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Lista acronimelor 
Această listă include acronimele întreprinderilor comune ale UE și ale altor organisme 
ale UE care fac obiectul acestui raport. 

Acronim Denumirea completă 

AESA Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației 

ARTEMIS 
Întreprinderea comună ARTEMIS pentru punerea în aplicare 
a inițiativei tehnologice comune privind sistemele 
informatice integrate  

BBI Întreprinderea comună pentru bioindustrii  

CAS Serviciul comun de audit (Common Audit Service) al DG RTD 
din cadrul Comisiei Europene 

CFM Cadru financiar multianual 

Clean Sky Întreprinderea comună Clean Sky 

DG RTD Direcția Generală Cercetare și Inovare  

ECSEL Întreprinderea comună pentru componente și sisteme 
electronice 

EIT Institutul European de Inovare și Tehnologie  

ENIAC Consiliul consultativ pentru Inițiativa europeană în domeniul 
nanoelectronicii 

Euratom Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 

EuroHPC Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă 
performanță 

EVM Analiză a valorii dobândite (Earned Value Management) 
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F4E Întreprinderea comună pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune 

FCH Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” 

IMI 
Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare 
a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele 
inovatoare 

ITER Reactorul termonuclear experimental internațional 
(International Thermonuclear Experimental Reactor) 

MIE Mecanismul pentru interconectarea Europei 

Orizont 2020 Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – 
Orizont 2020 

P2P Parteneriat public-public  

PC7 Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare 
tehnologică (2007-2013) 

PMO Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale 

S2R Întreprinderea comună Shift2Rail (inițiativa europeană în 
sectorul feroviar) 

SESAR 
Întreprinderea comună de cercetare în domeniul 
managementului traficului aerian în contextul cerului unic 
european 

TEN-T Programul pentru rețelele transeuropeane de transport 
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Sinteză 
I Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, Curtea a emis o opinie de 
audit fără rezerve („favorabilă”) cu privire la conturile tuturor întreprinderilor comune. 
Cu toate acestea, la fel ca în anii precedenți, opinia de audit exprimată de Curte cu 
privire la conturile anuale pentru 2018 ale întreprinderii comune F4E include paragrafe 
de evidențiere a unor aspecte, pentru a atrage atenția asupra riscului unor creșteri 
suplimentare ale costurilor și asupra riscului apariției altor întârzieri în implementarea 
proiectului ITER.  

II Curtea a emis o opinie de audit fără rezerve („favorabilă”) și cu privire la legalitatea 
și regularitatea operațiunilor de venituri și de plăți subiacente conturilor anuale pentru 
2018 ale tuturor întreprinderilor comune.  

III În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la conturile anuale ale 
întreprinderilor comune și cu privire la operațiunile subiacente acestor conturi 
a confirmat rezultatele pozitive raportate de Curte în anii precedenți. 

IV La sfârșitul exercițiului 2018 și în faza de închidere a programului, contribuțiile 
membrilor la activitățile din cadrul PC7 și al TEN-T implementate de cinci întreprinderi 
comune (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL) se ridicau la aproximativ 89 % din 
obiectivele în materie stabilite prin regulamentele de instituire ale întreprinderilor 
comune. Progresele realizate în cadrul programelor și contribuțiile aferente pentru 
cele șapte întreprinderi comune care pun în aplicare activități în cadrul Orizont 2020 
(SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R) erau în urmă față de obiectivele stabilite. 
La sfârșitul lui 2018, mijlocul perioadei de programare, întreprinderile comune 
implementaseră, în medie, doar 39 % din activitățile lor din cadrul Orizont 2020 și din 
activitățile suplimentare conexe, respectiv doar 31 %, dacă nu se iau în calcul 
activitățile suplimentare. În mod similar, întreprinderile comune au obținut o rată de 
execuție a contribuțiilor aduse pentru activități operaționale de doar 25 %, în timp ce 
rata de execuție a contribuțiilor aduse pentru activități suplimentare era de 75 %. 
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Ce a auditat Curtea 

Forma juridică și constituire 

01 Întreprinderile comune sunt o formă de parteneriat public-privat cu personalitate 
juridică, având drept scop aducerea mai aproape de piață a rezultatelor proiectelor din 
domenii strategice de cercetare și inovare, precum și ameliorarea conexiunii dintre 
cercetare și dezvoltarea societală.  

02 Ele sunt constituite fie în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, fie în temeiul articolelor 45-51 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice (cum este cazul întreprinderii comune F4E).  

03 Întreprinderile comune sunt constituite din membri din sectorul public – de 
regulă, Uniunea Europeană (reprezentată de Comisie) –, din state membre 
participante și din organizații internaționale și membri privați, care provin din industria 
de profil și, în unele cazuri, din domeniul cercetării. Întreprinderile comune, cu 
excepția F4E, adoptă propriile agende în materie de cercetare și acordă finanțare în 
principal prin intermediul unor cereri deschise de propuneri. 

Întreprinderile comune care funcționează în cadrul 
Orizont 2020 și sub egida EURATOM 

Opt întreprinderi comune implementează, în prezent, acțiuni specifice în 
cadrul Orizont 2020 

04 Primul grup, format din șapte întreprinderi comune, pune în aplicare acțiuni 
specifice în cadrul programului Orizont 2020:  

o Clean Sky;  

o Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic 
european (SESAR); 

o Pile de combustie și hidrogen (FCH); 

o Inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI); 
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o Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL), 
care a fost constituită în 2014 prin fuzionarea a două întreprinderi comune: 
Nanoelectronică (ENIAC) și Sisteme informatice integrate (ARTEMIS); 

o Bioindustrii (BBI) și 

o Shift2Rail (S2R).  

05 De asemenea, în noiembrie 2018, Consiliul a înființat o a opta întreprindere 
comună pentru activități de cercetare în domeniul digital: întreprinderea comună 
pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC). Acest organism este 
o inițiativă comună între UE și alte țări europene, al cărei scop este de a dezvolta un 
ecosistem de supercalcul de clasă mondială în Europa. Curtea va efectua pentru prima 
dată auditul conturilor acestei întreprinderi comune în 2020.  

06 În prezent, aceste întreprinderi comune sunt preconizate să funcționeze până 
în 2024, cu excepția EuroHPC, care va rămâne în activitate până la sfârșitul 
anului 2026. 

07 Figura 1 prezintă o imagine de ansamblu a datelor de constituire și a duratelor de 
funcționare planificate pentru aceste întreprinderi comune din cadrul Orizont 2020. 

 



 9 

 

Figura 1 – Întreprinderile comune din cadrul Orizont 2020: data constituirii și durata de funcționare planificată 

 
Sursa: Comisia Europeană, pe baza regulamentelor Consiliului de înființare a întreprinderilor comune (figură modificată de Curtea de Conturi Europeană). 
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O întreprindere comună a fost creată pentru ITER 

08 În 2007, în temeiul Tratatului Euratom, UE a înființat întreprinderea comună F4E 
(Fusion for Energy), pe o perioadă de 35 de ani. Această întreprindere comună este 
responsabilă pentru furnizarea contribuției Europei la Reactorul termonuclear 
experimental internațional (ITER), un parteneriat științific la nivel mondial care 
urmărește să demonstreze că fuziunea nucleară poate furniza o sursă viabilă și 
sustenabilă de energie1. Membrii fondatori ai întreprinderii comune F4E sunt Euratom, 
reprezentată de Comisia Europeană, statele membre ale Euratom și Elveția.  

09 Toate întreprinderile comune din cadrul Orizont 2020 își au sediul la Bruxelles 
(Belgia), cu excepția EuroHPC, al cărui sediu se află la Luxemburg. F4E își are sediul la 
Barcelona (Spania), instalațiile principale de fuziune fiind construite la Cadarache 
(Franța) (a se vedea figura 2). 

  

                                                      
1 Proiectul ITER a fost lansat în 2005 cu scopul de a construi și a exploata o instalație 

experimentală care să demonstreze viabilitatea științifică a fuziunii ca sursă de energie 
durabilă în viitor. Proiectul implică șapte parteneri globali [UE, reprezentată de 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), Statele Unite, Rusia, Japonia, China, 
Coreea de Sud și India]. 
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Figura 2 – Sediile întreprinderilor comune în Uniunea Europeană 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Mecanismele de guvernanță 

10 Majoritatea întreprinderilor comune urmează un model bipartit, în care Comisia 
și industria de profil (și, în unele cazuri, comunitatea de cercetare) participă la consiliul 
de conducere și contribuie la activitățile întreprinderii comune în cauză (SESAR, 
Clean Sky, IMI, FCH, BBI, S2R). Alte întreprinderi comune urmează un model tripartit, în 
care statele membre, Comisia și industria de profil fac parte din consiliul de conducere 
și contribuie la activitățile întreprinderii comune (ECSEL și EuroHPC). 
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Finanțarea și resursele întreprinderilor comune în 2018 

11 În cazul întreprinderilor comune care implementează proiecte în cadrul 
programelor PC7 și Orizont 2020, activitățile lor de cercetare și de inovare sunt 
finanțate atât de UE, cât și de partenerii din industrie și din sectorul cercetării:  

o Comisia pune la dispoziție fonduri în numerar din PC7 și din programul 
Orizont 2020 cu titlu de cofinanțare a proiectelor de cercetare și de inovare ale 
întreprinderilor comune. Două întreprinderi comune (SESAR și S2R) primesc 
finanțare și prin programul privind rețelele transeuropene de transport (TEN-T);  

o partenerii din industrie și din sectorul cercetării aduc contribuții în natură la 
implementarea proiectelor de cercetare și de inovare ale întreprinderilor comune; 
și  

o atât Comisia, cât și partenerii privați furnizează contribuții în numerar egale la 
finanțarea costurilor administrative ale întreprinderilor comune. 

12 Pentru activitățile desfășurate de întreprinderile comune în cadrul PC7, valoarea 
contribuțiilor în natură care trebuie puse la dispoziție de partenerii din industrie și din 
sectorul cercetării trebuie să fie egală cu valoarea contribuțiilor în numerar din partea 
UE. În schimb, pentru activitățile desfășurate de întreprinderile comune în cadrul 
programului Orizont 2020, regulamentele de instituire corespunzătoare fiecărei 
întreprinderi comune definesc atât valoarea contribuțiilor în numerar ale UE, cât și 
valoarea contribuțiilor în natură pe care partenerii privați trebuie să le aducă la 
proiectele de cercetare și de inovare din cadrul Orizont 2020. 

13 Figura 3 prezintă o defalcare estimată a contribuțiilor atât pentru PC7, cât și 
pentru Orizont 2020. 
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Figura 3 – Contribuțiile membrilor pe parcursul duratei de viață a întreprinderii comune (în milioane de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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14 Există două tipuri de contribuții din partea membrilor din industrie: în cazul 
tuturor întreprinderilor comune, membrii privați trebuie să contribuie cu o sumă 
minimă la costurile totale ale proiectelor de cercetare și de inovare derulate de 
întreprinderile comune respective. Această contribuție este definită ca diferența dintre 
costul total al proiectului și cofinanțarea din partea UE. În cazul a patru întreprinderi 
comune (Clean Sky, FCH, BBI, S2R), membrii privați trebuie să pună la dispoziție și 
contribuții minime în natură pentru așa-numitele „activități suplimentare”, care se 
desfășoară în afara programelor de activitate ale întreprinderilor comune, dar sunt 
incluse în sfera obiectivelor acestora din urmă.  

15 Întreprinderile comune (cu excepția F4E) gestionează aproximativ 10 % – sau 
7,2 miliarde de euro – din bugetul global aferent programului Orizont 2020, astfel cum 
se arată în figura 4. Finanțarea UE mobilizează aproximativ 17 miliarde de euro prin 
proiecte de cercetare și inovare în domeniile acoperite de programul Orizont 2020 care 
sunt delegate întreprinderilor comune. Pentru 2018, bugetul total pentru plăți al celor 
șapte întreprinderi comune care implementează activități în cadrul programelor pentru 
cercetare era de 1,2 miliarde de euro (2017: 1,2 miliarde de euro) și, la sfârșitul 
exercițiului 2018, efectivul de personal al acestor întreprinderi comune număra 
227 de persoane (2017: 227) și era format din funcționari permanenți, agenți 
temporari și agenți contractuali, precum și din experți naționali detașați. 

Figura 4 – Ponderea din bugetul programului Orizont 2020, în funcție de 
organismul de implementare 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei Europene. 
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16 F4E este finanțată, în principal, de Euratom și de statele membre ale Euratom. 
Valoarea totală a fondurilor Euratom alocate pentru F4E este limitată la 6,6 miliarde de 
euro până la sfârșitul exercițiului 2020. În 2018, bugetul anual pentru plăți al 
întreprinderii comune F4E a fost de 794,8 milioane de euro (în 2017, acesta a fost de 
847,6 milioane de euro). La sfârșitul anului 2018, efectivul de personal al întreprinderii 
comune F4E număra 442 de membri (449 în 2017), fiind format din funcționari 
permanenți și din agenți temporari. 

Procedura de descărcare de gestiune 

17 Calendarul procedurii anuale de descărcare de gestiune este prezentat în 
figura 5. 

Figura 5 – Procedura anuală de descărcare de gestiune 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Auditul Curții 

Mandatul Curții  

18 În conformitate cu dispozițiile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat conturile a opt întreprinderi comune pentru 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 și a auditat, de asemenea, legalitatea 
și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.  

Utilizarea activității unor terți 

19 Pentru auditul fiabilității conturilor întreprinderilor comune, Curtea și-a bazat 
opinia pe rapoartele de audit finale ale auditorului extern independent contractat de 
întreprinderea comună în cauză. Pentru fiecare întreprindere comună, Curtea 
a examinat calitatea activității de audit pentru domeniile cu gradul cel mai mare de 
expunere la risc. 

20 Pentru auditul conformității plăților subiacente, Curtea a ținut seama de 
activitatea efectuată de alți auditori. Prin urmare, Curtea a evaluat și a testat sistemul 
de control intern al întreprinderilor comune și a examinat și a reefectuat activitatea de 
audit ex post realizată de Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei și de auditorii 
externi contractați de acesta. De asemenea, Curtea a analizat auditurile efectuate de 
Serviciul de Audit Intern al Comisiei în legătură cu întreprinderile comune. 

Evaluarea riscurilor realizată de Curte 

21 Auditul anual pe 2018 al conturilor întreprinderilor comune și al operațiunilor 
subiacente acestor conturi a luat în considerare evaluarea riscurilor realizată de Curte 
cu privire la întreprinderile comune, care este prezentată pe scurt în cele ce urmează: 

o Conturile întreprinderilor comune sunt întocmite prin aplicarea normelor 
contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe 
standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel 
internațional. Întrucât numărul de erori semnificative constatate în trecut a fost 
mic, Curtea a considerat că, per ansamblu, riscul la adresa fiabilității conturilor era 
scăzut. Cu toate acestea, din cauza unei schimbări importante intervenite în 2018 
în politica contabilă, riscul pentru F4E a fost evaluat ca fiind mediu. 
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o Salariile sunt administrate de Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor 
Individuale (PMO) al Comisiei, pe care Curtea îl auditează în cadrul aprecierii sale 
specifice privind cheltuielile administrative ale UE. În ultimii ani, nu s-au 
identificat erori semnificative în ceea ce privește acest tip de plăți. 

o Riscul la adresa legalității și regularității procedurilor de recrutare era scăzut, în 
general, dar mediu pentru întreprinderile comune cu o rată ridicată de rotație 
a personalului. 

o În ceea ce privește plățile aferente granturilor, riscul a fost evaluat ca fiind, în 
general, mediu, deoarece, în cazul Orizont 2020, certificatele privind situațiile 
financiare nu sunt solicitate beneficiarului decât la încheierea proiectului pentru 
cazurile în care contribuțiile din partea UE depășesc 325 000 de euro și, în cazul 
plăților intermediare din cadrul Orizont 2020, beneficiarii nu au obligația de 
a furniza o documentație detaliată sau dovezi (principiul încrederii). 

o Pentru plățile aferente contractelor și pentru procedurile de achiziții publice, dat 
fiind numărul limitat de astfel de proceduri, riscul a fost evaluat ca fiind scăzut în 
general, dar mediu în cazul F4E, care desfășoară proceduri de achiziții complexe 
pentru contracte cu o valoare ridicată. 
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Rezultate de ansamblu obținute în 
urma auditurilor anuale efectuate 
pentru exercițiul financiar 2018 în ceea 
ce privește întreprinderile comune 

Opinii fără rezerve („favorabile”) … 

… cu privire la conturile tuturor întreprinderilor comune, dar cu 
paragrafe de evidențiere a unor aspecte, în cazul F4E, legate de 
contribuția UE la ITER 

22 Curtea a emis opinii de audit fără rezerve cu privire la conturile tuturor 
întreprinderilor comune. În opinia Curții, aceste conturi prezintă în mod fidel, sub toate 
aspectele semnificative, situațiile financiare ale întreprinderilor comune la 
31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor lor și fluxurile lor de numerar 
pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile 
regulamentelor financiare aplicabile și cu normele contabile adoptate de contabilul 
Comisiei. 

23 La fel ca în anii precedenți, opinia de audit exprimată de Curte cu privire la 
conturile anuale pentru 2018 ale întreprinderii comune F4E include paragrafe de 
evidențiere a următoarelor aspecte2: 

o În luna noiembrie 2016, Consiliul ITER a aprobat un nou scenariu de referință 
pentru proiectul ITER, pe baza datei preconizate pentru începerea fazei 
operaționale (mai exact, atunci când va fi realizată plasma3 pentru prima dată), și 
anume 2025, și pe baza datei preconizate pentru finalizarea fazei de construcție, 
și anume 2035. Data stabilită de noul scenariu de referință este prezentată a fi cea 

                                                      
2 Un paragraf de evidențiere a unui aspect atrage atenția cititorilor asupra unei chestiuni 

care, deși nu constituie o denaturare semnificativă în conturi, prezintă o importanță atât de 
mare încât este esențială pentru înțelegerea conturilor de către utilizatori. 

3 „Prima plasmă” reprezintă stadiul de construcție a mașinii de fuziune care va permite 
testarea componentelor esențiale ale acesteia; aceasta desemnează de asemenea stadiul în 
care începe faza de exploatare. 
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mai apropiată dată fezabilă din punct de vedere tehnic. Scenariul anterior de 
referință, din 2010, estimase că faza de construcție va fi finalizată în 2020.  

o Întreprinderea comună F4E a recalculat contribuția sa la faza de construcție 
a proiectului la 12 miliarde de euro (la valorile din 2008), ceea ce reprezintă 
o creștere în comparație cu suma de 6,6 miliarde de euro (la valorile din 2008) 
care fusese aprobată de Consiliul UE în 2010. Această estimare nu include 
situațiile neprevăzute, deși Comisia a sugerat că ar fi indicat să se prevadă 
o întârziere de până la 24 de luni în calendarul de desfășurare a proiectului și 
o marjă de 10-20 % în buget. 

o La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliul European cu privire la decizia 
sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Euratom. Acest lucru poate avea 
un efect semnificativ asupra activităților de după 2020 ale F4E și asupra 
proiectului ITER. 

24 Deși întreprinderea comună F4E a luat măsuri pozitive pentru a îmbunătăți 
gestiunea și controlul contribuției sale la faza de construcție a proiectului, persistă 
riscul unor creșteri suplimentare ale costurilor și riscul apariției altor întârzieri în 
implementarea proiectului în raport cu actualul scenariu de referință.  

… cu privire la veniturile subiacente conturilor tuturor întreprinderilor 
comune 

25 Pentru toate întreprinderile comune, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve cu 
privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018. În opinia Curții, 
operațiunile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative.  

… cu privire la plățile subiacente conturilor tuturor întreprinderilor 
comune 

26 Pentru toate întreprinderile comune, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve cu 
privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor anuale 
aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018. În opinia Curții, operațiunile au 
fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele semnificative.  

27 Pentru prima dată, Curtea a emis o opinie de audit fără rezerve și cu privire la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor întreprinderii 
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comune ECSEL aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018. Dat fiind procentul 
scăzut de plăți din PC7 (pentru care ECSEL nu a fost în măsură să calculeze o rată de 
eroare unică) – în jur de 20 % din plăți –, Curtea a obținut o asigurare rezonabilă că 
rata de eroare pentru totalul plăților ECSEL din 2018 se situa sub pragul de semnificație 
de 2 % (a se vedea, de asemenea, punctul 38). 

28 Figura 6 prezintă o imagine de ansamblu a opiniilor exprimate de Curte cu privire 
la cele opt întreprinderi comune referitor la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente (venituri și plăți) pentru perioada 2016-2018. 

Figura 6 – Opiniile exprimate cu privire la întreprinderile comune în 
perioada 2016-2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Observațiile Curții abordează și domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri 

29 Curtea a formulat de asemenea diverse observații care pun în evidență aspecte și 
domenii importante în care se pot aduce îmbunătățiri, în principal cu privire la 
chestiuni de gestiune bugetară și financiară, la contribuțiile în natură ale membrilor, la 
controalele interne privind plățile și la procedurile aferente granturilor.  

2016 2017 2018

8 opinii referitoare la întreprinderile comune
Plăți
Venituri
Conturi

Opinii
fără rezerve („favorabile”)
cu rezerve
contrare
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Gestiunea bugetară și financiară  

30 Curtea a identificat deficiențe persistente la nivelul planificării bugetare în ceea 
ce privește creditele de plată. În special:  

o pentru a-și acoperi necesarul efectiv de plăți în 2018, întreprinderea comună F4E 
a fost nevoită să majoreze creditele de plată pentru 2018 planificate în bugetul 
inițial (cu aproximativ 160 de milioane de euro, respectiv 25 %); 

o în cazul SESAR și al ECSEL, rata de execuție a creditelor de plată pentru 
exercițiul 2018 a fost în mod semnificativ mai scăzută decât se preconizase. 
Această rată scăzută s-a datorat unor întârzieri în implementarea proiectelor, 
precum și faptului că, la planificarea necesarului bugetar pe 2018, nu au fost luate 
pe deplin în calcul credite de plată neutilizate și reportate din exerciții anterioare.  

Nivelul de execuție a activităților derulate de întreprinderile comune în 
cadrul PC7 și a contribuțiilor membrilor  

31 În 2018, implementarea acțiunilor din cadrul PC7 și al TEN-T de către 
cinci întreprinderi comune (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL) era în faza de închidere. 
La sfârșitul exercițiului 2018, contribuțiile membrilor la aceste activități reprezentau 
aproximativ 89 % din obiectivele în materie stabilite prin regulamentele de instituire 
ale întreprinderilor comune (a se vedea tabelul 1). 
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Tabelul 1 – PC7 și TEN-T: contribuțiile membrilor (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderile comune. 

  

UE Alți membri Total
Întreprinderile 

comune din 
cadrul PC7

UE Alți 
membri

Total

Ra
ta

 d
e 

ex
ec

uț
ie

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 Clean Sky 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL (pentru 
ARTEMIS/ENIAC)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Total 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

înființare)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2018)
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Nivelul de execuție a activităților derulate de întreprinderile comune în 
cadrul Orizont 2020 și a contribuțiilor membrilor 

32 Contribuțiile membrilor înregistrau întârzieri în atingerea obiectivelor în materie 
stabilite pentru cele șapte întreprinderi comune (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, 
BBI, S2R) care implementează activități în cadrul programului Orizont 2020. În 2018, al 
cincilea an al perioadei de programare, întreprinderile comune implementaseră doar 
39 % din activitățile lor din cadrul Orizont 2020 și din activitățile suplimentare conexe, 
respectiv doar 31 %, dacă nu se iau în calcul activitățile suplimentare (a se vedea 
tabelul 2). 

33 Până la sfârșitul exercițiului 2018, contribuția în numerar a Comisiei s-a ridicat la 
2,5 miliarde de euro (35 % din cuantumul total al contribuțiilor convenit de 
7,2 miliarde de euro), în timp ce partenerii din sectorul industrial și din domeniul 
cercetării contribuiseră cu 4 miliarde de euro (41 % din cuantumul total al 
contribuțiilor convenit de 9,8 miliarde de euro). Suma de 4 miliarde de euro includea:  

o 1,7 miliarde de euro reprezentând contribuții în natură la activitățile operaționale 
proprii ale întreprinderilor comune desfășurate în cadrul programului Orizont 
2020 (din această sumă, până la sfârșitul anului 2018 fuseseră certificați 
aproximativ 0,6 miliarde de euro); și  

o 2,3 miliarde de euro reprezentând contribuții în natură la activitățile 
suplimentare, care se desfășoară în afara programelor de activitate ale 
întreprinderilor comune, dar sunt incluse în sfera obiectivelor acestora din urmă. 
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Tabelul 2 – Orizont 2020: contribuțiile membrilor (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderile comune. 

UE
CNOP ale 

altor 
membri (1)

CNAS ale 
altor 

membri (2)
Total

Întreprinderile 
comune din cadrul 

Orizont 2020
UE CNOP 

validate

CNOP 
raportate, dar 

nevalidate
CNAS Total

Ra
ta

 d
e 

ex
ec

uț
ie

 
lu

ân
d 

în
 c

al
cu

l 
CN

AS

Ra
ta

 d
e 

ex
ec

uț
ie

 
fă

ră
 a

 lu
a 

în
 

ca
lc

ul
 C

N
AS

585,0 1 000,0 — 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2 — 465,7 29 % 29 %
1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 Clean Sky 2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %
1 638,0 1 425,0 — 3 063,0 IMI 2 241,9 144,0 83,9 — 469,8 15 % 15 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %
1 185,0 1 657,5 — 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1 — 1 217,4 43 % 43 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Total 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

(1) Contribuții în natură la activitățile operaționale ale întreprinderilor comune.
(2) Contribuții în natură la activități suplimentare care nu sunt acoperite de programele de activitate ale întreprinderilor comune.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de înființare)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2018)
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34 În cazul a patru întreprinderi comune (Clean Sky, FCH, BBI, S2R), regulamentele 
de instituire prevăd posibilitatea ca membrii din sectorul privat să aducă contribuții în 
natură la activități suplimentare din afara programelor de activitate ale întreprinderilor 
comune. După cum se arată în tabelul 2, până la sfârșitul exercițiului 2018, cea mai 
mare parte a contribuțiilor aduse de membrii din industrie constau în declarațiile de 
cheltuieli pentru activitățile respective. 

35 Rata de execuție a contribuțiilor în natură aduse pentru activități operaționale era 
de 25 %, în timp ce rata de execuție a contribuțiilor în natură aduse pentru activități 
suplimentare se apropia de 75 %. Deoarece întreprinderile comune nu au obligația de 
a prezenta în conturile anuale „contribuțiile în natură pentru activități suplimentare”, 
ele nu intră în sfera auditului Curții.  

36 Curtea ia notă de faptul că regulamentul de instituire a BBI a fost modificat 
în 2018 pentru a permite membrilor din industrie să se achite de contribuțiile lor în 
numerar la nivel de proiect. Curtea consideră însă că există un risc ridicat ca aceștia să 
nu furnizeze valoarea minimă necesară a contribuțiilor în numerar la activități 
operaționale (182,5 milioane de euro) până la sfârșitul programului BBI. În acest 
context, Comisia a decis la sfârșitul anului 2018 să reducă cu 140 de milioane de euro 
bugetul pe 2020 al întreprinderii comune, în valoare de 205 milioane de euro. 

Controalele interne privind plățile  

37 Întreprinderile comune au instituit proceduri de control ex ante bazate pe 
examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În ceea ce privește 
plățile intermediare și finale din cadrul PC7, întreprinderile comune au contractat 
societăți de audit externe independente pentru a efectua audituri ex post la nivelul 
beneficiarilor. În schimb, în cazul declarațiilor de costuri din cadrul programului 
Orizont 2020, Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei este cel responsabil de 
auditurile ex post la nivelul beneficiarilor.  

38 În ceea ce privește plățile aferente granturilor din cadrul PC7, întreprinderile 
comune (cu excepția ECSEL) au raportat rate de eroare reziduală sub pragul de 
semnificație de 2 %, pe baza rezultatelor auditurilor ex post de la sfârșitul anului 2018. 
Curtea a confirmat acest rezultat prin testele sale de fond efectuate la nivelul plăților 
finale aferente granturilor. În cazul ECSEL, diferențele semnificative de la nivelul 
metodologiilor și al procedurilor utilizate de către autoritățile naționale de finanțare nu 
permit acestei întreprinderi comune să calculeze o rată de eroare reziduală unică 
pentru plățile aferente PC7. Pentru aceste plăți, Curtea a aplicat rata de eroare 
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reziduală stabilită de DG RTD pentru întregul program PC7, rată care era de 3,36 % la 
sfârșitul exercițiului 2018. Prin urmare, dat fiind procentul scăzut de plăți pentru PC7 
din 2018, rata de eroare reziduală pentru totalul plăților operaționale ale ECSEL din 
exercițiul în cauză este considerată a fi sub pragul de semnificație. 

39 În ceea ce privește plățile aferente granturilor din cadrul Orizont 2020, la sfârșitul 
exercițiului 2018, toate întreprinderile comune care pun în aplicare proiecte în cadrul 
acestui program au raportat rate de eroare reziduală sub pragul de 2 %, pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post de la sfârșitul anului 2018. Examinarea de către Curte 
a activității de audit desfășurate de Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei și de 
societățile de audit externe, precum și anumite teste de reefectuare a procedurilor la 
beneficiari au confirmat acest rezultat. 

40  Cu toate acestea, examinarea Curții a pus de asemenea în evidență constatări 
similare celor raportate în capitolul 5 din Raportul anual pe 2018 al Curții4. Curtea 
a examinat audituri ex post care fuseseră efectuate atât de Serviciul comun de audit 
din cadrul Comisiei, cât și de auditori externi contractați de acesta, pe un eșantion de 
plăți de grant efectuate de către toate organismele UE care implementează activități în 
cadrul Orizont 2020. În unele dintre dosarele examinate, Curtea a identificat abordări 
neuniforme în materie de eșantionare și deficiențe în documentarea și raportarea 
constatărilor de audit, precum și în calitatea procedurilor de audit. S-a identificat, de 
asemenea, o deficiență metodologică legată de calculul ratei de eroare: deși auditurile 
ex post își ating rar obiectivul de acoperire maximă a costurilor acceptate, rata de 
eroare este calculată în mod sistematic pe baza tuturor costurilor acceptate, în loc să 
fie calculată pe baza sumei efectiv auditate. Din această cauză, s-a ajuns la 
o subestimare în raport cu rata de eroare estimată de Curte pe baza metodologiei sale. 

Gestionarea granturilor și managementul proiectelor 

41 În 2018, pentru prima dată, întreprinderea comună S2R a lansat o cerere de 
propunere pilot, bazată pe o schemă de finanțare cu sume forfetare, disponibilă numai 
membrilor săi. În cursul procesului de evaluare, experții financiari au identificat câteva 
abateri importante în propunerile financiare în raport cu datele financiare istorice ale 
beneficiarilor.  

                                                      
4 A se vedea capitolul 5 din Raportul anual pe 2018 al Curții – Competitivitate pentru creștere 

și locuri de muncă, partea a doua.  
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42 În cazul BBI, din cauza felului în care a fost concepută cererea de propuneri 
din 2018 și a modului în care a fost gestionat sistemul de ierarhizare a propunerilor, 
unul dintre cele două subiecte principale ale cererii nu a fost finanțat, deși se primiseră 
propuneri eligibile și cu evaluări bune pentru ambele subiecte. În cazul SESAR, din 
cauza unor deficiențe în modul în care a fost concepută cererea de propuneri din 2018 
pentru fondurile aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), au 
rezultat mai multe suprapuneri și incoerențe între criteriile de atribuire, ceea ce a pus 
în pericol eficacitatea de ansamblu a procesului de evaluare în vederea acordării 
granturilor. 

43 În fine, de mai mulți ani, Curtea, la fel ca o serie de experți externi, a recomandat 
F4E să implementeze un sistem de analiză a valorii dobândite (earned value 
management – EVM)5 pentru a măsura performanța pe baza progresului tehnic 
obținut în cadrul proiectelor, corelat cu costurile suportate aferente progresului 
respectiv. F4E a continuat să utilizeze sistemul de credite ITER pentru monitorizarea 
progresului proiectului său în 2018, dar Consiliul de administrație a avizat, în 
aprilie 2019, propunerea formulată de un grup de lucru ad hoc cu privire la un sistem 
EVM. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma constatărilor de audit 
anterioare 

44 În majoritatea cazurilor, întreprinderile comune au întreprins acțiuni corective 
pentru a da curs observațiilor și remarcilor formulate în rapoartele anuale specifice ale 
Curții din anii anteriori. În figura 7 se arată că, în legătură cu cele 30 de observații 
cărora nu li se dăduse curs până la sfârșitul exercițiului 2017, în 2018 fuseseră 
întreprinse acțiuni corective care au permis: închiderea a 20 de observații (67 %), în 
timp ce, în legătură cu restul de 10 observații (33 %), acțiuni corective se aflau în 
continuare în desfășurare la sfârșitul exercițiului 2018. Mai multe detalii în acest sens 
sunt prezentate în anexele la capitolul 3 din raportul complet referitor la 
întreprinderile comune. 

                                                      
5 Cu ajutorul EVM, managerii de proiect măsoară performanța proiectelor. EVM este un 

proces sistematic de monitorizare a proiectelor, utilizat pentru a identifica deviațiile în ceea 
ce privește progresul acestora, pe baza comparării activității desfășurate cu activitatea 
planificată. Sistemul este utilizat pentru a controla costurile și respectarea calendarului și 
pentru a furniza date cantitative în scopul procesului decizional din cadrul proiectelor. 
Scenariul de referință al unui proiect este o componentă esențială a EVM și servește drept 
punct de reper pentru toate activitățile legate de EVM. 
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Figura 7 – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Alte audituri și documente de analiză 
care fac referire la întreprinderile 
comune 
45 În 2018 și în 2019, Curtea a publicat, de asemenea, o serie de rapoarte speciale și 
de documente de analiză în care se face referire la întreprinderile comune (a se vedea 
figura 8). 
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Figura 8 – Rezultate de audit din alte documente recente publicate de Curte care fac referire la întreprinderile comune 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Raportul special nr. 28/2018 al Curții de 
Conturi Europene: 
Majoritatea măsurilor de simplificare 
introduse în programul Orizont 2020 au 
făcut viața mai ușoară beneficiarilor, dar 
există încă loc de îmbunătățiri

Programul Orizont 2020 pune la dispoziție finanțare 
pentru cercetători, institute de cercetare, 
universități, societăți private și  organisme publice (fie 
la nivel individual, fie la nivel de consorțiu) care 
desfășoară proiecte de cercetare în colaborare. Cu un 
buget de 76,4 miliarde de euro pentru 
perioada 2014-2020, acesta este cel mai mare 
program public pentru cercetare și  inovare din lume.

Auditul desfășurat de Curte a urmărit să examineze 
dacă modificările aduse de programul Orizont 2020 
au fost eficace în reducerea sarcinii administrative la 
care sunt supuși beneficiarii. Concluzia Curții a fost că 
majoritatea măsurilor de simplificare au fost eficace, 
deși nu toate acțiunile au produs rezultatele scontate 
și  există în continuare posibilități  de îmbunătățire. 
Beneficiarii au nevoie de orientări și  instrumente mai 
ușor de util izat și  Comisia trebuie să continue să 
testeze noile scheme de finanțare pentru a le 
determina caracterul adecvat și  util izabil. Stabilitatea 
la nivelul normelor este și  ea un aspect important și, 
deși beneficiarii au capacitatea de a se adapta la 
complexitate, modificările frecvente aduse 
orientărilor pot crea confuzie și  incertitudine.

Mai multe detalii cu privire la concluziile auditurilor, la 
recomandările aferente și la răspunsurile entităților 
auditate pot fi găsite pe site-ul web al Curții 
eca.europa.eu.

Raportul special nr. 11/2019 al Curții de Conturi 
Europene: 
Reglementările adoptate de UE privind 
modernizarea managementului traficului aerian 
au adus o valoare adăugată, însă, în mare parte, 
finanțarea acordată nu era necesară (punerea în 
practică a SESAR)

În 2005, UE a lansat un program cunoscut sub 
denumirea de SESAR, în vederea armonizării și a 
modernizării  sistemelor și  procedurilor de management 
al traficului aerian (ATM) în Europa. Aceste sisteme au 
fost în mod tradițional dezvoltate la nivel național. Per 
ansamblu, UE a angajat fonduri în valoare de 
3,8 miliarde de euro pentru SESAR între 2005 și 2020, 
din care 2,5 miliarde de euro au fost alocați pentru 
sprijinirea punerii în practică a acestor sisteme și 
proceduri.

În cadrul acestui audit, Curtea a examinat intervenția UE 
în faza de punere în practică a SESAR, pilonul tehnologic 
al inițiativei Cerul unic european (Single European Sky -
SES) a UE. Curtea a ajuns la concluzia că intervenția 
normativă a UE sub forma proiectelor comune a adus o 
valoare adăugată. Cu toate acestea, Curtea a constatat 
că finanțarea acordată de UE în sprijinul modernizării 
ATM era în mare parte nenecesară și  că gestionarea 
fondurilor prezenta unele deficiențe. Curtea a formulat 
totodată o serie de recomandări în atenția Comisiei 
Europene, menite să ajute la îmbunătățirea sprijinului 
acordat de aceasta pentru modernizarea ATM.

Mai multe detalii cu privire la concluziile auditurilor, la 
recomandările aferente și la răspunsurile entităților 
auditate pot fi găsite pe site-ul web al Curții 
eca.europa.eu.

Analiza panoramică publicată în 2018: 
Către un sector performant al 
transporturilor în UE: provocările care 
trebuie abordate

Această analiză panoramică descrie și  analizează acțiunile 
UE în domeniul transporturilor. Curtea se axează pe 
investiți i le în infrastructură finanțate din bugetul UE și 
prezintă aspecte transversale identificate în urma 
auditurilor realizate recent cu privire la cele cinci principale 
moduri de transport: rutier, feroviar, aerian, pe căile 
navigabile interioare și  maritim. 

Curtea a constatat că UE a făcut progrese în ceea ce 
privește dezvoltarea infrastructurii și deschiderea pieței 
interne a transporturilor, dar a avertizat totodată că UE 
trebuie să abordeze șase mari provocări dacă dorește să 
asigure o mobilitate îmbunătățită în Uniune. Aceste 
provocări includ corelarea obiectivelor și a priorităților cu 
resursele, o mai bună planificare, întreținerea 
infrastructurii, asigurarea eficace a punerii  în aplicare, 
reorientarea transportului de mărfuri către alte soluții  decât 
transportul rutier și  asigurarea unei valori adăugate 
europene. 

Furnizând informații  clare și  accesibile părților interesate, 
analiza panoramică își propune să le încurajeze pe acestea 
din urmă să îmbunătățească acțiunile și/sau să le 
coordoneze mai bine pentru a aduce o valoare adăugată la 
eforturile UE de a-și atinge obiectivele definite în politica în 
domeniul transporturilor.

Mai multe detalii cu privire la concluziile auditurilor, la 
recomandările aferente și la răspunsurile entităților 
auditate pot fi găsite pe site-ul web al Curții 
eca.europa.eu.
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