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Introducere 
01 Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „institutul”) 
își are sediul la Budapesta și a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 20081 (regulamentul de 
instituire), modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1292/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 11 decembrie 20132. 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), care asigură cooperarea între învățământul superior, mediul de cercetare și 
mediul de afaceri, în scopul stimulării inovării și a spiritului 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. În 2019, 
cheltuielile operaționale aferente granturilor acordate comunităților de cunoaștere și 
inovare s-au ridicat la 434 de milioane de euro, reprezentând 98 % din cheltuielile 
totale din 2019.  

02 Graficul 1 conține cifre-cheie cu privire la institut3. 

Graficul 1: Cifre-cheie cu privire la institut 

 
* Cifrele privind bugetul se bazează pe creditele totale de plată disponibile în cursul exercițiului 

financiar. 

** „Personalul” include funcționarii permanenți ai UE, agenții temporari ai UE și agenții contractuali ai 
UE, precum și experții naționali detașați, dar exclude lucrătorii interimari și consultanții. 

Sursa: conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 și conturile 
anuale consolidate provizorii ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019; cifre privind 
personalul puse la dispoziție de institut. 

                                                      
1 JO L 97, 9.4.2008, p. 1. 

2 JO L 347, 20.12.2013, p. 174. 

3 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile institutului sunt disponibile pe 
site-ul acestuia: https://eit.europa.eu/. 
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

03 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. Toate acestea sunt completate cu probe 
de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a informațiilor 
puse la dispoziție de conducerea institutului. 

Declarația de asigurare a Curții prezentată Parlamentului 
European și Consiliului – Raportul auditorului independent 

Opinie 
04 Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile institutului, care cuprind situațiile financiare4 și rapoartele privind 
execuția bugetară5 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 
și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, 

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). 

Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

05 În opinia Curții, conturile institutului pentru exercițiul încheiat la 
31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, 
situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele 
operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor 
nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile 

                                                      
4 Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația 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. 

5 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul 
Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul 
public acceptate la nivel internațional. 

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

06 În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

07 În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2019 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

Baza pentru opinii 

08 Auditul Curții a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale 
de audit (ISA) și codul etic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale 
instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de INTOSAI. Responsabilitățile care 
revin Curții în temeiul acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea 
intitulată „Responsabilitățile auditorului” din prezentul raport. Curtea își 
desfășoară activitatea în mod independent în conformitate cu Codul etic pentru 
profesioniștii contabili al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică 
pentru Contabili (Codul IESBA) și cu respectarea cerințelor etice relevante pentru 
auditul său și și-a îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe 
și Codului IESBA. Curtea consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt 
suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia sa. 
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Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate 
cu guvernanța 

09 În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al 
institutului, conducerea acesteia este responsabilă de întocmirea și de 
prezentarea conturilor sale pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul 
public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, 
implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și 
pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări 
semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea 
institutului are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, 
operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt 
conforme cu dispozițiile oficiale care reglementează aceste situații. 
Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor aparține conducerii institutului. 

10 În procesul de întocmire a conturilor, conducerea este responsabilă de 
evaluarea capacității institutului de a-și continua activitatea. Ea trebuie să 
prezinte, după caz, orice aspecte relevante care afectează continuitatea activității 
institutului și să utilizeze principiul contabil al continuității activității, cu excepția 
cazului în care intenționează să lichideze entitatea sau să oprească operațiunile 
sau nu are nicio altă soluție realistă decât aceea de a face acest lucru. 

11 Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea 
procesului de raportare financiară al institutului. 

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor 
și al operațiunilor subiacente 

12 Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă 
referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul 
conturilor institutului și la conformitatea operațiunilor subiacente conturilor cu 
legile și reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și 
Consiliului sau, după caz, celorlalte autorități responsabile de descărcarea de 
gestiune, declarații de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor institutului și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului 
său. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este 
o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări sau 
neconformități semnificative existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei 
fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în 
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mod rezonabil, că ele ar putea influența, în mod individual sau agregat, deciziile 
economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora. 

13 În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică subvențiile primite de la 
Comisie sau de la țările cu care cooperează institutul și evaluează procedurile 
instituite de institut pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul. 

14 În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la 
momentul la care cheltuielile au fost efectuate, înregistrate și acceptate. 
Examinarea acoperă toate categoriile de plăți (inclusiv plățile efectuate în vederea 
achiziționării de active), cu excepția plăților în avans, la momentul la care sunt 
efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul 
fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar 
institutul acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, 
indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior. 

15 În conformitate cu standardele ISA și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul 
profesional și își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De 
asemenea:  

o Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor 
și riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități semnificative 
cu cerințele cadrului juridic aplicabil al Uniunii Europene, fie că aceste 
denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din 
erori. Curtea concepe și desfășoară proceduri de audit care să abordeze 
riscurile respective și obține probe de audit suficiente și adecvate pentru 
a furniza o bază pentru opiniile sale. Riscul de nedetectare a unei denaturări 
sau a unei neconformități semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat 
decât cel de nedetectare a unei denaturări sau a unei neconformități 
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune coluziune, 
fals, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controalelor interne. 

o Curtea ia în considerare controalele interne relevante pentru audit în vederea 
elaborării de proceduri de audit adecvate în raport cu circumstanțele, dar nu 
în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controalelor interne. 

o Curtea evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate de 
conducere și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor 
aferente de informații realizate de către aceasta. 

o Curtea formulează o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de 
către conducere a principiului contabil privind continuitatea activității și 
determină, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine 
semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera 
îndoieli semnificative privind capacitatea institutului de a-și continua 
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activitatea. În cazul în care concluzionează că există o astfel de incertitudine 
semnificativă, Curtea trebuie să atragă atenția, în raportul său, asupra 
prezentărilor aferente din conturi sau, în cazul în care aceste prezentări sunt 
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de 
audit obținute până la data raportului său. Cu toate acestea, evenimente sau 
condiții ulterioare pot determina o entitate să nu își mai desfășoare 
activitatea în baza principiului continuității activității. 

o Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor, 
inclusiv prezentările de informații, și măsura în care conturile reflectă 
operațiunile și evenimentele subiacente într-o manieră care asigură 
prezentarea fidelă. 

o Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile 
financiare ale institutului cu scopul de a exprima o opinie referitoare la 
conturi și la operațiunile subiacente acestora. Curtea este responsabilă de 
coordonarea, supervizarea și efectuarea auditului și își asumă întreaga 
responsabilitate pentru opinia sa de audit. 

o Curtea a luat în considerare, după caz, activitatea de audit desfășurată de 
auditorul extern independent cu privire la conturile institutului, în 
conformitate cu prevederile articolului 70 alineatul (6) din Regulamentul 
financiar al UE. 

Curtea comunică conducerii, printre alte aspecte, sfera planificată și programarea 
în timp a auditului, precum și constatările principale ale auditului, inclusiv orice 
deficiențe semnificative ale controalelor interne pe care Ie identifică pe parcursul 
auditului. Dintre aspectele discutate cu institutul, Curtea stabilește care au fost 
chestiunile cele mai importante pentru auditul conturilor aferente perioadei 
curente și care reprezintă, prin urmare, aspectele-cheie ale auditului. Curtea 
descrie aceste aspecte în raportul său cu excepția cazului în care legile sau 
reglementările interzic prezentarea publică a aspectului respectiv sau cu excepția 
cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, Curtea consideră că un aspect nu 
ar trebui comunicat în raportul său deoarece se preconizează în mod rezonabil că 
beneficiile pentru interesul public vor fi depășite de consecințele negative ale 
acestei comunicări. 

16 Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor  

17 Auditul desfășurat de Curte cu privire la operațiunile de plăți a arătat că 
procedurile de control ale institutului funcționau, în general, așa cum era prevăzut. 
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Curtea a detectat o excepție: institutul efectuase o plată de 1 200 de euro pentru 
rambursarea unor cheltuieli de călătorie și de ședere, deși contractul de servicii 
aplicabil nu prevedea astfel de rambursări. 

Observații cu privire la controalele interne 

18 În Raportul său special nr. 4/20166, Curtea a observat că creșterea importantă 
a bugetului institutului și a numărului de comunități de cunoaștere și inovare nu fusese 
însoțită de o creștere semnificativă a efectivului de personal. În cadrul unei examinări 
realizate în 2019 a situației acțiunilor întreprinse în urma acestui raport special, Curtea 
a observat că bugetul institutului ar urma să crească cu încă 600 de milioane de euro, 
respectiv cu 25 %, în cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027, în comparație cu 
CFM actual, în timp ce efectivul de personal a rămas plafonat la 70 de membri. Curtea 
concluzionează că există în continuare riscul ca institutul să nu dispună de o capacitate 
suficientă pentru a face față volumului de muncă crescut din viitor și că acest risc s-a 
accentuat, în loc să fie atenuat, de la data desfășurării primului audit al Curții. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 22 septembrie 2020. 

 Pentru Curtea de Conturi 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 Președinte 

                                                      
6 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”, punctul 82, p. 40. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(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 ele sunt în continuare dependente 
de finanțarea acordată de institut și de partenerii proprii. 

În desfășurare 

2015 

În Raportul său special nr. 4/2016, Curtea a concluzionat că această condiție de 
finanțare, potrivit căreia contribuția institutului la acoperirea costurilor comunităților 
nu trebuie să depășească 25 %, are valoare redusă sau nu are nicio valoare adăugată. 

Finalizată 

2015 

Regulamentul de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie prevede că 
acesta „mobilizează fonduri din surse publice și private […] 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”. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2016/2017 

În perioada cuprinsă între crearea institutului în 2008 și iulie 2014, funcția de director 
al institutului a fost ocupată de patru persoane diferite. Din luna august 2014, această 
funcție este ocupată prin interimat. 

Finalizată 

2016 

În pofida unei majorări considerabile a bugetului, și anume de la 309 milioane de euro 
(2008-2013) la 2,4 miliarde de euro (2014-2020), și în pofida creșterii de la trei la șase 
a numărului de comunități de cunoaștere și inovare la sfârșitul anului 2016, numărul de 
posturi autorizate ale institutului nu s-a modificat semnificativ. 

Nedemarată încă 

(nu ține de competența 
institutului) 

2017 

În 2017, institutul a introdus un sistem dematerializat pentru plăți, ceea ce 
a determinat modificări la nivelul procedurilor institutului și la nivelul sistemului său 
contabil. Acesta din urmă nu fusese însă revalidat din 2012. 

Finalizată 

2017 
La fel ca în anii anteriori, comunitățile de cunoaștere și inovare nu au utilizat în 
integralitate cuantumurile granturilor acordate de institut. În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2017 

Institutul a monitorizat performanța comunităților de cunoaștere și inovare și a calculat 
o serie de corecții legate de performanță. Aceste corecții nu au avut însă niciun impact 
financiar pentru niciuna dintre comunități, deoarece institutul aplică fie numai corecția 
financiară, fie numai corecția legată de performanță, și anume cea mai ridicată dintre 
acestea două. 

Nedemarată încă 

(nu ține de competența 
institutului) 

2017 

În 2017, toate comunitățile de cunoaștere și inovare au adoptat strategii în vederea 
asigurării sustenabilității în conformitate cu orientările institutului, ceea ce a constituit 
un pas important în direcția unui viitor mai sustenabil pentru aceste comunități. Cu 
toate acestea, veniturile generate de comunități și cofinanțarea acordată de partenerii 
din cadrul comunităților rămân la un nivel foarte scăzut. 

În desfășurare 

2017 

Institutul publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul propriu și pe site-ul Direcției 
Generale Resurse Umane, dar, de regulă, nu și pe site-ul Oficiului European pentru 
Selecția Personalului (EPSO). 

În desfășurare 

2017 

Achizițiile publice electronice: la sfârșitul anului 2017, în cadrul institutului era instituit 
instrumentul e-invoicing pentru anumite proceduri, dar instrumentele e-tendering și e-
submission nu fuseseră încă introduse. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2017 

Conform statutului său, institutul nu poate oferi agenților săi temporari decât contracte 
pe durată determinată cu o durată maximă de cinci ani, care pot fi prelungite o singură 
dată pentru alți cinci ani. Acest lucru ar putea avea efecte negative asupra continuității 
activităților. 

În desfășurare 

(nu ține de competența 
institutului) 

2018 

Institutul a plătit alocații școlare în valoare de 3 000 de euro pentru membri ai 
personalului pentru care institutul plătea deja taxe de școlarizare; aceasta reprezintă 
o dublă finanțare neconformă a cheltuielilor de școlarizare, care nu este acoperită de 
Statutul funcționarilor UE. Institutul ar trebui să regularizeze situația și să acopere 
cheltuielile de școlarizare în conformitate cu cadrul juridic. 

Finalizată 

2018 

Institutul a plătit unei alte persoane, timp de un an și jumătate, remunerația care 
revenea unui membru al Consiliului de conducere. Institutul ar trebui să amelioreze 
procedurile de control intern pentru a se asigura că plățile sunt efectuate către 
beneficiarii corecți. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Acțiunea întreprinsă pentru 
a se da curs observațiilor 

Curții 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2018 

Controalele ex ante efectuate de institut în legătură cu contractul-cadru în domeniul IT 
nu au fost eficace. Institutul ar trebui să adapteze controalele ex ante pentru plățile 
efectuate în temeiul contractelor de acest tip și să se asigure că are loc o procedură 
competitivă pentru toate achizițiile. 

Finalizată 

2018 

Institutul a înregistrat întârzieri la plata prefinanțărilor către două comunități de 
cunoaștere și inovare, în pofida faptului că operațiunile aferente granturilor reprezintă 
activitatea sa de bază. Institutul ar trebui să gestioneze necesarul de lichidități în timp 
util și să evite orice risc de a i se aplica dobânzi penalizatoare și orice risc de 
prejudiciere a reputației. 

Finalizată 

2018 

Progresele în direcția sustenabilității rămân limitate, deși au fost adoptate planuri 
conforme cu orientările institutului pentru toate comunitățile de cunoaștere și inovare. 
Institutul ar trebui să pună accentul pe structuri de tip lean management (gestionarea 
de maximă eficiență), să reexamineze portofoliul de activități desfășurate și să 
promoveze surse alternative de venituri pentru a spori independența financiară față de 
institut. 

În desfășurare 



 

 

Răspunsul agenției 

17. Plata în cauză se referă la cheltuielile de călătorie și diurna unui lucrător temporar 
care a efectuat o misiune în interes de serviciu. Prin urmare, rambursarea cheltuielilor a 
fost justificată. Este important de menționat că, din cauza lipsei critice de personal 
datorate bugetului și mandatului său, EIT trebuie să se bazeze pe sprijinul suplimentar 
furnizat de lucrători temporari. Cu toate acestea, EIT ia notă de faptul că contractul-
cadru pentru servicii temporare nu prevede rambursarea costurilor și va face 
modificările de natură juridică necesare. 

18. EIT suferă de o lipsă structurală de personal, care afectează îndeplinirea sarcinilor, 
astfel cum s-a confirmat în diverse rapoarte întocmite de Curtea de Conturi a Uniunii 
Europene și așa cum recunoaște Consiliul de administrație al EIT. S-a solicitat Comisiei 
Europene să rezolve problema legată de insuficiența structurală de personal la EIT și să 
aloce un nivel de resurse corespunzător în schema de personal a agenției. Din nefericire, 
nu s-a dat curs acestor solicitări. În pofida insuficienței structurale de personal, EIT a 
reușit să realizeze rate de eroare sub medie în cadrul Orizont 2020, datorită 
îmbunătățirii strategiei sale de acordare a granturilor. Totuși, având în vedere creșterea 
bruscă a numărului de beneficiari de granturi și obiectivele mult mai ambițioase stabilite 
pentru CFM 2021-2027, este posibil ca EIT să nu poată menține controalele la același 
nivel fără a crește numărul de personal care se ocupă cu activitățile de gestionare a 
granturilor. 
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