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INTRODUCERE 

1. Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” [denumită în 

continuare „întreprinderea comună FCH” (Fuel Cells and Hydrogen)], cu sediul 

la Bruxelles, a fost creată în mai 20081

2. Printre obiectivele întreprinderii comune FCH se numără sprijinirea 

activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative din statele 

membre și din țările asociate la cel de Al șaptelea program-cadru

 pentru o perioadă care se încheie la 

31 decembrie 2017. 

2, în 

coordonare cu sectorul industrial și cu organizațiile de cercetare, punându-se 

accentul pe dezvoltarea de aplicații comerciale și încurajându-se astfel noile 

eforturi industriale în vederea mobilizării rapide a tehnologiilor pilelor de 

combustie și hidrogenului3

3. Membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană, 

reprezentată de Comisie, și Gruparea industrială europeană pentru inițiativa 

tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului 

(denumită în continuare „gruparea industrială”). Gruparea științifică N.ERGHY a 

devenit membră a întreprinderii comune în iulie 2008. 

. 

4. Contribuția maximă care poate fi acordată de UE pentru acoperirea 

costurilor administrative și a costurilor legate de activitățile de cercetare ale 

                                            
1 Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a 

întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” (JO L 153, 12.6.2008, p. 1), 
modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1183/2011 al Consiliului din 
14 noiembrie 2011 (JO L 302, 19.11.2011, p. 3). 

2 Al șaptelea program-cadru, adoptat prin Decizia nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (JO L 412, 30.12.2006, p. 1), reunește 
într-un cadru unic toate inițiativele UE din domeniul cercetării și joacă un rol 
crucial în îndeplinirea obiectivelor de creștere, de competitivitate și de ocupare a 
forței de muncă. Acest program reprezintă, de asemenea, un element-cheie al 
Spațiului european de cercetare. 

3 În anexă sunt prezentate în mod sintetic și în scop informativ competențele și 
activitățile întreprinderii comune, precum și resursele de care aceasta dispune. 
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întreprinderii comune FCH este de 470 de milioane de euro, sumă care este 

finanțată de la bugetul celui de Al șaptelea program-cadru și din care partea 

alocată costurilor de funcționare nu poate depăși 20 de milioane de euro. 

Gruparea industrială și gruparea de cercetare trebuie să contribuie în proporție 

de 50 % la costurile de funcționare, iar partea lor din finanțarea activităților 

operaționale ia forma unor contribuții în natură4

5. Întreprinderii comune i s-a acordat autonomie financiară la 

15 noiembrie 2010. 

 ale entităților juridice care 

participă la activități, contribuții care trebuie să fie cel puțin egale cu contribuția 

financiară a UE. 

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE 

6. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 

testarea operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și o evaluare a 

controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control. Acestea 

sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo 

unde este cazul), precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii. 

DECLARAȚIA DE ASIGURARE 

7. În temeiul dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), Curtea a auditat: 

                                            
4 Conform articolului 12 alineatul (3) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 521/2008, 

„costurile de funcționare ale întreprinderii comune FCH sunt acoperite prin 
contribuția financiară a Uniunii și prin contribuții în natură ale persoanelor juridice 
care participă la activități”. 
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(a) conturile anuale ale întreprinderii comune FCH, care cuprind situa țiile 

financiare5 și rapoartele privind execuția bugetară6

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

 pentru exercițiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2013, și 

Responsabilitatea conducerii 

8. În conformitate cu articolele 33 și 43 din Regulamentul (CE, Euratom) 

nr. 2343/2002 al Comisiei7

(a) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește conturile anuale ale 

întreprinderii comune 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

, conducerea este responsabilă de întocmirea și de 

prezentarea fidelă a conturilor anuale ale întreprinderii comune, precum și de 

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora: 

8

                                            
5 Acestea cuprind bilanțul, contul rezultatului economic, 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. 

, precum și elaborarea unor estimări contabile 

6 Acestea cuprind rapoartele privind execuția bugetară, precum și o sinteză a 
principiilor bugetare și alte note explicative. 

7 JO L 357, 31.12.2002, p. 72. 

8 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). 
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rezonabile în lumina circumstanțelor existente. Directorul aprobă conturile 

anuale ale întreprinderii comune după ce contabilul acesteia 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 

întreprinderii comune. 

(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 

9. Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și 

Consiliului9

                                            
9 Articolul 185 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului (JO L 248, 16.9.2002, p. 1). 

, 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 întreprinderii 

comune și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările 

în vigoare. 
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10. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de 

audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese 

pe baza raționamentului auditorului, care se întemeiază pe evaluarea riscului 

ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la 

nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu 

cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau 

neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când 

evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne referitoare la 

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

supraveghere și de control introduse pentru a asigura legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente, și definește proceduri de audit 

corespunzătoare în raport cu circumstanțele. Auditul include, în egală măsură, 

aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil 

al estimărilor contabile, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor. 

11. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate 

pentru a sta la baza declarației sale de asigurare. 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

12. În opinia Curții, conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod 

fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 

31 decembrie 2013, 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. 

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

13. În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente 

exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013 sunt, sub toate aspectele 

semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare. 
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14. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opiniile exprimate 

de Curte. 

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ 

Execuția bugetului 

15. Bugetul definitiv pentru exercițiul 2013 adoptat de Consiliul director includea 

credite de angajament în valoare de 74,5 milioane de euro și credite de plată în 

valoare de 59,7 milioane de euro. Pentru creditele de angajament, rata de 

utilizare a fost de 98,9 %, iar pentru creditele de plată, de 56,7 %. Cea de a 

doua valoare este rezultatul amânării finanțării a trei proiecte. 

Cererile de propuneri 

16. La 31 decembrie 2013, programul întreprinderii comune FCH consta în 

130 de acorduri de finanțare rezultate în urma a cinci cereri anuale de 

propuneri (2008-2012), alte 21 de acorduri de finanțare fiind anticipate pe baza 

cererii de propuneri 2013-1, aflată în prezent în curs de negociere, și alte 

5-10 acorduri fiind estimate pe baza lansării cererii finale de propuneri 2013-2. 

17. În urma cererilor de propuneri organizate în 2008, 2009, 2010, 2011 

și 2012, au fost semnate acorduri de finanțare în valoare totală de 

365 de milioane de euro, ceea ce reprezintă 81 % din contribuția maximă de 

425,5 milioane de euro acordată de UE întreprinderii comune FCH pentru 

activități de cercetare. Restul de 19 % a fost alocat cererilor de propuneri 

2013-1 și 2013-2 (64,5 milioane de euro, respectiv 23 de milioane de euro), 

asigurându-se astfel cheltuirea întregii sume a contribuției maxime a UE. 
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ALTE ASPECTE 

Cadrul juridic 

18. Noul regulament financiar aplicabil bugetului general al Uniunii a fost 

adoptat la 25 octombrie 2012 și a devenit aplicabil la 1 ianuarie 201310

Funcția de audit intern și Serviciul de Audit Intern al Comisiei 

. 

Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, la 

care se face referire la articolul 209 din noul Regulament financiar, a intrat însă 

în vigoare numai la 8 februarie 2014. Regulamentul financiar al întreprinderii 

comune a fost modificat la 30 iunie 2012 pentru a reflecta aceste schimbări. 

19. În conformitate cu planul strategic coordonat de audit 2011-2013 pentru 

întreprinderea comună FCH, elaborat de structura de audit intern a acesteia în 

coordonare cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei, structura de audit intern a 

efectuat un audit cu privire la „Gestiunea granturilor - negociere, contractare și 

prefinanțare” în cursul exercițiului 2013, furnizând și alte servicii de asigurare și 

consultanță11

20. Alături de întreprinderile comune ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC și IMI, 

întreprinderea comună FCH a făcut obiectul unei evaluări a riscurilor în 

. Raportul final privind gestiunea granturilor a subliniat necesitatea 

de a reduce perioada de acordare a granturilor și perioada de finalizare a 

negocierilor, precum și necesitatea de a clarifica anumite aspecte ale 

procedurii aplicate de întreprinderea comună în cazul controalelor vizând 

viabilitatea financiară. 

                                            
10 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 
al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

11 De exemplu: evaluarea anuală a nivelului contribuțiilor în natură, consiliere cu 
privire la procesul derulat în legătură cu raportul anual de activitate și participarea 
la campaniile de comunicare organizate de întreprinderea comună cu privire la 
controlul financiar și la aspecte legate de audit. 
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domeniul informatic, evaluare realizată de Serviciul de Audit Intern al Comisiei 

Europene și care a vizat infrastructurile informatice utilizate în comun de către 

aceste întreprinderi12

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare 

. 

21. Decizia privind Al șaptelea program-cadru (PC7)13

22. În 2013, întreprinderea comună FCH și-a sporit capacitatea de monitorizare 

și raportare cu privire la rezultatele activităților de cercetare obținute în cadrul 

proiectelor sale, precum și capacitatea de evaluare a îndeplinirii programului 

său, prin angajarea unei persoane responsabile de gestionare și de politică în 

materie de cunoștințe. De asemenea, întreprinderea comună a introdus un 

instrument informatic nou dezvoltat, TEMONAS (TEchnology MONitoring and 

ASsessment), în vederea analizării și a sintetizării rezultatelor proiectelor 

finalizate, și a raportat pe site-ul său web primele rezultate publice de ordin 

general derivate din proiecte finalizate. 

 instituie un sistem de 

monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul 

rezultatelor activităților de cercetare. 

23. În egală măsură, întreprinderea comună FCH analizează posibilitatea de a 

utiliza sistemul informatic al Comisiei în scopurile de monitorizare menționate 

anterior și de a dezvolta propria procedură de raportare a rezultatelor, în 

conformitate cu observaţiile incluse în raportul anual privind progresele 

                                            
12 Raportul final, din 22 noiembrie 2013, menționa necesitatea de a se adopta o 

politică oficială în materie de securitate informatică și de a se introduce prevederi 
detaliate referitoare la controale/proceduri în contractele care se vor încheia în 
viitor cu furnizorii de servicii informatice. 

13 Conform articolului 7 din Decizia nr. 1982/2006 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al 
Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (2007-2013), Comisia monitorizează continuu și sistematic punerea 
în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru și a programelor specifice ale 
acestuia și raportează și diseminează periodic rezultatele acestei monitorizări. 
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înregistrate în 2012, realizat de Comisie referitor la activitățile întreprinderilor 

comune14

Conflictele de interese 

. 

24. Întreprinderea comună FCH a instituit măsuri specifice pentru a preveni 

conflictele de interese care ar putea să apară la nivelul principalelor sale 

trei categorii de părți interesate : membrii Consiliului director, experții și 

angajații. 

25. Aceste măsuri sunt detaliate în cadrul unei ample proceduri scrise, 

preconizată a fi adoptată în a doua jumătate a anului lui 2014. Aceasta va 

include: o definiție clară a ceea ce ar trebui considerat un conflict de interese, o 

bază de date actualizată în mod regulat care va conține toate informațiile 

privind conflictele de interese și un proces de gestionare a acestora. 

Cea de a doua evaluare intermediară a Comisiei15

26. În perioada noiembrie 2012-mai 2013, Comisia a efectuat cea de a doua 

evaluare intermediară cu privire la întreprinderea comună FCH, adresând 

întreprinderii o serie de recomandări, prin intermediul raportului final. Printre 

aceste recomandări se numără: alocarea mai multor resurse pentru opera țiuni 

prin partajarea anumitor funcții administrative cu alte întreprinderi comune 

și/sau returnarea acestora către serviciile Comisiei; o mai mare concentrare 

asupra strategiei de cercetare, în scopul continuării activităților întreprinderii 

comune FCH în cadrul programului Orizont 2020 în conformitate cu trei principii 

esențiale (alinierea la politicile UE, axarea asupra domeniilor în care UE deține 

 

                                            
14 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu. Raport anual privind 

progresele înregistrate în 2012 de activitățile întreprinderilor comune ale 
inițiativelor tehnologice comune [SWD(2013) 539 final]. 

15 Cea de a doua evaluare intermediară din iulie 2013 efectuată cu privire la 
întreprinderea comună FCH. 
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sau poate obține un rol conducător și adaptarea la nevoile în continuă 

schimbare ale sectorului); consolidarea capacităţii de schimbare. 

 

 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Milan Martin 

CVIKL, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 

21 octombrie 2014. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Președinte 
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ANEXĂ 

Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” 
(Bruxelles) 

Competențe și activități 
 

Domenii de 
competență a Uniunii 
conform tratatului 
(articolele 187 și 188 din 
Tratatul privind 
funcționarea Uniunii 
Europene) 
 

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind Al șaptelea program-cadru prevede posibilitatea acordării unor contribuții din partea 
Uniunii pentru crearea unor parteneriate de tip public-privat pe termen lung sub forma unor 
inițiative tehnologice comune, care pot fi implementate prin intermediul unor întreprinderi 
comune în înțelesul articolului 187 TFUE.  

Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii 
comune FCH, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1183/2011 (JO L 302, 
19.11.2011, p. 3).  

Competențele 
întreprinderii comune 
așa cum sunt definite în 
Regulamentul (CE) 
nr. 521/2008 al 
Consiliului, modificat 
prin Regulamentul (UE) 
nr. 1183/2011 
 

Obiective 

Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” contribuie la punerea în aplicare a 
celui de Al șaptelea program-cadru, în special a temelor „Energie”, „Nanoștiințe, 
nanotehnologii, materiale și noi tehnologii de producție”, „Mediu (inclusiv schimbări 
climatice)” și „Transport (inclusiv aeronautică)” din cadrul programului specific „Cooperare”. 

În special, întreprinderea comună FCH:  

(a) urmărește să plaseze Europa în avangarda mondială a tehnologiilor pilelor de 
combustie și hidrogenului și să contribuie la pătrunderea pe piață a tehnologiilor 
pilelor de combustie și hidrogenului, permițându-le astfel forțelor comerciale ale 
pieței să genereze beneficii publice potențiale substanțiale; 

(b) sprijină în mod coordonat activitățile de cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (denumite în continuare „CTD”) din statele membre și țările 
asociate la cel de Al șaptelea program-cadru (denumite în continuare „țări 
asociate”), pentru a reduce efectele eșecurilor pieței și pentru a se concentra 
asupra dezvoltării aplicațiilor comerciale, încurajând astfel noile eforturi 
industriale în vederea mobilizării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie și 
hidrogenului; 

(c) sprijină punerea în aplicare a priorităților CTD ale inițiativei tehnologice comune 
privind pilele de combustie și hidrogenul, în special prin acordarea de finanțări pe 
bază competitivă în urma unor cereri de propuneri; 

(d) urmărește să încurajeze sporirea investițiilor publice și private în cercetarea în 
domeniul tehnologiilor pilelor de combustie și hidrogenului din statele membre și 
țările asociate. 

Organizare așa cum 
este definită în 
Regulamentul (CE) 
nr. 521/2008 al 
Consiliului, modificat 
prin Regulamentul (UE) 
nr. 1183/2011 

Organismele întreprinderii comune FCH sunt: 

1 - Consiliul director 

Consiliul director este organul decizional principal al întreprinderii comune FCH.  

2 - Directorul executiv 

Directorul executiv este responsabil de gestionarea curentă a întreprinderii comune și este 
reprezentantul legal al acesteia. Directorul executiv răspunde în fața Consiliului director. 

3 - Comitetul științific 

Este format din cel mult nouă membri care asigură o reprezentare echilibrată a 
competențelor la standarde mondiale din mediul academic, din sectorul industrial și din 
organismele de reglementare. Sarcinile sale sunt următoarele: 

(a) acordă consultanță cu privire la prioritățile științifice pentru propunerea de plan 
anual și cea de plan multianual de punere în aplicare; 

(b) acordă consultanță cu privire la realizările științifice descrise în raportul anual de 
activitate; 

(c) acordă consultanță cu privire la constituirea comitetelor de evaluare inter pares. 

Organismele consultative externe ale întreprinderii comune FCH sunt: 
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4 - Grupul de reprezentan ți ai statelor FCH 

Este format din câte un reprezentant din fiecare stat membru și din fiecare țară asociată. 
Printre sarcinile sale cele mai importante se numără formularea unui aviz cu privire la 
evoluția programului întreprinderii comune FCH, monitorizarea conformității cu obiectivele 
și respectarea acestora, precum și coordonarea cu programele naționale pentru a se evita 
suprapunerile. 

5 - Adunarea generală a părților interesate 

Adunarea generală a părților interesate reprezintă un important canal de comunicare 
pentru activitățile întreprinderii comune FCH. Este deschisă participării tuturor părților 
interesate din sectorul public și cel privat și grupurilor de interese internaționale din statele 
membre, din țările asociate și din țările terțe. Este convocată o dată pe an. Adunarea 
trebuie să fie informată cu privire la activită țile întreprinderii comune FCH și este invitată să 
formuleze observații. 

Auditorii interni și auditorul extern al întreprinderii comune FCH și autoritatea 
responsabilă de descărcarea de gestiune a acesteia sunt: 

6 - Auditul intern 

- responsabilul de auditul intern al întreprinderii comune FCH (și anume, structura de audit 
intern); 

- Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene. 

7 - Auditul extern 

Curtea de Conturi Europeană. 

8 - Autoritatea responsabilă de descărcarea de gestiune 

Parlamentul, la recomandarea Consiliului. 

Resurse puse la 
dispoziția 
întreprinderii comune 
în 2013 Conturile finale 
ale întreprinderii 
comune FCH aferente 
exercițiului 2013 

 

Buget (credite de angajament) 

82,5 milioane de euro  

Situația personalului la 31 decembrie 2013 

Schema de personal pentru 2013 includea 20 de posturi (18 agenți temporari și 2 agenți 
contractuali), dintre care la sfârșitul exercițiului 2013 erau ocupate 17 posturi; acestea erau 
repartizate astfel: activități operaționale de suport - 12 angajați cu normă întreagă și sarcini 
administrative - 5 angajați cu normă întreagă. 

Activități și servicii 
furnizate în 2013  

A se consulta Raportul anual de activitate pentru 2013 al întreprinderii comune FCH, 
disponibil la adresa http://www.fch-ju.eu/page/documents 

Sursa: Informații furnizate de întreprinderea comună FCH. 

 



 
 
FCH - Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
 

Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) 
WA, TO-56, 1049 Brussels, office 04/21, tel: (32-2) 221 81 31, fax: (32-2) 221 81 26 
 

 
 
 

Răspunsurile întreprinderii commune 
 
 
Răspuns la punctul 19 
 
 
Întreprinderea comună FCH a elaborat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor 

auditului structurii de audit intern a întreprinderii comune cu privire la „Gestiunea 

granturilor - negociere, contractare și prefinanțare”. O parte din acțiuni sunt puse în aplicare, 

iar altele sunt în curs de revizuire, în condițiile actualizării planului de acțiune pentru a ține 

seama de impactul noului cadru juridic  și în special de noile reglementări în conformitate cu 

programul Orizont 2020. 

Răspuns la punctul 20 
 
 
Întreprinderea comună FCH a elaborat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor  

Serviciului de audit intern al Comisiei în urma evaluării riscurilor din domeniul informatic și 

va pune în aplicare aceste acțiuni până la sfârșitul anului 2014. 

 
Răspuns la punctul 26 
 
 
Un proiect de plan de acțiune este în curs de revizuire de către un grup de lucru înființat de  

Consiliul director și care cuprinde reprezentanți ai membrilor (CE, NEW-IG, N.ERGHY), ai 

Grupului de reprezentanți ai statelor și ai biroului pentru program. După revizuire va fi 

prezentat la o următoare reuniune a Consiliului director al întreprinderii comune FCH. 
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