în ce mai ridicată din bugetul său din surse private și din venituri rezultate din 
activitățile proprii” (14). În pofida acestei dispoziții care se referă în mod clar la bugetul institutului, contribuția acordată din 
pachetul financiar aferent programului Orizont 2020 a reprezentat 99 % din bugetul său pentru 2015.

21. Deși are dreptul de a reintegra creditele neutilizate (creditele neangajate în cursul exercițiului sau dezangajate până la 
sfârșitul exercițiului) în bugetele aferente următoarelor trei exerciții (15), institutul nu și-a adaptat la timp procesele pentru a 
reintegra o sumă de 26,6 milioane de euro, disponibilă din acordurile de grant din 2014, în bugetele pentru exercițiile 
2015-2017. Aceste credite sunt rezultatul unei utilizări sub așteptări a fondurilor de către comunitățile de cunoaștere și 
inovare.

22. Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II, și anume de 0,4 milioane de euro sau 44 % 
(în 2014, acesta a fost de 0,5 milioane de euro sau 36 %). Aceste reportări sunt legate în special de contracte pentru servicii 
informatice a căror prestare continuă în anul calendaristic următor, precum și de reuniuni pentru care nu fuseseră încă 
primite facturile.

ALTE OBSERVAȚII

23. Termenul-țintă stabilit inițial de Comisie pentru obținerea autonomiei financiare de către institut era anul 2010. 
Institutul a obținut însă doar parțial autonomie financiară în luna iunie 2011, sub rezerva continuării aprobării ex ante a 
operațiunilor aferente granturilor și a achizițiilor cu o valoare mai mare de 60 000 de euro de către Direcția Generală 
Educație și Cultură, sub tutela căreia funcționează institutul.

24. Acordurile de grant din 2014 cu cele trei comunități de cunoaștere și inovare au fost semnate după demararea 
acțiunilor finanțate de granturi, la 1 ianuarie 2014. Semnate inițial în luna februarie 2014, actele adiționale care implică 
fonduri suplimentare în valoare de 38 de milioane de euro au fost semnate abia la sfârșitul lunii martie 2014.

25. Institutul finanțează programul de masterat al EIT Digital, la care participă 16 universități europene. Modelul de 
rambursare a costurilor universităților combină o sumă forfetară în valoare de maximum 8 000 de euro pentru fiecare 
student (în conformitate cu dispozițiile programului Erasmus Mundus) cu rambursarea costurilor reale, inclusiv a costurilor 
indirecte pe baza unei rate forfetare. Pe această bază, universităților li s-a plătit o sumă medie totală de 15 000 de euro per 
student în 2015 (incluzând suma forfetară). Cu toate acestea, modelul nu a fost niciodată definit în mod formal și nu 
permite realizarea unei distincții între activitățile acoperite de suma forfetară și cele cărora li se aplică costurile reale. 
Institutul ar trebui să treacă la un model clar și definit în mod formal, bazat pe o metodă unică de declarare a costurilor, 
cum ar fi o sumă forfetară unică în sprijinul căreia să se prezinte documente justificative.
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(12) Raportul special nr. 4/2016: „Institutul European de Inovare și Tehnologie trebuie să își modifice mecanismele operaționale și 
anumite elemente de la baza concepției sale pentru a produce impactul scontat”.

(13) Articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).
(14) Articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 294/2008.
(15) Articolul 14 alineatul (1) din regulamentul financiar al institutului.

http://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Pe baza deciziei Consiliului de supraveghere al unei comunități de cunoaștere și inovare, entitatea juridică a acestei 
comunități a plătit prime brute în valoare totală de 646 000 de euro unui număr de 55 de angajați ai săi (unele dintre prime 
ajungând până la 100 000 de euro), prime pe care institutul le-a rambursat în integralitate. Plata unor astfel de prime din 
fonduri publice este o practică neobișnuită. Primele respective ar trebui să fie luate în considerare la plafonul stabilit pentru 
finanțarea de către institut a salariilor individuale care se va aplica începând cu acordurile de grant din 2016. Un alt caz de 
nerespectare a principiului bunei gestiuni financiare a survenit atunci când un partener din cadrul unei comunități a 
achiziționat servicii de relații publice, pentru care tarifele zilnice percepute variau între 800 de euro și 3 250 de euro pe 
persoană, tarife care au fost, de asemenea, rambursate în integralitate de către institut.

27. Institutul a organizat conferințe pe tema inovării în perioada 2015-2016, apelând la contract-cadru care a fost 
încheiat de Comisie. În temeiul acestuia, au fost subcontractate servicii ale căror prețuri nu erau stabilite în contractul 
respectiv. Prețurile convenite pentru aceste servicii variau între 800 de euro pe zi pentru un consultant debutant și 2 250 de 
euro pe zi pentru un consultant cu experiență (tarif aproape de patru ori mai mare decât tariful convenit în contractul-cadru 
pentru un manager de grad superior). Costul serviciilor achiziționate la astfel de tarife se ridică la peste 100 000 de euro per 
conferință.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

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

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru 
al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 13 septembrie 2016.

Pentru Curtea de Conturi

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Președinte 
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ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul Observația Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică)

2012

Pe lângă aspectele descrise la punctele 9-13, bugetele aferente acordurilor de 
grant semnate în 2010 și în 2011, pentru care s-au efectuat plăți în 2012, nu 
erau suficient de specifice. Nu exista nicio legătură între fondurile aprobate și 
activitățile care urmau să fie implementate. Acordurile de grant […] nu 
includeau norme cu privire la achizițiile de bunuri și servicii de către CCI și 
partenerii acestora.

Finalizată

Acordurile de grant nu prevedeau praguri individuale pentru categorii specifice 
de cheltuieli (și anume cheltuieli cu personalul, subcontractare, servicii juridice 
etc.) […].

Nedemarată încă (1)

2012

Ca parte integrantă a verificărilor sale ex ante, institutul a efectuat, de asemenea, 
verificări tehnice pentru toate proiectele finanțate. Cu toate acestea, lipsa unor 
obiective cuantificabile a împiedicat evaluarea eficace a activităților și a 
rezultatelor proiectelor. Planurile de activitate nu descriau în detaliu activitățile 
care urmau să fie implementate și nici nu stabileau etape clare și rezultate 
scontate pentru fiecare activitate sau criterii de calitate.

Finalizată

2012

Din creditele angajate în valoare de aproximativ 22 de milioane de euro 
reportate din 2011, aproximativ 10 milioane de euro (45 %) au fost anulate în 
2012. Nivelul ridicat al anulărilor se explică în principal prin faptul că, în cadrul 
acordurilor de grant din 2011, beneficiarii au declarat costuri mai reduse decât 
cele estimate (9,2 milioane de euro sau 92 % din reportările anulate).

Nu se aplică

2013

Acordurile-cadru de parteneriat încheiate cu cele trei comunități de cunoaștere 
și inovare prevăd că contribuția institutului poate acoperi până la 25 % din 
totalul cheltuielilor înregistrate de comunități în primii patru ani, și anume între 
1 ianuarie 2010 și decembrie 2013. Pe baza cifrelor prezentate de comunitățile 
de cunoaștere și inovare, reiese că acest plafon a fost respectat de toate cele trei 
comunități. Totuși, întrucât aceste cifre nu vor fi auditate înainte de 2015, nu 
există probe corespunzătoare de audit care să arate că finanțarea acordată de 
institut nu a depășit plafonul de 25 %.

Finalizată

2014

Institutul și-a ameliorat treptat verificarea financiară a declarațiilor de cheltuieli 
ale comunităților de cunoaștere și inovare. Cu toate acestea, verificarea 
operațională a rezultatelor înregistrează întârzieri. Planurile de afaceri ale 
comunităților de cunoaștere și inovare includ în continuare o definiție 
neadecvată a rezultatelor și nu se specifică o legătură clară între rezultatele 
planificate și costurile eligibile per partener și categorie de cost. De asemenea, 
Curtea a identificat cazuri în care întregul cuantum al grantului acordat de 
institut a fost plătit, deși unele dintre obiectivele stabilite în planurile de afaceri 
nu fuseseră îndeplinite.

Finalizată

2014

Institutul își supraestimase necesarul bugetar pentru 2014 cu 13,1 milioane de 
euro, adică 5,6 % (3,4 milioane de euro sau 2,5 % în 2013), și a fost angajată o 
sumă de numai 220 de milioane de euro din bugetul disponibil în valoare de 
233,1 milioane de euro. Rata scăzută de execuție este legată în principal de 
credite neutilizate aferente granturilor (11,4 milioane de euro) destinate 
finanțării activităților comunităților de cunoaștere și inovare. Planurile de 
afaceri ale comunităților de cunoaștere și inovare, pe baza cărora au fost 
semnate acordurile de grant, nu au necesitat utilizarea cuantumului total al 
creditelor alocate institutului pentru 2014. Creditele neutilizate vor fi reintegrate 
în bugetele institutului din perioada 2015-2017, în conformitate cu regula-
mentul financiar al acestuia.

În desfășurare (2)
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Exercițiul Observația Curții

Stadiul acțiunii corective
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică)

2014

Deși comunitățile de cunoaștere și inovare trebuie să elaboreze strategii în 
vederea asigurării sustenabilității financiare, se observă că, până în prezent, cu 
alte cuvinte în al cincilea an de existență al acestor comunități, ele sunt în 
continuare complet dependente de finanțarea acordată de institut și de 
partenerii proprii.

În desfășurare (3)

2014

Încă de la înființarea sa în 2009, institutul a înregistrat o rată ridicată de rotație a 
personalului și instabilitate la nivelul conducerii. În luna iunie 2014, Consiliul 
de conducere a decis să îl detașeze pe directorul institutului într-o misiune de 
cercetare pe termen lung la Institutul Universitar European de la Florența, 
pentru perioada de 11 luni rămasă până la finalizarea mandatului său. 
Directorul interimar și-a preluat atribuțiile în luna august 2014 (imediat după 
angajarea și numirea sa în funcția de director de operațiuni), fiind acum cea de a 
patra persoană care ocupă postul de director al institutului în ultimii șase ani. 
Anunțul de post vacant pentru recrutarea unui nou director a fost publicat în 
luna iulie 2015.

În desfășurare (4)

2014

Două din cele trei posturi de șef de unitate sunt vacante încă din anul 2013. 
Unul dintre aceste posturi este ocupat ad interim din 2013, ceea ce contravine 
Statutul funcționarilor, care prevede o perioadă maximă de interimat de un an. 
Celălalt post este ocupat în prezent de directorul de operațiuni, care ocupă în 
mod interimar și postul de director al institutului, îndeplinind astfel trei roluri în 
același timp.

În desfășurare (5)

2014
Cu toate că situația s-a ameliorat în comparație cu exercițiul 2013 (la sfârșitul 
căruia o treime din posturile prevăzute în schema de personal erau vacante), la 
sfârșitul exercițiului 2014, 20 % din aceste posturi erau încă neocupate.

În desfășurare (6)

2014

Paragraf de evidențiere a unui aspect

Fără a pune în discuție opinia fără rezerve formulată la punctul 9, Curtea atrage 
atenția asupra faptului că contribuția financiară a instituitului nu poate depăși 
25 % din totalul cheltuielilor înregistrate de comunitățile de cunoaștere și 
inovare în primii cinci ani, și anume între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 
2014. Pe baza cifrelor prezentate de comunități, reiese că acest plafon a fost 
respectat. Institutul a obținut, până la 31 martie 2015, certificate de audit cu 
privire la costurile activităților complementare ale comunităților de cunoaștere 
și inovare suportate în perioada 2010-2014. Pe lângă obținerea certificatelor de 
audit, institutul a desfășurat în 2015 o examinare a portofoliului de activități 
complementare ale comunităților pentru a se asigura că sunt acceptate numai 
acele activități care îndeplinesc toate cerințele legale și operaționale aplicabile, 
inclusiv cerința care prevede că trebuie să existe o legătură cu activitățile cu 
valoare adăugată desfășurate de comunități și finanțate de institut.

Finalizată

(1) Institutul a introdus plafoane pentru contribuția sa maximă la costurile totale de gestionare și de regie ale comunităților, precum și în 
ceea ce privește costurile membrilor individuali ai personalului de conducere al comunităților, începând din 2016. Institutul nu a 
planificat însă alte măsuri corective specifice ca răspuns la problema descrisă în raportul anual specific al Curții referitor la exercițiul 
financiar 2012.

(2) Necesarul bugetar pentru 2015 a fost supraestimat cu 25 de milioane de euro sau cu 9,4 %; a fost angajată o sumă de numai 
241,6 milioane de euro din creditele disponibile. Cauza ratei scăzute de execuție a rămas aceeași. Creditele neutilizate pot fi 
reintegrate în bugetele pentru perioada 2016-2018.

(3) Veniturile declarate de partenerii comunităților în temeiul acordurilor de grant din 2014 s-au ridicat la 0,3 milioane de euro.
(4) Rata de rotație a personalului a fost de 17 % în 2015 (posturi ocupate la începutul anului 2015). Procedura de numire în funcție a 

unui nou director este încă în curs de derulare.
(5) Unul dintre posturile de șef de unitate a fost ocupat; celălalt post de șef de unitate este în continuare vacant și este ocupat ad interim 

din 2013.
(6) 16 % din posturile prevăzute în schema de personal a institutului erau neocupate la sfârșitul anului 2015.
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RĂSPUNSUL INSTITUTULUI

10-13. Institutul nu este de acord cu concluzia Curții de Conturi, întrucât nu s-a efectuat nicio „plată în exces” sau 
neregulamentară pentru rambursarea costurilor indirecte ale comunităților de cunoaștere și inovare (CCI) în baza 
acordurilor de grant din 2014.

Institutul face parte din programul-cadru Orizont 2020 și trebuie să aplice normele de participare și diseminare aferente 
programului Orizont 2020 începând de la 1 ianuarie 2014. Articolul 57 alineatul (2) din normele de participare și 
diseminare aferente programului Orizont 2020 prevede în mod explicit următoarea măsură tranzitorie: „prezentul 
regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv încetarea totală sau parțială a acțiunilor în cauză, până la 
finalizarea acestora, sau până la acordarea asistenței financiare de către Comisie sau organismele de finanțare în temeiul 
Deciziei nr. 1982/2006/CE sau al oricărei alte legislații aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013, care se aplică în 
continuare pentru acțiunile în cauză până la finalizarea lor”. Institutul se califică drept „organism de finanțare”, iar 
regulamentul institutului se califică drept „orice altă legislație” în aplicarea acestei dispoziții specifice. Legislația aplicabilă 
asistenței financiare a institutului la 31 decembrie 2013, și anume normele financiare ale institutului, a permis în mod 
explicit utilizarea unei rate forfetare de 40 % pentru raportarea costurilor indirecte de către instituțiile de învățământ 
superior, organizațiile de cercetare, organismele publice fără scop lucrativ și IMM-uri. Prin urmare, utilizarea ratei forfetare 
de 40 % de către aceste organisme a fost legală și regulamentară, în conformitate cu acordurile de grant din 2014. În 
consecință, institutul nu acceptă concluzia Curții de Conturi, având în vedere că nu s-a efectuat nicio plată în exces. Deși, 
într-adevăr, în octombrie 2013, institutul a înștiințat comunitățile de cunoaștere și inovare cu privire la potențialele 
modificări ale normelor de raportare a costurilor indirecte în cadrul programului Orizont 2020, această notificare a fost 
transmisă înainte ca normele de participare și diseminare aferente programului Orizont 2020, printre care măsurile 
tranzitorii menționate mai sus la articolul 57, să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu la 11 decembrie 2013. 
Pe baza măsurilor tranzitorii adoptate, institutul nu a fost nevoit să interzică utilizarea unei rate forfetare de 40 % pentru 
raportarea costurilor indirecte de către instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, organismele publice 
fără scop lucrativ și IMM-uri.

Pentru a furniza contextul relevant, este important să se reamintească procedura de stabilire a acordurilor de grant din 
2014. Acordurile de grant din 2014 dintre institut și comunitățile de cunoaștere și inovare s-au bazat pe planurile de afaceri 
din 2014 ale comunităților de cunoaștere și inovare, care au fost elaborate de acestea în cadrul anului 2013. Institutul a 
lansat cererea anuală pentru planurile de afaceri din 2014 prin transmiterea de orientări referitoare la planurile de afaceri 
către comunitățile de cunoaștere și inovare, în aprilie 2013. Conform orientărilor furnizate de institut, comunitățile de 
cunoaștere și inovare și-au concept planurile de afaceri din 2014, prin consultare cu partenerii, și le-au transmis institutului 
până la data de 30 septembrie 2013. În urma evaluării planurilor de afaceri din 2014 de către institut, susținută cu experți 
externi, Consiliul de conducere al institutului a hotărât alocarea fondurilor pentru 2014 către comunitățile de cunoaștere și 
inovare la data de 5 decembrie 2013. Pe baza acestei decizii a Consiliului de conducere, comunitățile de cunoaștere și 
inovare și-au modificat planurile de afaceri în ianuarie 2014, în vederea alinierii acestora cu fondurile alocate. Granturile au 
fost acordate de către directorul institutului, iar acordurile de grant au fost semnate în februarie 2014. În conformitate cu 
principiul securității juridice, normele de finanțare nu se modifică după lansarea unei cereri de ofertă.

Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile tranzitorii prevăzute de normele de participare și diseminare aferente 
programului Orizont 2020, intrarea în vigoare a noului regulament privind normele de participare și diseminare aferente 
programului Orizont 2020 nu ar fi trebuit să afecteze continuarea acțiunilor în cauză (și anume planurile de afaceri din 
2014 ale comunităților de cunoaștere și inovare, care au fost stabilite și evaluate de institut în 2013) până la acordarea 
asistenței financiare de către institut. Această atribuire ar fi trebuit să fie efectuată în conformitate cu legislația aplicabilă la 
data de 31 decembrie 2013.

Institutul nu a participat la Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (PC7). Cu toate acestea, institutul participă la programul Orizont 2020, iar majoritatea 
partenerilor din cadrul comunităților de cunoaștere și inovare sunt beneficiari atât în cadrul PC7, cât și în cadrul altor 
programe de tip Orizont 2020. Prin urmare, este necesară aplicarea aceleiași rate forfetare de 40 % în cazul tranziției de la 
asistența financiară pre-O2020 a institutului la Orizont 2020, începând de la PC7 și până la Orizont 2020.

În plus, este important să se reamintească faptul că cererile de ofertă din cadrul PC7 au fost lansate de DG Cercetare și 
Inovare până, cel târziu, în decembrie 2013, iar acordurile de grant rezultate din aceste cereri au fost semnate cel târziu în 
octombrie 2014. Multe dintre aceste acorduri de grant sunt încă în curs de desfășurare în 2016 și respectă normele cadrului 
legal din PC7 pe baza acelorași dispoziții tranzitorii ale normelor de participare și diseminare aferente programului Orizont 
2020. Institutul nu a oferit tratament preferențial beneficiarilor săi (partenerii din cadrul comunităților de cunoaștere și 
inovare) afectați de rata forfetară de 40 % din acordurile de grant din 2014.

14. Conform Raportului anual de activitate consolidat al institutului pentru anul 2015, rata de eroare reziduală a 
operațiunilor aferente granturilor din 2015, efectuate în temeiul acordurilor de grant din 2014, după verificările ex ante și ex 
post, este de 1,46 %.
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15. Din motivele descrise în răspunsurile la punctele 10-14, rata de eroare a operațiunilor aferente granturilor din 2015 
este de 1,46 %, conform calculului efectuat de institut.

18. Institutul a obținut certificate de audit de la auditori independenți cu privire la costurile activităților complementare 
ale comunităților de cunoaștere și inovare până la 31 martie 2015, pentru a se asigura că plafonul de 25 % pentru 
contribuția financiară a institutului nu a fost depășit în perioada 2010-2014. Pe baza cifrelor auditate, procentele de 
finanțare pentru perioada 2010-2014 sunt după cum urmează: Climate KIC – 16 %, KIC InnoEnergy – 19 % și EIT Digital – 
21 %.

Având în vedere că procentele sunt mult sub plafonul de 25 % prevăzut în acordurile-cadru de parteneriat dintre institut și 
comunitățile de cunoaștere și inovare, institutul a obținut asigurări privind respectarea temeiului juridic aplicabil.

Cu toate acestea, Comisia și institutul au acceptat recomandarea Raportului special al Curții nr. 4/2016 pentru propunerea 
unei modificări a temeiului juridic al institutului care să elimine condiția de finanțare de 25 %, pentru a ușura sarcina de 
raportare operațională și financiară care le revine partenerilor din cadrul comunităților. Până la adoptarea unei astfel de 
modificări, institutul va pune în aplicare temeiul juridic aplicabil în prezent.

19. Institutul aplică metodologia certificatului de audit elaborată de DG Cercetare și Inovare pentru programul-cadru 
Orizont 2020, pornind de la acordurile de grant din 2014. Metodologia revizuită include mai multe instrucțiuni detaliate și 
proceduri convenite, precum și 63 de constatări de fapt standard care acoperă toate categoriile de costuri.

Mai mult decât atât, institutul și-a elaborat o strategie cuprinzătoare de asigurare de grant, care se bazează pe verificarea ex 
ante și ex post, inclusiv pe certificatul privind situațiile financiare, pentru a garanta legalitatea și regularitatea operațiunilor.

20. Institutul interpretează temeiul juridic aplicabil în mod diferit. Considerentul 16 din Regulamentul de înființare a 
institutului oferă o explicație a articolului 5 litera (d) din regulamentul menționat, după cum urmează: „Prin urmare, se 
preconizează că sectoarele industrial, financiar și al serviciilor vor contribui în mod semnificativ la bugetul EIT și, în special, 
la bugetul CCI-urilor. CCI-urile ar trebui să urmărească maximizarea proporției contribuțiilor financiare din partea 
sectorului privat”.

În acest sens, institutul consideră că va mobiliza în principal fonduri din surse publice și private, prin intermediul 
comunităților sale de cunoaștere și inovare. Prin urmare, institutul interpretează articolul citat ca incluzând bugetul 
comunităților de cunoaștere și inovare, atunci când se face referire la bugetul institutului. În acest sens, institutul a avut 
succes în mobilizarea unor fonduri din alte surse publice și private, prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și 
inovare. Ponderea finanțării din alte surse decât institutul la bugetul primelor trei comunități de cunoaștere și inovare din 
primul val se referă la cea mai mare parte a activităților complementare declarate de comunitățile de cunoaștere și inovare și 
a fost de 84 % (Climate-KIC), 81 % (KIC InnoEnergy) și, respectiv, 79 % (EIT Digital), în perioada 2010-2014.

21. Suma de 26,6 milioane de euro rămasă necheltuită de către comunitățile de cunoaștere și inovare din acordurile de 
grant din 2014 a fost adusă la cunoștința institutului atunci când comunitățile de cunoaștere și inovare au declarat valoarea 
reală ca fiind de 187,2 milioane de euro, în martie 2015. La acel moment, nu mai era posibil să se anuleze creditele 
neutilizate înscrise pentru anul 2014, care doar atunci ar fi putut fi introduse din nou în următorul interval de trei ani.

Ca o consecință directă a lecțiilor învățate în cadrul acordurilor de grant din 2014, institutul a efectuat o revizuire a 
bugetului, iar în octombrie 2015 comunitățile de cunoaștere și inovare au fost invitate să-și revizuiască planurile de afaceri 
și bugetele pentru 2015. Comunitățile de cunoaștere și inovare au prezentat planurile de afaceri și bugetele modificate în 
luna noiembrie a anului 2015. Ca urmare a reducerii bugetelor comunităților de cunoaștere și inovare, institutul a putut să 
dezangajeze sumele necheltuite, care au fost apoi anulate și reintroduse în estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru 2016. 
Acest lucru arată că, în strânsă colaborare cu comunitățile de cunoaștere și inovare, gestiunea bugetului din partea 
institutului s-a îmbunătățit în mod semnificativ.

În acest context, recomandările Curții de Conturi în Raportul special nr. 4/2016 sunt relevante. Acordurile de grant dintre 
institut și comunitățile de cunoaștere și inovare, semnate înainte de începerea activităților și care acoperă o perioadă mai 
lungă decât anul calendaristic, ar trebui să îmbunătățească absorbția fondurilor disponibile de către comunitățile de 
cunoaștere și inovare.

22. Suma totală raportată de către Curte constă din reportările planificate, care au fost necesare ca urmare a naturii 
activităților, cum ar fi serviciile a căror prestare continuă în anul calendaristic următor, precum și reuniunile organizate în 
decembrie 2015 pentru care facturile au fost primite abia în ianuarie 2016. Aceste reportări planificate nu indică deficiențe 
în gestiunea bugetară a institutului, ci reprezintă un instrument standard de gestionare a bugetului.

23. Institutul a solicitat Comisiei relansarea procedurii care duce la o autonomie financiară deplină. Comisia a stabilit 
foaia de parcurs și calendarul procedurii în luna mai a anului 2016. În conformitate cu calendarul orientativ, Comisia își va 
finaliza raportul de evaluare a autonomiei financiare în decembrie 2016 – ianuarie 2017.
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24. Dat fiind caracterul anual al bugetului institutului și faptul că bugetul UE nu este adoptat în general înainte de 
jumătatea lunii decembrie, acordurile de grant pentru un anumit an nu pot fi semnate înainte de data de 1 ianuarie a anului 
respectiv. Institutul s-a angajat să reducă decalajul dintre data de lansare a acțiunii, astfel cum se stabilește în planurile de 
afaceri ale comunităților de cunoaștere și inovare, și data semnării acordurilor de grant. Ca urmare a acestui efort, acordurile 
de grant din 2014 au fost semnate cu cele trei comunități de cunoaștere și inovare, în februarie 2014.

În ceea ce privește modificările acordurilor de grant semnate în martie 2014, este important de remarcat faptul că bugetul 
anual pentru 2014 al institutului a fost caracterizat de incertitudini semnificative din cauza negocierilor în curs legate de 
Cadrul financiar multianual 2014-2020 și de programul Orizont 2020. Prin urmare, Consiliul de conducere al institutului a 
avut o abordare prudentă și a decis, în septembrie 2013, să aloce numai 180 de milioane de euro, ca o primă tranșă, pentru 
acordurile de grant aferente anului 2014. După confirmarea bugetului anual pentru 2014, institutul a atribuit granturi 
suplimentare în valoare totală de 38,5 milioane de euro, ca o a doua tranșă, către cele trei comunități de cunoaștere și 
inovare, în martie 2014.

25. Programul de masterat al EIT Digital face o distincție între activitățile educaționale acoperite de sumele forfetare și 
costurile reale. Suma forfetară a taxelor de școlarizare acoperă costurile universităților legate de participarea studenților la 
cursuri tehnice. Pe de altă parte, activitățile raportate pe baza costurilor reale se referă la rezultatele specifice ale procesului 
de învățare EIT Digital și aduc valoare adăugată pentru studenți, în comparație cu programele de masterat standard, oferite 
de universitățile participante.

Institutul admite că ar trebui să se îndrepte spre un singur model de sumă forfetară pentru finanțarea programelor de 
masterat ale comunităților de cunoaștere și inovare, în scopul de a simplifica raportarea costurilor, de îndată ce vor fi 
disponibile suficiente date statistice pentru a stabili o astfel de sumă forfetară unică, în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul financiar al UE.

26. Institutul consideră că primele, în calitate de componente variabile ale remunerației de bază a personalului de 
gestionare al comunităților de cunoaștere și inovare, respectă toate normele și reglementările relevante, în special secțiunea 
1.1.3 din modelul de Acord de grant Orizont 2020 adnotat care definește condițiile de eligibilitate pentru componentele 
variabile plătite de beneficiari. Mai precis, complementele variabile au fost autorizate prin contractele de muncă, acestea 
fiind determinate pe baza unor condiții obiective, documentate de entitatea juridică ce reprezintă comunitatea de 
cunoaștere și inovare și verificate de institut. Suma netă plătită efectiv salariaților depinde de rata de impozitare cu reținere 
la sursă aplicabilă și de situația fiscală individuală a angajaților. Pe baza unei cote de impozitare de aproximativ 40 % - 50 % 
din suma brută raportată de către Curtea de Conturi, suma netă a fost stabilită, în medie, în jurul valorii de 
6 000-7 000 EUR pe persoană.

Deși practica de rambursare a primelor, în calitate de componentă variabilă și bazată pe performanță a remunerației, poate 
fi neobișnuită, obiectivele urmărite de comunitățile de cunoaștere și inovare, ca organizații orientate pe întreprinderi, 
precum cele care vizează durabilitatea financiară, sunt de asemenea neobișnuite și nu pot fi regăsite în alte programe. 
Utilizarea elementelor variabile ca parte a remunerației de bază poate oferi un stimulent puternic pentru performanță bună 
și asigură un bun raport calitate-preț. De fapt, remunerația bazată pe performanță a personalului de gestionare al 
comunităților de cunoaștere și inovare este considerată cea mai potrivită într-un model bazat pe afaceri. Mai mult decât atât, 
este important de menționat faptul că contribuția institutului la salariile plătite personalului de gestionare al comunităților 
de cunoaștere și inovare, inclusiv primele, va fi menținută sub plafonul stabilit de institut în acordurile de grant din 2016.

În cele din urmă, institutul consideră că Recomandarea nr. 3 din Raportul special al Curții de Conturi nr. 4/2016 este 
relevantă în acest context. Conform Curții de Conturi, „institutul ar trebui să aibă în vedere o mai mare autonomie și să 
utilizeze flexibilitatea în temeiul juridic al programului Orizont 2020. În special, acesta ar trebui să adopte norme specifice 
adaptate la nevoile partenerilor din cadrul comunităților de cunoaștere și inovare”. Institutul a procedat întocmai atunci 
când a acceptat sistemul de remunerare bazată pe performanță, introdus de entitatea juridică din cadrul comunității de 
cunoaștere și inovare în cauză.

În ceea ce privește serviciile de relații publice achiziționate de un alt partener din cadrul comunității de cunoaștere și 
inovare, o universitate publică de renume, este important de menționat faptul că subcontractantul care furnizează serviciile 
de relații publice a fost selectat într-un proces de licitație competitiv efectuat în deplină conformitate cu normele de achiziții 
ale partenerului din cadrul comunității de cunoaștere și inovare. Prin urmare, institutul consideră că s-a asigurat cel mai bun 
raport preț-calitate și că au fost respectate principiile bunei gestiuni financiare. Concluzia de audit privind buna gestiune 
financiară este neclară, întrucât Curtea nu a furnizat prețuri de referință comparabile pentru serviciile achiziționate de către 
partenerul din cadrul comunității de cunoaștere și inovare.

27. Subcontractantul a fost identificat și contractat de către contractantul pentru contractul-cadru, în conformitate cu 
dispozițiile contractului-cadru al Comisiei. Acesta a oferit servicii specializate, ca de exemplu dezvoltarea unui sumar al 
conceptului pentru INNOVEIT, prin proiectarea unui program atractiv și coerent și prin moderarea/facilitarea 
evenimentului cu durata de trei zile.
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Conform informațiilor primite de la contractantul pentru contractul-cadru, s-a lucrat cu subcontractantul în cauză în 
vederea organizării mai multor evenimente pentru diverse direcții generale ale Comisiei, în ultimii ani. Tarifele standard 
practicate de subcontractant pentru evenimentele respective au fost de 2 500 de euro și de 900 de euro pentru consultanți 
seniori și, respectiv, juniori. De fapt, în cazul INNOVEIT, subcontractantul a aplicat o reducere de 10 %. Contractantul 
pentru contractul-cadru, care colaborează și cu alți moderatori, a asigurat institutul că tarifele practicate sunt competitive, 
având în vedere prețurile de piață pentru astfel de servicii.

Prin urmare, prețul de 2 250 de euro pentru un consultant senior este considerat ca o rată de piață care reflectă atât nivelul 
ridicat al aptitudinilor și al competențelor necesare pentru livrarea sarcinilor solicitate, cât și tipul de activitate desfășurată, 
care a fost în principal conceptual (și nu logistica legată de organizarea conferinței). În cele din urmă, este important de 
menționat faptul că memorandumul de înțelegere semnat între DG EAC și institut referitor la achiziționarea acestui 
contract-cadru stipulează faptul că institutul nu a putut să ia parte la cererea de ofertă interinstituțională și, prin urmare, să 
achiziționeze aceleași produse sau servicii prin alte mijloace. Prin urmare, institutul a trebuit să utilizeze contractul-cadru al 
Comisiei pentru organizarea evenimentelor INNOVEIT. 
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