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Acronime 
Această listă include acronimele întreprinderilor comune ale UE și ale altor organisme 
ale UE care fac obiectul prezentului 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 

CNAO Contribuții în natură la activitățile operaționale 

CNAS Contribuții în natură la activitățile suplimentare 

COSO Comitetul Organizațiilor de Sponsorizare a Comisiei Treadway 

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 

EUAN Rețeaua agențiilor Uniunii Europene 

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”  

GERD Cheltuieli interne totale pentru cercetare și dezvoltare 

H2020 Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – 
Orizont 2020 

ICF Cadrul de control intern al Comisiei din 2017 

IFAC Federația Internațională a Contabililor (International Federation 
of Accountants)  

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

INTOSAI Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit 

ISA Standardele internaționale de audit ale IFAC 

ISSAI Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit 
formulate de INTOSAI 

ITER Reactorul termonuclear experimental internațional (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 

ÎU Întreprindere comună 

MIE Mecanismul pentru interconectarea Europei 

MUS Eșantionare pe bază de unități monetare (Monetary Unit 
Sampling) 

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  
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TEN-T Programul pentru Rețeaua transeuropeană de transport 

TFUE Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

UE Uniunea Europeană 
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Capitolul 1  

Întreprinderile comune ale UE și auditul Curții 
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Introducere 
1.1. Curtea de Conturi Europeană (Curtea) a fost instituită prin Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ca auditor extern al finanțelor Uniunii Europene 
(UE). În această calitate, Curtea îndeplinește rolul de gardian independent al 
intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii, contribuind în special la îmbunătățirea 
gestiunii financiare a UE. Mai multe informații cu privire la activitatea desfășurată de 
Curte sunt disponibile în rapoartele de activitate ale instituției, în rapoartele sale 
anuale privind execuția bugetului UE, în rapoartele sale speciale, în analizele sale 
panoramice și în avizele sale privind texte legislative noi sau actualizate ale UE ori alte 
decizii cu impact pentru gestiunea financiară. 

1.2. În cadrul acestui mandat, Curtea procedează la o examinare anuală a conturilor 
și a operațiunilor subiacente ale întreprinderilor comune ale UE, care sunt organisme 
de parteneriat public-privat înființate prin regulamente ale Consiliului UE. 

1.3. Acest raport prezintă rezultatele auditului desfășurat de Curte cu privire la 
întreprinderile comune ale UE (denumite în continuare, în mod colectiv, 
„întreprinderile comune”) pentru exercițiul financiar 2019. Raportul este structurat 
după cum urmează: 

— capitolul 1 descrie întreprinderile comune și natura auditului efectuat de Curte; 

— capitolul 2 prezintă rezultatele globale ale auditului; 

— capitolul 3 conține, pentru fiecare dintre cele opt întreprinderi comune, câte 
o declarație de asigurare, însoțită de opiniile și observațiile Curții în primul rând cu 
privire la fiabilitatea conturilor întreprinderilor comune și, în al doilea rând, cu 
privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. 
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Întreprinderile comune ale UE 

Parteneriatele public-privat, un instrument puternic în serviciul 
cercetării și al inovării în Europa 

1.4. Unul dintre principalele obiective ale UE este de a încuraja niveluri tot mai mari 
de investiții în cercetare, cu scopul de a furniza un stimulent pentru competitivitatea 
UE. Unul dintre cele cinci obiective-cheie ale Strategiei Europa 2020, adoptată în 2010, 
este de a aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) al UE pentru activități de cercetare și 
dezvoltare (a se vedea figura 1.1).  

Figura 1.1 – Cheltuielile interne totale pentru cercetare și dezvoltare 
(GERD) în UE-28 în perioada 2003-2018 (ca procent din PIB) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat, situația din iunie 2020. 

1.5. În iunie 2005, Comisia a prezentat raportul intitulat Fostering Public-Private 
R&D Partnerships to Boost Europe’s Industrial Competitiveness, în care face apel la 
crearea unor inițiative tehnologice comune ca programe special concepute cu scopul 
de a pune în aplicare agende de cercetare strategice și specifice fiecărei industrii, sub 
forma juridică a unor întreprinderi comune (a se vedea figura 1.2). Un element central 
consta în unirea forțelor cu sectorul privat și cu statele membre, astfel încât să se 
obțină rezultate pe care o țară sau o întreprindere este mai puțin probabil să le poată 
obține singură. 
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Figura 1.2 – De la agende strategice ale UE la întreprinderi comune 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Întreprinderile comune care 
funcționează sub egida programelor-
cadru pentru cercetare  
1.6. Întreprinderile comune sunt parteneriate stabilite între Comisie și industria de 
profil, în unele cazuri fiind implicată și comunitatea de cercetare sau organizații 
interguvernamentale. Ele urmăresc să aducă mai aproape de piață rezultatele 
proiectelor din domenii strategice de cercetare și inovare, precum și să amelioreze 
conexiunea dintre cercetare și dezvoltarea societală. Întreprinderile comune sunt 
constituite fie în temeiul articolului 187 TFUE, fie în temeiul articolelor 45-51 din 
Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, cum este cazul 
întreprinderii comune pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E). 

1.7. Întreprinderile comune sunt o formă de parteneriat public-privat cu 
personalitate juridică. Membrul din sectorul public este, de regulă, UE (reprezentată 
de Comisie), iar membrii din sectorul privat provin din industria de profil și, în unele 
cazuri, din sectorul cercetării. Există și alte tipuri de parteneri (state participante, 
organizații internaționale). Întreprinderile comune adoptă propriile agende în materie 
de cercetare și acordă finanțare în principal prin intermediul unor cereri deschise de 
propuneri. O excepție în acest sens o constituie F4E, o întreprindere comună 
responsabilă pentru furnizarea contribuției Europei la Reactorul termonuclear 
experimental internațional (ITER), cel mai mare parteneriat științific din lume, care 
urmărește să demonstreze că fuziunea este o sursă viabilă și sustenabilă de energie. 

1.8. Întreprinderile comune au o vizibilitate foarte mare, precum și o influență 
considerabilă în domenii importante ale vieții cotidiene a cetățenilor europeni, cum ar 
fi transporturile, energia, sănătatea, bioeconomia și economia digitală. În prezentul 
raport, Curtea face referire la întreprinderile comune specifice utilizând acronimele lor, 
a căror listă poate fi găsită la începutul raportului. 

1.9. În cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare 
tehnologică (PC7), Consiliul, la propunerea Comisiei, a adoptat regulamentele prin care 
au fost create primele șase întreprinderi comune: întreprinderea comună privind 
cercetarea în domeniul managementului traficului aerian în contextul cerului unic 
european (SESAR), Clean Sky, inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI), 
întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH), întreprinderea comună 
pentru nanoelectronică (ENIAC) și întreprinderea comună pentru sisteme integrate 
(ARTEMIS).  
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1.10. Perioada de funcționare a tuturor întreprinderilor comune instituite în cadrul 
PC7 a fost prelungită în 2014 pentru încă 10 ani în programul Orizont 2020 (mai exact, 
până în 2024). Contribuția financiară globală a UE la întreprinderile comune s-a dublat. 
De asemenea, au fost create două noi întreprinderi comune – cea pentru bioindustrii 
(BBI) și întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) – în timp ce ARTEMIS și ENIAC au 
fuzionat pentru a forma o singură întreprindere comună, numită „Componente și 
sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) (a se vedea figura 1.3). 

Figura 1.3 – Evoluția întreprinderilor comune europene 

 
Sursa: Comisia Europeană, pe baza regulamentelor Consiliului de instituire a întreprinderilor comune 
(figură modificată de Curtea de Conturi Europeană). 
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1.11. Aceste întreprinderi comune implementează părți specifice ale programului 
Orizont 2020 în domeniul transporturilor (Clean Sky 2, S2R și SESAR), al 
transporturilor/energiei (FCH2), al sănătății (IMI2), al bioindustriilor (BBI) și al 
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capitolul 3. 
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1.12. Întreprinderea comună Clean Sky dezvoltă generații noi de avioane mai 
ecologice. Printre realizările sale principale se numără demonstratorul de rotor 
deschis, aripi laminare, palete de rotor inovatoare și un motor cu compresie mare 
pentru elicoptere ușoare, senzori inovatori detectori de jivraj și sisteme de avionică 
avansate. 

1.13. Obiectivul întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele 
inovatoare (IMI) este de a accelera dezvoltarea de medicamente inovatoare, în special 
în domeniile în care există nevoi medicale sau sociale pentru care nu s-au găsit încă 
soluții. Principalele realizări obținute de IMI până în prezent includ o rețea 
paneuropeană formată din sute de spitale și laboratoare, care urmărește să accelereze 
dezvoltarea de noi antibiotice, teste menite să îmbunătățească siguranța 
medicamentelor, o nouă abordare a trialurilor clinice aplicate în tratamentul demenței, 
precum și o mai bună înțelegere a cauzelor care stau la baza unor boli precum 
diabetul, artrita reumatoidă și astmul bronșic sever. 

1.14. Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) vizează să obțină inovații în sectorul 
feroviar care să contribuie la realizarea spațiului feroviar unic european. Printre 
obiectivele sale principale se numără înjumătățirea costului pe ciclul de viață al 
transportului feroviar, dublarea capacității feroviare și sporirea fiabilității și 
a punctualității cu până la 50 %. 

1.15. Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului 
aerian în contextul cerului unic european (SESAR) dezvoltă următoarea generație de 
management al traficului aerian. Printre realizările sale principale obținute până în 
prezent se numără primul zbor din lume în patru dimensiuni (3D + timp), servicii de 
control al traficului aerian furnizate de la distanță, libertatea de 
planificare/replanificare a rutei pentru a reduce durata zborului și emisiile generate de 
combustibili, precum și schimbul fluidizat de informații între toți furnizorii și utilizatorii 
de informații privind managementul traficului aerian. 

1.16. Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) dezvoltă soluții 
ecologice pentru transporturi, energie și stocarea energiei. Printre realizările sale 
principale obținute până în prezent se numără dezvoltarea de autobuze care 
funcționează pe bază de pile de combustie pentru un transport public ecologic; crearea 
unui lanț valoric în UE pentru ansamblurile de pile de combustie, cu performanțe 
ameliorate și cu costuri reduse; dezvoltarea tehnicii electrolizei pentru producția 
ecologică de hidrogen; dezvoltarea și comercializarea unităților de microgenerare 
rezidențială; precum și ameliorarea performanței și a durabilității materialelor și 
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reducerea costurilor cu componentele și sistemele. De asemenea, FCH a lansat 
„Inițiativa pentru regiuni”, căreia i s-au alăturat peste 90 de regiuni și orașe și 55 de 
parteneri din sectorul industrial. Această inițiativă urmărește să încurajeze sinergiile și 
eforturile de specializare inteligentă în Europa. 

1.17. Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) implementează un program 
de activități de cercetare și inovare în Europa menit să evalueze disponibilitatea 
resurselor biologice regenerabile care pot fi utilizate pentru producerea de 
biomateriale, urmărind să sprijine, pe această bază, crearea de lanțuri valorice 
bioeconomice durabile. Printre realizările sale principale obținute până în prezent se 
numără producerea unei game de bioproduse inovatoare. 

1.18. Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție 
de lider a Europei” (ECSEL) finanțează proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare 
vizând capacitățile de proiectare și de fabricare a produselor electronice. Printre 
realizările sale principale obținute până în prezent se numără CESAR (metode și 
procese eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru sisteme integrate cu 
relevanță pentru siguranță – Cost-Efficient methods and processes for Safety Relevant 
embedded systems), care a avut un impact semnificativ asupra industriei europene 
a sistemelor integrate, și E3Car, care a depășit obstacolele principale care împiedicau 
utilizarea de componente semiconductoare avansate pentru vehiculele electrice.  

1.19. Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță 
(EuroHPC) este cea mai recentă întreprindere comună, înființată de Consiliu în 
noiembrie 2018. 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. EuroHPC 
va rămâne în activitate până la sfârșitul anului 2026. Curtea va efectua pentru prima 
dată auditul conturilor acestei întreprinderi comune în 2020. 

Întreprinderea comună F4E care funcționează sub egida 
EURATOM  

1.20. Proiectul ITER a fost lansat oficial în 1988. Activitățile de concepere și de 
proiectare aferente sunt în curs de mai mulți ani. La 21 noiembrie 2006, participanții la 
proiect au convenit în mod oficial să construiască și să exploateze o instalație 
experimentală care să demonstreze viabilitatea științifică a fuziunii ca sursă de energie 
durabilă în viitor. Acordul ITER a intrat în vigoare la 24 octombrie 2007, dată la care 
a fost creată din punct de vedere juridic Organizația ITER. Sediul organizației se află la 
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Saint-Paul-lès-Durance (Franța), instalațiile principale de fuziune urmând să fie 
construite la Cadarache (Franța). 

1.21. Proiectul implică șapte parteneri mondiali: UE, reprezentată de Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice (Euratom), Statele Unite, Rusia, Japonia, China, Coreea 
de Sud și India. Asumându-și 45 % din costurile de construcție, Europa se află în 
fruntea acestui proiect, 80 % din acest procent fiind finanțat de la bugetul UE și 20 % 
fiind finanțat de Franța, în calitate de țară-gazdă a ITER. Procentul care revine fiecăruia 
dintre ceilalți membri ai ITER este de aproximativ 9 %. Această distribuție a costurilor 
se va schimba în faza operațională, când Uniunii Europene îi vor reveni 34 % din costuri 
(a se vedea figura 1.4). 

Figura 1.4 – Contribuția membrilor ITER 

 
Sursa: F4E. 

1.22. Construcția ITER presupune fabricarea unui număr de peste 10 milioane de 
componente în fabrici din întreaga lume. Aproximativ 75 % din investițiile ITER sunt 
alocate pentru crearea de noi cunoștințe, precum și pentru producerea unor materiale 
și tehnologii de ultimă generație. Se oferă astfel industriilor și IMM-urilor europene de 
înaltă tehnologie o oportunitate valoroasă de a inova și de a dezvolta produse derivate 
care să fie exploatate în afara domeniului fuziunii (cum ar fi în sectorul energetic mai 
larg, în sectorul aviației și în cel al instrumentelor de înaltă tehnologie, de exemplu 
scanere cu rezonanță magnetică nucleară). 

1.23. Întreprinderea comună F4E este responsabilă pentru contribuția europeană 
la proiectul ITER. Ca obiective principale, aceasta urmărește să asigure contribuția 
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F4E elaborează și coordonează un program de activități în vederea pregătirilor pentru 
construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a 
Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune. Angajamentul de 
finanțare din partea Euratom pentru F4E se ridică la 6,6 miliarde de euro până la 
sfârșitul exercițiului 2020. 

Sediile întreprinderilor comune se află pe teritoriul Uniunii 
Europene 

1.24. Șapte întreprinderi comune (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI și S2R) își 
au sediul la Bruxelles. Sediul EuroHPC se află la Luxemburg. 

1.25. F4E își are sediul la Barcelona, Spania. ITER, la care UE contribuie prin 
intermediul F4E, este în curs de construcție lângă instalația Cadarache de la Saint-Paul-
lès-Durance, în regiunea Provence, în sudul Franței (a se vedea figura 1.5). 

Figura 1.5 – Întreprinderile comune în Uniunea Europeană în 2019 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Întreprinderile comune din cadrul PC7 și al Orizont 2020 
funcționează după modele de guvernanță bipartită sau 
tripartită 

1.26. Întreprinderile comune sunt constituite pe aceeași structură juridică, dar au 
fiecare capacitatea de a-și modela propriile acțiuni în funcție de caracteristicile 
specifice de care au nevoie pentru a se ocupa de inovare și cercetare în diferite 
sectoare, articulate în jurul unor piețe diferite. Majoritatea urmează un model bipartit, 
în care Comisia și industria de profil (și, în unele cazuri, sectorul cercetării) sunt 
reprezentate în consiliul de conducere și contribuie la activitățile întreprinderii comune 
în cauză (Clean Sky, IMI, FCH, BBI și S2R). Celelalte întreprinderi comune urmează un 
model tripartit, în care statele membre sau organizații interguvernamentale, Comisia și 
industria de profil fac parte din consiliul de conducere și contribuie la activitățile 
întreprinderii comune (ECSEL, SESAR și EuroHPC). 

1.27. Figura 1.6 ilustrează structura generală de guvernanță a întreprinderilor 
comune.  

Figura 1.6 – Structura generală de guvernanță a întreprinderilor comune 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Activitățile de cercetare ale întreprinderilor comune din cadrul 
PC7 și al Orizont 2020 sunt finanțate atât de UE, cât și de 
partenerii din industrie și din sectorul cercetării 

1.28. Toți membrii contribuie la finanțarea activităților de cercetare și de inovare 
ale întreprinderilor comune. Pe de o parte, UE (reprezentată de Comisie) pune la 
dispoziție fonduri în numerar din PC7 și din programul Orizont 2020 cu titlu de 
cofinanțare din partea UE pentru proiectele de inovare și de cercetare ale 
întreprinderilor comune. SESAR a primit finanțare și prin programul pentru Rețeaua 
transeuropeană de transport (TEN-T)1 în cadrul financiar multianual 
anterior(CFM 2007-2013), precum și prin Mecanismul pentru interconectarea Europei 
(MIE)2 din actualul CFM, care acoperă perioada 2014-2020. Pe de altă parte, partenerii 
din industrie și din sectorul cercetării (membrii privați) aduc contribuții în natură prin 
desfășurarea activităților de cercetare și de inovare în care investesc propriile resurse 
financiare, resurse umane, active și tehnologii. Atât UE, cât și partenerii privați 
furnizează contribuții în numerar egale la finanțarea costurilor administrative ale 
întreprinderilor comune. 

1.29. În ceea ce privește CFM anterior (2007-2013), întreprinderile comune 
execută aproximativ 3,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă circa 7 % din bugetul 
global al PC7. Întrucât valoarea contribuțiilor în natură care trebuie puse la dispoziție 
de partenerii privați trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea cofinanțării din partea 
UE, fondurile UE în valoare de 3,6 miliarde de euro mobilizează aproximativ 
8,7 miliarde de euro corespunzând unor proiecte de cercetare și inovare din cadrul 
PC7. 

1.30. În actualul CFM (2014-2020), întreprinderile comune gestionează aproximativ 
7,2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 10 % din bugetul global al Orizont 2020. Așa 
cum se arată în figura 1.7, aceste fonduri din partea UE mobilizează însă aproximativ 
17 miliarde de euro corespunzând unor proiecte de cercetare și inovare în domeniile 
acoperite de programul Orizont 2020 care sunt repartizate întreprinderilor comune. 

                                                      
1 350 de milioane de euro. 

2 10 milioane de euro. 
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Figura 1.7 – Cofinanțarea acordată întreprinderilor comune și sumele 
mobilizate prin contribuții în natură ale membrilor privați în cadrul 
Orizont 2020 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

1.31. Pentru activitățile din 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 
membrii privați trebuie să le aducă la proiectele de inovare și de cercetare din cadrul 
Orizont 2020, după cum se arată în figura 1.8. 

Figura 1.8 – Contribuțiile membrilor pe parcursul duratei de viață 
a întreprinderii comune (în milioane de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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1.32. În cadrul Orizont 2020 există două tipuri de contribuții din partea membrilor 
privați. În cazul tuturor întreprinderilor comune, aceștia trebuie să contribuie cu 
o sumă minimă la costurile totale ale proiectelor de cercetare și de inovare derulate de 
întreprinderile comune respective. Contribuția lor este definită ca diferența dintre 
costul total al proiectului și cofinanțarea din partea UE. În cazul a patru întreprinderi 
comune (Clean Sky, FCH, BBI și S2R), membrii privați trebuie să pună la dispoziție, de 
asemenea, contribuții minime în natură pentru a finanța activități desfășurate în afara 
programelor de activitate ale întreprinderilor comune, dar care intră în sfera 
obiectivelor acestora din urmă.  

1.33. Bugetul total pentru plăți al tuturor întreprinderilor comune a fost de 
aproximativ 1,9 miliarde de euro în 2019 (2018: 2 miliarde de euro). Bugetul pentru 
plăți al celor șapte întreprinderi comune care implementează activități în cadrul 
programelor pentru cercetare a fost de 1,2 miliarde de euro în 2019 (2018: 
1,2 miliarde de euro). În cazul F4E, acest buget a fost de 0,7 miliarde de euro (2018: 
0,8 miliarde de euro).  

1.34. La sfârșitul exercițiului 2019, efectivul de personal al întreprinderilor comune 
care își desfășoară activitatea în cadrul programului Orizont 2020 număra în total 
229 de angajați (agenți temporari și agenți contractuali), la care se adaugă 8 experți 
naționali detașați (2018: 225 de angajați și 7 experți naționali detașați). Personalul F4E 
număra 437 de angajați (funcționari permanenți, agenți temporari și agenți 
contractuali), la care se adaugă 2 experți naționali detașați (2018: 442 de angajați). 
Numărul de posturi ocupate în cadrul întreprinderilor comune la sfârșitul anului 2018 
și la sfârșitul anului 2019 este ilustrat în figura 1.9. 
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Figura 1.9 – Numărul de posturi efectiv ocupate în cadrul întreprinderilor 
comune (2018 și 2019) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de întreprinderile comune. 
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Mecanismele bugetare și cele de descărcare de gestiune sunt 
asemănătoare pentru toate întreprinderile comune 

1.35. Parlamentul European și Consiliul sunt responsabile pentru procedurile 
bugetare și de descărcare de gestiune anuale aferente întreprinderilor comune. 
Calendarul procedurii de descărcare de gestiune este prezentat în figura 1.10. 

Figura 1.10 – Procedura anuală de descărcare de gestiune 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Auditul Curții 

Mandatul Curții acoperă auditul conturilor anuale și al 
operațiunilor subiacente ale întreprinderilor comune 

1.36. În conformitate cu prevederile articolului 287 TFUE, Curtea a auditat: 

(a) conturile anuale ale tuturor celor opt întreprinderi comune pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2019 și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

1.37. Pe baza rezultatelor auditului pe care l-a desfășurat, Curtea furnizează 
Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare, per întreprindere 
comună, cu privire la fiabilitatea conturilor întreprinderii comune respective și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Acolo unde este cazul, 
aceste declarații de asigurare sunt completate cu observații importante de audit (a se 
vedea capitolul 3). 

1.38. În conformitate cu articolul 70 alineatul (6) și cu articolul 71 din 
Regulamentul financiar al UE, auditul fiabilității conturilor tuturor întreprinderilor 
comune a fost externalizat unor societăți de audit externe independente. În 
conformitate cu standardele internaționale de audit, Curtea a examinat calitatea 
activităților desfășurate de aceste societăți de audit externe și a obținut o asigurare 
suficientă că activitățile respective puteau servi ca bază pentru formularea opiniilor 
sale de audit privind fiabilitatea conturilor anuale ale întreprinderilor comune pentru 
exercițiul 2019. 

Auditul Curții evidențiază și abordează principalele riscuri 

1.39. Auditurile Curții sunt concepute în așa fel încât să abordeze principalele 
riscuri identificate. Auditul anual pe 2019 al conturilor anuale ale întreprinderilor 
comune și al operațiunilor subiacente a fost efectuat ținându-se seama de evaluarea 
riscurilor realizată de Curte, care este prezentată pe scurt în cele ce urmează. 
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Riscul la adresa fiabilității conturilor este scăzut spre mediu 

1.40. Curtea consideră că, per ansamblu, riscul la adresa fiabilității conturilor 
anuale este scăzut. Cu toate acestea, din cauza unei schimbări importante intervenite 
în 2018 în politica contabilă, riscul pentru F4E a fost reevaluat și clasificat ca mediu. 
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. Numărul de erori 
semnificative constatate în trecut a fost mic. 

Riscul la adresa legalității și regularității veniturilor este scăzut per 
ansamblu 

1.41. Veniturile întreprinderilor comune în 2019 au constat, în principal, în 
contribuții financiare provenite din bugetul programului Orizont 2020 și din bugetul 
Euratom ale Comisiei. Conform dispozițiilor din regulamentele întreprinderilor 
comune, bugetele și veniturile rezultate sunt convenite cu autoritățile bugetare în 
cadrul procesului bugetar anual. 

Riscul la adresa legalității și regularității plăților administrative și a celor 
privind personalul este scăzut per ansamblu  

1.42. Riscul la adresa legalității și regularității plăților a fost considerat ca fiind unul 
scăzut pentru plățile administrative și pentru cele legate de personal. Salariile sunt 
administrate de Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO) al 
Comisiei, pe care Curtea îl auditează în cadrul aprecierilor sale specifice privind 
cheltuielile administrative. În ultimii ani, Curtea nu a identificat erori semnificative în 
ceea ce privește cheltuielile cu personalul. Riscul la adresa legalității și regularității 
procedurilor de recrutare era scăzut, în general, dar mediu pentru întreprinderea 
comună F4E, unde au fost constatate în trecut deficiențe semnificative în procedurile 
de recrutare. O atenție deosebită a fost acordată și modului în care întreprinderile 
comune au utilizat personal interimar în cursul anului 2019. 

Riscul la adresa legalității și regularității plăților operaționale este mediu 
per ansamblu 

1.43. În ceea ce privește plățile intermediare și finale aferente granturilor, riscul 
a fost evaluat ca fiind, în general, mediu, deoarece aceste plăți se bazează pe 
declarațiile de cheltuieli prezentate de beneficiari, care sunt de regulă complexe. În 
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plus, în cazul plăților aferente granturilor din cadrul Orizont 2020, certificatele privind 
situațiile financiare nu sunt solicitate beneficiarului decât pentru plățile finale 
(principiul încrederii). 

1.44. Pentru plățile aferente contractelor și pentru procedurile de achiziții publice, 
dat fiind numărul limitat de astfel de proceduri derulate de întreprinderile comune, 
riscul a fost evaluat ca fiind scăzut pentru acele întreprinderi comune care desfășoară 
activități în cadrul PC7 și al programului Orizont 2020. În schimb, riscul a fost evaluat ca 
fiind mediu în cazul F4E, care desfășoară în principal proceduri de achiziții complexe 
pentru contracte cu valori ridicate, precum și în cazul EuroHPC, care și-a definit 
procesul de achiziții abia în 2019. 

Riscul pentru gestiunea bugetară este scăzut spre mediu 

1.45. Riscul a fost considerat ca fiind scăzut spre mediu din cauza naturii 
multianuale și a complexității proiectului ITER și a acțiunilor finanțate prin granturi în 
cadrul Orizont 2020. 

Riscul la adresa bunei gestiuni financiare este scăzut spre mediu 

1.46. Acest risc a fost identificat în principal în legătură cu modul de concepere 
a granturilor și cu managementul resurselor umane și al proiectelor în cadrul F4E. 
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Capitolul 2  

Prezentare generală a rezultatelor auditului 
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Introducere 
2.1. Acest capitol prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor obținute în urma 
auditului anual desfășurat de Curte cu privire la întreprinderile comune pentru 
exercițiul financiar 2019, precum și a rezultatelor altor activități de audit realizate de 
Curte în cursul anului 2019 referitor la întreprinderile comune. 

Declarațiile de asigurare (opiniile de audit) cu privire la fiabilitatea conturilor 
anuale ale întreprinderilor comune și la legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente acestor conturi, precum și toate aspectele și observațiile care nu pun în 
discuție aceste opinii sunt prezentate în capitolul 3 al raportului de față. 
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Rezultatele auditului anual desfășurat 
de Curte cu privire la întreprinderile 
comune pentru exercițiul 
financiar 2019 sunt per ansamblu 
pozitive 
2.1. În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la conturile anuale ale 
întreprinderilor comune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 și cu 
privire la operațiunile subiacente acestor conturi a confirmat rezultatele pozitive 
raportate de Curte în anii precedenți.  

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea 
conturilor pentru toate întreprinderile comune 

2.2. Curtea a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la conturile 
anuale ale tuturor întreprinderilor comune. În opinia Curții, aceste conturi prezintă în 
mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a fiecărei întreprinderi 
comune la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele operațiunilor întreprinderilor 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. 

Paragrafe de evidențiere a unor aspecte cu privire la contribuția UE la 
ITER 

2.3. La fel ca în anii precedenți, opinia de audit exprimată de Curte cu privire la 
conturile anuale pentru 2019 ale întreprinderii comune F4E include paragrafe de 
evidențiere a unor aspecte3, prin care se atrage atenția asupra dificultăților deosebite 
legate de implementarea ITER, un proiect internațional de pionierat care a fost lansat 

                                                      
3 Un paragraf de evidențiere a unui aspect este utilizat pentru a 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. 
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cu scopul de a construi și a exploata o instalație experimentală pentru a demonstra 
viabilitatea științifică a fuziunii ca sursă de energie durabilă în viitor 

2.4. În luna noiembrie 2016, Consiliul ITER4 a aprobat un nou scenariu de referință 
pentru proiectul ITER. Noul scenariu estimează termenele pentru finalizarea „primei 
plasme”5, începutul fazei operaționale fiind prevăzut pentru 2025, iar finalizarea fazei 
de construcție, pentru 2035. Data stabilită de noul scenariu de referință este 
considerată a fi cea mai apropiată dată fezabilă din punct de vedere tehnic6. Scenariul 
anterior de referință, din 2010, estimase că faza de construcție va fi finalizată în 20207. 

2.5. 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. Aceste estimări recente nu includ situațiile 
neprevăzute, deși Comisia a sugerat că ar fi indicat să se prevadă o întârziere de până 
la 24 de luni în calendarul de implementare a proiectului și o marjă de 10-20 % în 
buget. 

2.6. În aprilie 20188, Consiliul UE a încredințat Comisiei mandatul de a aproba noul 
scenariu de referință pentru ITER în numele Euratom și a reafirmat angajamentul de 
a pune la dispoziție resurse în limitele următorului cadru financiar multianual (CFM), 

                                                      
4 Cel de al 19-lea Consiliu ITER din 16-17 noiembrie 2016. Consiliul ITER este organismul de 

conducere al Organizației ITER. Acesta are autoritatea de a numi în funcție personalul de la 
niveluri de conducere ierarhice superioare, de a modifica regulamentele și de a decide cu 
privire la bugetul total al proiectului ITER și la participarea unor noi membri la proiect. 
Consiliul ITER este format din reprezentanți a șapte membri – UE, China, India, Japonia, 
Coreea de Sud, Rusia și Statele Unite. 

5 „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. 

6 Așa cum se arată în cea de a cincea evaluare anuală realizată de către un grup independent 
de evaluare (31 octombrie 2016) și în raportul din luna decembrie 2016 adresat de 
managerul de proiect din cadrul întreprinderii comune F4E către Consiliul de administrație. 

7 COM(2010) 226 final din 4 mai 2010. 

8 Suma de 6,6 miliarde de euro (la valorile din 2008) care fusese aprobată de Consiliul UE 
în 2010 servește, în prezent, ca plafon pentru cheltuielile întreprinderii comune până 
în 2020. 
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dar fără a afecta negocierile ulterioare legate de CFM, menite să determine detaliile 
finanțării viitoare. 

2.7. Deși s-au luat măsuri pozitive pentru îmbunătățirea gestionării și a controlului 
contribuției întreprinderii comune la faza de construcție a proiectului, persistă riscul 
unor creșteri suplimentare ale costurilor și al apariției altor întârzieri în implementarea 
proiectului față de actualul scenariu de referință aprobat. 

2.8. La 31 ianuarie 2020, Regatul Unit s-a retras din UE și din Euratom. Perioada de 
tranziție pentru negocierea unui nou acord de parteneriat cu Euratom se încheie la 
31 decembrie 2020. Rezultatele negocierii pot avea un efect semnificativ asupra 
activităților de după 2020 ale întreprinderii comune F4E și asupra proiectului ITER. 

 Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor 
pentru toate întreprinderilor comune 

2.9. Pentru toate întreprinderile comune, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve 
(„favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri 
subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019. În 
opinia Curții, operațiunile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative.  

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea plăților subiacente conturilor pentru toate 
întreprinderile comune 

2.10. Pentru toate întreprinderile comune, Curtea a emis opinii de audit fără 
rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți 
subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019. În 
opinia Curții, operațiunile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

Curtea și-a ajustat abordarea de audit utilizată pentru exercițiul 2019 în ceea ce 
privește plățile aferente granturilor, astfel încât să poată obține asigurarea necesară 

2.11. În cazul a șapte întreprinderi comune care implementează proiecte în cadrul 
PC7 și al Orizont 2020 (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI și S2R), din cauza 
diferențelor metodologice care există între Curte și Comisie și a deficiențelor detectate 
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la nivelul auditurilor ex post ale Comisiei, Curtea nu s-a bazat pe deplin pe rezultatele 
de audit ale acesteia pentru a-și formula opinia cu privire la legalitatea și regularitatea 
plăților subiacente. În schimb, asigurarea obținută din auditurile ex post (a se vedea 
punctele 2.28 și 2.29 cu notele de subsol aferente) a fost completată cu un audit 
detaliat la nivelul beneficiarilor și cu evaluări separate ale elementelor cantitative 
descrise mai jos, care au stat la baza opiniei formulate de Curte pentru fiecare 
întreprindere comună: 

(a) rata de eroare reprezentativă și reziduală pentru fiecare întreprindere comună, 
bazată pe rezultatele auditurilor ex post ale Comisiei cu privire la plățile aferente 
granturilor. Aceasta a inclus o evaluare a caracterului corect și complet al 
calculelor realizate pentru rata de eroare reprezentativă și pentru cea reziduală;  

(b) rata de eroare bazată pe rezultatele testelor de fond realizate de Curte; și 

(c) rata de eroare legată de operațiunile fiecărei întreprinderi comune în cadrul 
testelor de fond realizate de Curte. 

2.12. Figura 2.1 prezintă o imagine generală a evoluției opiniilor de audit anuale 
emise de Curte cu privire la conturile anuale și la operațiunile de venituri și plăți din 
perioada 2017-2019 ale întreprinderilor comune. 

Figura 2.1 – Evoluția opiniilor exprimate de Curte cu privire la 
întreprinderile comune în perioada 2017-2019 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

2017 2018 2019

8 opinii cu privire la întreprinderile comune
Plăți
Venituri
Conturi

Opinii
fără rezerve („favorabile”)
cu rezerve
contrare
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Observațiile Curții abordează domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri 

2.13. Fără a pune în discuție opiniile pe care le-a exprimat, Curtea a formulat 
o serie de observații pentru a evidenția o serie de aspecte care pot fi ameliorate în 
următoarele domenii: gestiunea bugetară și financiară, contribuțiile în natură, cadrul 
de control intern și de monitorizare pentru plățile aferente granturilor, procedurile de 
achiziții, resursele umane și buna gestiune financiară. Aceste observații, care sunt 
detaliate în capitolul 3, sunt rezumate în cele ce urmează. 

Persistă deficiențe în ceea ce privește planificarea anuală a plăților  

2.14. Faptul că întreprinderile comune trebuie să își realizeze planificările în raport 
cu proiecte importante multianuale bazate pe granturi pentru cercetare rămâne 
principala dificultate întâmpinată la planificarea și monitorizarea creditelor de plată. 
Date fiind nevoile întreprinderilor comune, creditele de plată neutilizate pot fi incluse 
în buget în următoarele trei exerciții financiare. În ceea ce privește BBI, creșterea 
semnificativă a creditelor de plată neutilizate la sfârșitul exercițiului 2019 pentru 
proiecte aferente Orizont 2020 a fost cauzată în principal de întârzieri neprevăzute ale 
proiectelor survenite în 2019. În ceea ce privește bugetul de plăți al ECSEL pentru 
proiectele din cadrul PC7, rata scăzută de execuție de mai puțin de 50 % se explica în 
primul rând prin întârzierea cu care autoritățile naționale de finanțare au prezentat 
certificate de final de proiect pentru activitățile în curs finanțate prin PC7. 

Acțiuni de întreprins – 1 

La planificarea noilor credite de plată, întreprinderile comune sunt încurajate să ia 
în calcul suma acumulată corespunzând creditelor de plată neutilizate din exerciții 
anterioare care au fost reînscrise în bugetul exercițiului curent. 

Rata de implementare a acțiunilor de către întreprinderile comune și 
contribuțiile membrilor privați sunt două aspecte în legătură cu care se 
pot aduce îmbunătățiri  
Întreprinderile comune au obținut o rată de implementare de 90 % pentru activitățile 
lor din cadrul PC7 și al TEN-T 

2.15. Întreprinderile comune care pun în aplicare activități în cadrul 
programelor PC7 și TEN-T (CFM 2007-2013) sunt SESAR, Clean Sky, IMI, FCH și ECSEL. În 
2019, doar trei întreprinderi comune (IMI, FCH și ECSEL) se mai aflau în faza de 
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închidere a implementării acțiunilor lor respective din cadrul PC7. Celelalte două 
întreprinderi comune (SESAR și Clean Sky) au efectuat ultimele plăți corective și 
recuperări ale plăților în exces către beneficiari în 2019. 

2.16. Tabelul 2.1 prezintă o imagine de ansamblu asupra contribuțiilor membrilor 
la activitățile din cadrul PC7 ale acestor întreprinderi comune la sfârșitul 
exercițiului 2019. În medie, aceste contribuții reprezentau 90 % din obiectivele stabilite 
până la sfârșitul perioadei de programare prin regulamentele de instituire ale 
întreprinderilor comune. 

Tabelul 2.1 – PC7 și TEN-T: contribuțiile membrilor (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderile comune. 

2.17. În cazul SESAR, contribuțiile în numerar plătite în exces de membri se ridicau 
la sfârșitul exercițiului 2019 la 30,7 milioane de euro. Din această sumă, 23,8 milioane 
de euro reprezentau contribuții în numerar neutilizate, provenite din PC7. În lipsa unei 
soluții pragmatice pentru o rambursare anticipată, aceste fonduri sunt păstrate de 
întreprinderea comună fără a fi utilizate pentru proiecte de cercetare. 

Acțiuni de întreprins – 2 

Pentru a se asigura respectarea principiului bunei gestiuni financiare, este 
necesară o soluție pragmatică care să permită întreprinderii comune SESAR să 
ramburseze Comisiei fondurile primite în exces din PC7, înainte de închiderea 
oficială a întreprinderii comune în 2024. 

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 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 Clean Sky 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL (pentru 

ARTEMIS/ENIAC
)

655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Total 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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Anumite întreprinderi comune au cunoscut o încetinire a implementării activităților 
lor din cadrul Orizont 2020 

2.18. Cele șapte întreprinderi comune care implementează activități în cadrul 
Orizont 2020 sunt SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI și S2R. Aceste întreprinderi au 
o durată de viață de 10 ani (2014-2024). La sfârșitul exercițiului 2019, dincolo de 
mijlocul perioadei de implementare a activităților lor din cadrul Orizont 2020 
(CFM 2014-2020), unele întreprinderi comune nu au obținut progresele preconizate în 
cadrul programului și, prin urmare, înregistrau întârzieri în atingerea obiectivelor în 
materie de contribuții stabilite prin regulamentele respective de instituire. 

2.19. Tabelul 2.2 prezintă o imagine de ansamblu asupra contribuțiilor membrilor 
la activitățile din cadrul Orizont 2020 ale acestor întreprinderi comune la sfârșitul 
exercițiului 2019. Până la mijlocul perioadei de programare, aceste întreprinderi 
comune implementaseră, în medie, 51 % din activitățile lor din cadrul Orizont 2020 și 
din activitățile suplimentare conexe, respectiv 44 %, dacă nu se iau în calcul activitățile 
suplimentare. 

Tabelul 2.2 – Orizont 2020: contribuțiile membrilor (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderile comune. 

Membrii privați contribuie într-o măsură mult mai importantă la activități care nu 
figurează în programele de activitate ale întreprinderilor comune, dar care ajută la 
realizarea obiectivelor acestora 

2.20. În cazul a patru întreprinderi comune (Clean Sky, FCH, BBI, S2R), 
regulamentele lor respective de instituire stipulează că membrii privați aduc contribuții 
în natură sub formă de activități suplimentare desfășurate în afara programelor de 
activitate ale întreprinderilor comune și stabilesc un nivel minim al contribuțiilor până 
la sfârșitul programului Orizont 2020. După cum se arată în tabelul 2.2, până la 
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585,0 1 000,0 — 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 — 696,8 44 % 44 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 Clean Sky 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %
1 638,0 1 425,0 — 3 063,0 IMI 2 423,7 232,1 144,2 — 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %
1 185,0 1 657,5 — 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 — 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Total 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(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 instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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sfârșitul exercițiului 2019, contribuțiile aduse de membrii privați constau în principal în 
declararea cheltuielilor proprii pentru activitățile respective. 

2.21. Până la sfârșitul anului 2019, partenerii din sectorul industrial și din domeniul
cercetării ai întreprinderilor comune care implementează activități în cadrul 
programului Orizont 2020 contribuiseră cu 5,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 
52 % din cuantumul total al contribuțiilor convenit, și anume 9,8 miliarde de euro. 
Această sumă includea 2,4 miliarde de euro9 (47 %) reprezentând contribuții în natură 
la activitățile operaționale proprii ale întreprinderilor comune desfășurate în cadrul 
programului Orizont 2020 și 2,7 miliarde de euro (53 %) reprezentând contribuții în 
natură la activitățile din afara programelor de activitate ale întreprinderilor comune. La 
sfârșitul exercițiului 2019, rata de execuție a contribuțiilor în natură legate de activități 
operaționale era de 36 %, în timp ce rata de execuție a contribuțiilor în natură la 
activitățile suplimentare se apropia de 85 %. În pofida importanței pe care o au 
activitățile suplimentare, aceste întreprinderi comune – în temeiul unui acord încheiat 
cu Comisia – nu au nicio obligație de a prezenta în conturile anuale contribuțiile care 
corespund acestor activități și dispozițiile relevante din regulamentele de instituire ale 
întreprinderilor comune nu permit Curții să le auditeze10. Prin urmare, Curtea nu poate 
exprima o opinie cu privire la natura, la calitatea și la cantitatea acestor contribuții în 
cazul Clean Sky, al FCH, al BBI și al S2R (a se vedea caseta 2.1 și caseta 2.2). 

Caseta 2.1 

Contribuții în natură la activități suplimentare din cadrul 
Orizont 2020 (numai pentru Clean Sky, FCH, BBI și S2R) 

Conform dispozițiilor articolului 4 alineatul (2) litera (b) care se regăsește în fiecare 
dintre regulamentele de instituire ale acestor patru întreprinderi comune, 
„activitățile suplimentare” sunt contribuții în natură la activități care nu intră în 
sfera nici a programului de activitate și nici a bugetului întreprinderilor comune în 
cauză, dar contribuie la obiectivele lor generale. Activitățile vizate ar trebui să fie 
specificate într-un plan anual de activități suplimentare, în care să se indice și 
valoarea estimată a contribuțiilor. În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din 
regulamentele de instituire, costurile suportate în cadrul activităților suplimentare 
trebuie certificate de un auditor extern independent și nu sunt auditate de Curtea 
de Conturi Europeană sau de către un alt organism al UE. 

9 Din această sumă, până la sfârșitul anului 2019 fuseseră certificați doar aproximativ 
0,9 miliarde de euro (38 %). 

10 Articolul 4 alineatul (4) din regulamentele de instituire respective. 
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Caseta 2.2 

Contribuții în natură la activitățile operaționale ale întreprinderilor 
comune din cadrul Orizont 2020 (pentru toate întreprinderile 
comune) 

Conform dispozițiilor din regulamentele de instituire ale tuturor întreprinderilor 
comune, costurile operaționale ale acestora ar trebui acoperite atât printr-o 
contribuție financiară din partea UE, cât și prin contribuții în natură din partea 
membrilor privați, a statelor participante sau a organizațiilor interguvernamentale. 
Contribuțiile în natură ale membrilor privați constau în costuri suportate de 
aceștia în punerea în aplicare a acțiunilor de cercetare și inovare ale 
întreprinderilor comune, din care este dedusă contribuția celorlalți membri ai 
întreprinderii comune (cofinanțarea din partea UE, contribuția statelor 
participante sau a organizațiilor interguvernamentale) și orice altă contribuție a UE 
la costurile respective. În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din 
regulamentele de instituire, aceste contribuții în natură trebuie să fie raportate 
anual și costurile conexe trebuie să fie certificate de un auditor extern 
independent.  

2.22. În plus, în ceea ce privește BBI, deși regulamentul de instituire a acestei 
întreprinderi comune a fost modificat în 2018 în mod expres pentru a permite 
membrilor din industrie să se achite de contribuțiile lor în numerar la nivel de proiect, 
există în continuare un risc ridicat ca aceștia să nu reușească, până la sfârșitul 
programului BBI, să furnizeze suma minimă necesară corespunzătoare contribuțiilor în 
numerar la activități operaționale, și anume 182,5 milioane de euro. În consecință, 
Comisia (DG RTD) 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). 

Acțiuni de întreprins – 3  

Atunci când regulamentul de instituire a unei întreprinderi comune solicită 
membrilor privați ai acesteia contribuții financiare pentru activitățile operaționale, 
este foarte important ca acesta să prevadă totodată un cadru juridic adecvat care 
să asigure faptul că suma corespunzătoare contribuției financiare necesare va fi 
obținută până la sfârșitul programului.  
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Întreprinderile comune au finalizat majoritatea cererilor de propuneri/procedurilor 
de ofertare necesare pentru implementarea activităților lor din cadrul Orizont 2020 

2.23. Până la sfârșitul exercițiului 2019, întreprinderile comune finalizaseră deja 
majoritatea cererilor de propuneri/procedurilor de ofertare necesare pentru 
implementarea activităților din cadrul Orizont 2020 care le fuseseră încredințate. 

2.24. După cum se arată în tabelul 2.3, până la sfârșitul exercițiului 2019, 
întreprinderile comune atribuiseră/semnaseră deja, în medie, acorduri de grant și/sau 
contracte pentru 78 % din activitățile lor planificate în cadrul Orizont 2020.  

Tabelul 2.3 – Orizont 2020: cofinanțarea angajată de întreprinderile 
comune (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderile comune. 

Controalele interne privind plățile aferente granturilor au fost, în 
general, eficace 
Majoritatea întreprinderilor comune au pus în aplicare noul cadru de control intern 
al Comisiei 

2.25. Întreprinderile comune au instituit proceduri de control ex ante fiabile bazate 
pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Ele au obligația de 
a pune în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, care se întemeiază pe 
17 principii de control intern. Până la sfârșitul anului 2019, întreprinderile comune (cu 
excepția ECSEL) puseseră în aplicare noul cadru de control intern și elaboraseră 
indicatori-cheie de control pentru toate principiile de control, cu scopul de a evalua 
eficacitatea activităților lor de control și de a detecta deficiențele în materie de 

Total UE
Administrarea 
întreprinderii 

comune

Cofinanțarea 
maximă pentru 
întreprinderea 

comună

Întreprinderil
e comune din 

cadrul 
Orizont 2020

Cofinanțarea 
angajată pentru 
întreprinderea 

comună

Rata de execuție a 
programului

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 Clean Sky 2 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 IMI2 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 FCH2 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 BBI 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 Total 5 476,8 78 %

Acorduri de grant atribuite/semnate
(situația la 31.12.2019)

Contribuțiile UE
(în conformitate cu regulamentele de instituire)
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control11. Cadrul de control intern stabilit ar trebui însă privit ca un proces permanent, 
a cărui calitate depinde de ameliorarea continuă a indicatorilor-cheie de control și 
a autoevaluărilor anuale ale întreprinderilor comune. 

Rezultatele auditurilor ex post indică faptul că, pentru majoritatea întreprinderilor 
comune, nivelul de eroare în cadrul plăților aferente granturilor se situează sub 
pragul de semnificație 

2.26. În ceea ce privește controalele vizând legalitatea și regularitatea plăților 
aferente granturilor efectuate în cadrul PC7, întreprinderile comune au contractat 
societăți de audit externe independente pentru a efectua audituri ex post la nivelul 
beneficiarilor. În cazul plăților aferente granturilor efectuate de întreprinderile comune 
în cadrul Orizont 2020, auditurile ex post sunt responsabilitatea Serviciului comun de 
audit (CAS) din cadrul Comisiei, dar acesta contractează aproximativ trei sferturi din 
audituri unor societăți externe. Toate întreprinderile comune au utilizat aceste audituri 
ex post pentru a evalua legalitatea și regularitatea plăților lor aferente granturilor. 

2.27. În 2019, doar trei întreprinderi comune (IMI, FCH și ECSEL) au mai efectuat 
plăți finale aferente granturilor în cadrul PC7. Pe baza rezultatelor auditurilor ex post 
disponibile la sfârșitul anului 2019, IMI și FCH au raportat rate de eroare reziduală sub 
pragul de semnificație de 2 %. În cazul ECSEL, diferențele semnificative de la nivelul 
metodologiilor și al procedurilor utilizate de către autoritățile naționale de finanțare 
din statele participante nu permit să se calculeze o rată de eroare reziduală unică 
pentru plățile din cadrul PC7. Or, rata de eroare reziduală stabilită de DG RTD pentru 
întregul program PC7 era de 3,52 % la sfârșitul exercițiului 2019. Dat fiind procentul 
scăzut din 2019 al plăților din PC7 (aproximativ 11 %), rata de eroare reziduală pentru 
totalul plăților operaționale ale ECSEL efectuate în 2019 este considerată a fi sub 
pragul de semnificație. 

2.28. În ceea ce privește plățile aferente granturilor din cadrul Orizont 2020, toate 
întreprinderile comune care pun în aplicare proiecte în cadrul acestui program au 
raportat rate de eroare reziduală sub pragul de semnificație de 2 %, pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post ale CAS disponibile la sfârșitul anului 2019. 

                                                      
11 Întreprinderea comună F4E a adoptat la 12 decembrie 2018 sistemul său integrat de 

standarde de management și de control intern, care acoperă atât cadrul de control intern al 
Comisiei, cât și sistemul de calitate aplicabil pentru ansamblul proiectului ITER, bazat pe 
standarde ISO. Acest sistem este compus din 20 de standarde, grupate în cele cinci 
componente ale COSO: mediul de control, evaluarea riscurilor, activitățile de control, 
informare și comunicare și activități de monitorizare. 
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Auditul desfășurat de Curte la nivelul beneficiarilor cu privire la un eșantion de plăți 
aferente granturilor din 2019 a confirmat rezultatele auditurilor ex post pentru 
costurile cu personalul declarate 

2.29. În 2018 și în 2019, Curtea a examinat, pe baza unui eșantion, auditurile 
ex post desfășurate de CAS și de auditorii externi contractați de acesta. Aceste 
examinări au indicat diferențe metodologice și deficiențe în calitatea auditurilor, astfel 
cum au fost descrise în capitolul corespunzător al Raportului anual al Curții pe 201812 și 
al celui pe 2019, rezultatul fiind o subestimare a ratei de eroare pentru plățile din 
cadrul Orizont 2020. Mai mult, rata de eroare reziduală prezentată de șapte 
întreprinderi comune din cadrul Orizont 2020 (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI și 
S2R) în rapoartele lor anuale de activitate respective nu poate fi comparată în mod 
direct cu rata de eroare publicată în Raportul anual al Curții pe 2019 cu privire la 
cheltuielile Comisiei din domeniul cercetării13.  

2.30. Curtea și-a ajustat deci abordarea de audit pentru 2019 și a completat 
asigurarea obținută din auditurile ex post cu un audit detaliat la nivelul beneficiarilor 
(teste de fond) pentru un eșantion de plăți efectuate de întreprinderile comune. 
Aceste operațiuni au fost selectate în mod aleatoriu (eșantionare de tip MUS) dintr-o 
populație constituită din totalitatea plăților intermediare și finale de grant efectuate în 
2019 de cele șapte întreprinderi comune care implementează proiecte în cadrul PC7 și 
al Orizont 2020. 

                                                      
12 A se vedea capitolul 5 al Raportului anual al Curții pe 2018 (punctele 5.31-5.34) și 

capitolul 4 al Raportului anual al Curții pe 2019 (punctele 4.28 și 4.29), în care s-a raportat 
că, spre deosebire de metoda de calcul utilizată de Curte, procentul de eroare 
reprezentativă calculat de CAS pentru fiecare operațiune auditată din cadrul Orizont 2020 
se bazează pe cuantumul total al declarației de cheltuieli și nu pe suma elementelor de cost 
incluse în eșantion în vederea unui audit detaliat și a reefectuării controlului. 

13 Spre deosebite de rata de eroare calculată de Curte, rata de eroare reziduală calculată de 
întreprinderile comune (pe baza rezultatelor auditurilor ex post și în conformitate cu 
formula din strategia de audit ex post a CAS pentru Orizont 2020) ține seama de corecția 
tuturor erorilor detectate la nivelul plăților auditate, precum și de corecția erorilor 
sistemice care afectează plățile neauditate ale beneficiarilor care au făcut obiectul auditului 
(prin „extrapolare”).  
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2.31. Auditurile detaliate desfășurate de Curte au confirmat erori sistemice legate 
de costurile cu personalul declarate, care fuseseră detectate și raportate și de către 
auditorii ex post. Principalele surse de eroare au fost: 

— utilizarea unor tarife orare care nu se bazau pe un exercițiu financiar încheiat; 

— declararea de ore prestate în timpul zilelor de sărbătoare; 

— utilizarea de ore productive individuale, lucru interzis în cazul în care declarațiile 
de cheltuieli se bazează pe tarife orare lunare; 

— utilizarea de tarife unitare care includeau elemente estimate ce se abăteau în 
mod semnificativ de la tarifele unitare efective. 

Acțiuni de întreprins – 4  

Simplificarea în continuare a normelor aplicabile declarațiilor de cheltuieli pentru 
costurile cu personalul (de exemplu, prin introducerea unui tarif zilnic fix care să 
înlocuiască cele trei metode de calculare a tarifului orar) este o precondiție pentru 
programele viitoare, astfel încât ratele de eroare care afectează plățile aferente 
granturilor pentru cercetare să poată fi menținute sub pragul de semnificație. 
O altă posibilitate este ca întreprinderile comune să utilizeze opțiunile simplificate 
în materie de costuri. În 2018 și în 2019, S2R a utilizat cu succes, în cadrul unui 
exercițiu-pilot, o schemă de finanțare cu sume forfetare, disponibilă numai pentru 
membrii săi. Pentru o astfel de schemă de finanțare este însă nevoie de o bază de 
date solidă cu privire la beneficiari, cu date financiare fiabile pe mai mulți ani, care 
să permită stabilirea sumelor forfetare adecvate.  

Procesul de planificare și de evaluare aplicat de întreprinderea comună 
F4E pentru achiziții prezenta deficiențe 

2.32. Auditul de conformitate desfășurat de Curte cu privire la procedurile de 
achiziții derulate de F4E pentru contracte cu valori ridicate a relevat deficiențe ale 
procesului de planificare și de evaluare aferent. 

2.33. În ceea ce privește procesul de planificare, termenele publicate inițial au fost, 
în cazul unei proceduri, nerealiste, deoarece nu au luat pe deplin în considerare 
complexitatea nici a procesului în sine, nici a contractului. În ceea ce privește procesul 
de evaluare, într-un anumit caz, întreprinderea comună F4E nu a specificat în mod clar 
cerințele tehnice minime, care sunt excluse, prin definiție, din sfera negocierilor. Într-
un alt caz, sarcina administrativă de a dovedi echivalența certificării specifice, cerute în 
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cadrul criteriilor de selecție, poate să fi descurajat anumiți contractanți potențiali care 
dețineau certificări echivalente să depună o ofertă.  

Acțiuni de întreprins – 5 

Întreprinderea comună F4E este încurajată să își îmbunătățească procesul de 
planificare a achizițiilor, publicând încă de la început în documentația de atribuire 
calendare realiste, care să țină seama de complexitatea atât a procedurii de 
achiziții (cu vizite la fața locului, de exemplu), cât și a contractului. 

Pe lângă aceasta, F4E este încurajată să își îmbunătățească procesul de evaluare și 
de negociere evitând să ceară calificări specifice ca parte a criteriilor de selecție și 
definind în mod clar sfera negocierilor în documentația de atribuire. 

Deficiențele de la nivelul F4E care afectează resursele umane și 
gestionarea proiectelor pun în pericol eficacitatea operațională a acestei 
întreprinderi comune 

2.34. În cadrul celei de a opta evaluări anuale a F4E, grupul de experți a identificat 
mai multe probleme și riscuri la nivelul conducerii superioare și al culturii corporative. 
De asemenea, acesta a observat că, pentru a depăși restricțiile din schema de personal 
legate de personalul statutar, întreprinderea comună F4E recurge din ce în ce mai mult 
la resurse umane contractate sau internalizate, inclusiv pentru posturi-cheie din 
punctul de vedere al competențelor cerute. În 2019, aceste resurse au fost formate din 
aproximativ 289 de persoane (sau echivalentul a 62 % din personalul statutar prevăzut 
în schema de personal). Această situație, dacă rămâne nesoluționată, ar putea afecta 
negativ performanța personalului. 

Acțiuni de întreprins – 6 

Întreprinderea comună F4E este încurajată să abordeze aceste probleme și 
riscurile asociate semnalate de grupul de experți în legătură cu managementul 
resurselor umane și cu utilizarea pe scară mare a resurselor contractate sau 
internalizate. 

2.35. În 2019, un grup ad-hoc desemnat de Consiliul de administrație al F4E 
a examinat actualul sistem de raportare utilizat de întreprinderea comună și a propus 
introducerea unui sistem de analiză a valorii dobândite (Earned Value Management – 
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EVM)14. Propunerea a fost aprobată de Consiliul de administrație. Sistemul propus de 
analiză a valorii dobândite nu ține însă seama de toate recomandările experților 
independenți și nu furnizează informații clare cu privire la progresele tehnice realizate 
în raport cu costurile suportate până la momentul respectiv în ceea ce privește 
ansamblul obligațiilor de realizare a proiectului ITER care revin întreprinderii 
comune F4E. 

Acțiuni de întreprins – 7 

Întreprinderea comună F4E este încurajată să reevalueze eficacitatea noului 
sistem EVM în cursul etapei de punere în aplicare și să informeze Consiliul său de 
administrație cu privire la rezultatele acestei evaluări.  

Întreprinderile comune dau curs constatărilor de audit 
formulate în anii anteriori 

2.36. 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. Mai multe detalii în acest sens sunt prezentate în 
anexele la opiniile Curții din capitolul 3. 

2.37. În figura 2.2 se arată că, în legătură cu cele 26 de observații cărora nu li se 
dăduse curs până la sfârșitul exercițiului 2018, în 2019 fuseseră întreprinse acțiuni 
corective care au permis închiderea a 20 de observații (77 %). În legătură cu restul de 
6 observații (23 %), acțiuni corective se aflau încă în desfășurare la sfârșitul 
exercițiului 201915. 

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

proces sistematic de monitorizare a proiectelor, utilizat pentru a identifica deviațiile în 
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. 

15 Notă: pentru Clean Sky, IMI, FCH și F4E, toate observațiile din anii anteriori au fost închise 
ca urmare a acțiunilor corective implementate de întreprinderile comune în cursul 
perioadei în care a avut loc auditul privind exercițiul 2019. 
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Figura 2.2 – Eforturile depuse de întreprinderile comune pentru a da curs 
observațiilor formulate în anii anteriori 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Rezultate de audit din alte documente 
recente publicate de Curte care fac 
referire la întreprinderile comune  
2.38. Pe lângă raportul de audit anual privind conturile anuale ale întreprinderilor 
comune, Curtea a publicat, în cursul anului 2019, o serie de rapoarte speciale de audit 
în care se face referire la întreprinderile comune (a se vedea figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Rezultate de audit din alte documente recente publicate de Curte care fac referire la întreprinderile comune 
și la activități de cercetare 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

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 (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, de asemenea, o serie de recomandări în atenția 
Comisiei Europene, menite să ajute la îmbunătățirea 
sprijinului acordat de aceasta pentru modernizarea ATM.

Mai multe detalii privind concluziile auditului, 
recomandările aferente și răspunsurile entității auditate 
pot fi consultate pe site-ul Curții, eca.europa.eu.

Document de informare 2019: 
Sprijinul acordat de UE pentru stocarea energiei: 
provocările cărora trebuie să li se facă față

Acest document de informare descrie și analizează acțiunile 
UE în domeniul tehnologiilor de stocare a energiei, care oferă 
un răspuns flexibil la dezechilibrele cauzate de o pondere 
crescută în rețeaua electrică a surselor regenerabile de 
energie variabile, cum ar fi energia solară și cea eoliană. 
Curtea s-a axat pe investițiile finanțate din bugetul UE și a 
identificat șapte provocări principale în ceea ce privește 
sprijinul acordat de UE pentru dezvoltarea și implementarea 
tehnologiilor de stocare a energiei.

Comisia recunoaște importanța eficacității cercetării și a 
inovării în accelerarea transformării sistemului energetic al UE 
și în introducerea pe piață a unor noi tehnologii promițătoare, 
cu emisii reduse de carbon. Între 2014 și octombrie 2018, 
Orizont 2020, principalul program pentru cercetare al 
Comisiei, a alocat 1,34 miliarde de euro pentru proiecte 
privind stocarea energiei în rețeaua electrică sau mobilitatea 
cu emisii reduse de carbon.  Curtea a constatat că Comisia a 
luat măsuri în vederea simplificării programului Orizont 2020, 
dar complexitatea finanțării acordate de UE în domeniul 
cercetării se poate reduce și mai mult și poate fi sporită 
participarea întreprinderilor inovatoare. De asemenea, există 
riscul ca UE să nu sprijine suficient introducerea pe piață a 
unor soluții inovatoare de stocare a energiei.

Mai multe detalii privind concluziile auditului, 
recomandările aferente și răspunsurile entității auditate 
pot fi consultate pe site-ul Curții, eca.europa.eu.

Raportul special nr. 2/2020 al Curții de Conturi 
Europene: 
Instrumentul pentru IMM-uri în acțiune: un 
program eficace și inovator, dar care se confruntă 
cu unele provocări

Instrumentul pentru IMM-uri a fost creat prin programul-
cadru pentru cercetare Orizont 2020 cu scopul de a sprijini 
inovarea în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Obiectivul 
său este de a dezvolta și de a valorifica potențialul 
întreprinderilor de acest tip prin acoperirea deficitului de 
finanțare pentru proiecte în stadiu de început cu risc ridicat și 
prin accelerarea comercializării în sectorul privat a 
rezultatelor cercetării. Instrumentul se adresează IMM-urilor 
inovatoare din UE și din 16 țări asociate. Dispunând de un 
buget total de 3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, 
instrumentul oferă finanțări nerambursabile pentru 
întreprinderi cu un potențial ridicat.

Curtea a examinat dacă Instrumentul pentru IMM-uri a vizat 
tipul adecvat de IMM-uri, dacă acesta a asigurat o acoperire 
geografică largă, dacă procesul de selecție a fost eficace și 
dacă Comisia a monitorizat în mod adecvat instrumentul.

Curtea a constatat că Instrumentul pentru IMM-uri oferă un 
sprijin eficace IMM-urilor pentru dezvoltarea proiectelor lor 
de inovare, dar a identificat un risc în faptul că instrumentul 
finanțează unele IMM-uri care ar fi putut fi finanțate de piață 
și a observat că participarea la instrument variază simțitor de 
la o țară participantă la alta, iar faptul că propunerile 
nereținute sunt depuse din nou erodează în mod semnificativ 
și tot mai mult resursele consacrate gestionării și evaluării, 
fără să aducă o valoare adăugată.

Mai multe detalii privind concluziile auditului, 
recomandările aferente și răspunsurile entității auditate 
pot fi consultate pe site-ul Curții, eca.europa.eu.
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Capitolul 3  

Declarațiile de asigurare  

cu privire la întreprinderile comune ale UE 
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3.1. Informații în sprijinul declarațiilor 
de asigurare 

Baza pentru opinii 

3.1.1. 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. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu 
guvernanța 

3.1.2. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentele financiare 
ale întreprinderilor comune, conducerea acestora este responsabilă de întocmirea și 
de prezentarea conturilor lor 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 are, 
în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare 
și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu cadrul de 
reglementare care li se aplică. 
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3.1.3. În procesul de întocmire a conturilor, conducerea este responsabilă de 
evaluarea capacității întreprinderii comune în cauză de a-și continua activitatea, 
prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând 
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. 

3.1.4. Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea 
procesului de raportare financiară al întreprinderilor comune. 

Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor și 
al operațiunilor subiacente 

3.1.5. 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 
întreprinderilor comune și la conformitatea operațiunilor subiacente conturilor cu 
legile și reglementările și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și 
Consiliului declarații de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor 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. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt 
considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea 
influența, în mod individual sau agregat, deciziile economice pe care utilizatorii 
conturilor le pot lua pe baza acestora. 

3.1.6. În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică contribuțiile primite de la 
Comisie, de la alți parteneri sau de la țările participante și evaluează procedurile 
instituite de întreprinderile comune pentru colectarea altor venituri, dacă este cazul. 

3.1.7. 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 întreprinderea comună acceptă 
această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, indiferent dacă acest 
lucru are loc în același exercițiu sau ulterior. 
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3.1.8. În conformitate cu standardele ISA și ISSAI, Curtea își exercită raționamentul 
profesional și își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De 
asemenea:  

— 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. 

— 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 controlului intern. 

— 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. 

— 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 întreprinderii comune în cauză de a-și continua 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. 

— Curtea evaluează prezentarea, structura și conținutul general al conturilor, 
inclusiv prezentările de informații, și măsura în care conturile reflectă în mod fidel 
operațiunile și evenimentele subiacente. 
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— Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile 
financiare ale întreprinderilor comune 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 opiniile sale de audit. 

— Curtea ia în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern 
independent cu privire la conturile întreprinderilor comune, în conformitate cu 
prevederile articolului 70 alineatul (6) din Regulamentul financiar al UE16. 

3.1.9. 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. 

3.1.10. Dintre aspectele discutate cu întreprinderile comune, 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 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului 

(JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
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Întreprinderi comune care 

implementează programe-cadru ale UE
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3.2. Întreprinderea comună de 
cercetare în domeniul managementului 
traficului aerian în contextul cerului 
unic european (SESAR) 

Introducere 

3.2.1. Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului 
aerian în contextul cerului unic european [denumită în continuare „întreprinderea 
comună SESAR” (Single European Sky Air Traffic Management Research)], cu sediul la 
Bruxelles, a fost înființată în februarie 2007 pentru o perioadă de opt ani17 (SESAR 1). 
În luna iunie 2014, Consiliul a modificat regulamentul de înființare și a prelungit durata 
de existență a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 202418. 

3.2.2. Întreprinderea comună SESAR este un parteneriat public-privat al cărui 
obiectiv constă în dezvoltarea unui sistem modernizat de management al traficului 
aerian (Air Traffic Management – ATM) în Europa. Membrii fondatori sunt Uniunea 
Europeană (UE), reprezentată de Comisia Europeană (DG MOVE), și Organizația 
Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol)19. În urma unei cereri de 
exprimare a interesului lansate în 2015, 19 entități publice și private din sectorul 
aviației au devenit membri ai întreprinderii comune. Printre aceste entități se numără 

                                                      
17 Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei 

întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru 
gestionarea traficului aerian (SESAR) (JO L 64, 2.3.2007, p. 1), modificat prin Regulamentul 
(CE) nr. 1361/2008 al Consiliului (JO L 352, 31.12.2008, p. 12).  

18 Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru 
realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian 
(SESAR) în ceea ce privește prelungirea datei de existență a întreprinderii comune până în 
2024 (JO L 192, 1.7.2014, p. 1). 

19 Eurocontrol este o organizație internațională deținută de 41 de state membre. UE a delegat 
o parte din competențele sale în legătură cu regulamentele privind cerul unic european 
către Eurocontrol, care a devenit organizația centrală pentru coordonarea și planificarea 
controlului traficului aerian pentru ansamblul Europei. UE este și ea parte semnatară la 
Eurocontrol și toate statele membre ale UE sunt membre ale acestei organizații. 
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constructori de aeronave, producători de echipamente la sol și de echipamente la 
bord, furnizori de servicii de navigație aeriană și furnizori de servicii aeroportuare. 

3.2.3. Tabelul 3.2.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună20. 

Tabelul 3.2.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în 
milioane de euro) 125,7 94,8 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în 
milioane de euro) 119,6 129,5 

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 183,3 166,3 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 161,0 175,9 

Total personal la 31 decembrie (2) 40 42 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali, 
precum și experții naționali detașați. 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

                                                      
20 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 

disponibile pe site-ul acesteia: www.sesarju.eu. 

http://www.sesarju.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.2.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare21 și 
rapoartele privind execuția bugetară22 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 

3.2.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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. 

                                                      
21 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. 

22 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.2.6. 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 

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

 

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

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7 

3.2.9. Programul SESAR 1 a fost închis oficial în decembrie 2016 și ultimele plăți 
corective și recuperări ale plăților în exces către beneficiari au fost finalizate în 2019. 

3.2.10. Tabelul 3.2.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la SESAR 1 la sfârșitul exercițiului 2019. 
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Tabelul 3.2.2 – Contribuțiile membrilor la SESAR 1 (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.2.11. La sfârșitul exercițiului 2019, contribuțiile în numerar primite în exces 
pentru programul SESAR 1 se ridicau la 30,7 milioane de euro. Conform informațiilor 
contabile ale întreprinderii comune, această sumă trebuie rambursată diverșilor 
membri ai întreprinderii comune, după cum urmează: 23,8 milioane de euro către 
Comisie, 4,8 milioane de euro către Eurocontrol și 2,1 milioane de euro către membrii 
din sector. Or, conform regulamentului de înființare al întreprinderii comune, astfel 
cum a fost modificat, rambursarea contribuțiilor în numerar primite în exces se poate 
realiza numai la închiderea oficială a întreprinderii comune în 2024, cu excepția cazului 
în care Consiliul de administrație al acesteia propune în prealabil Comisiei să dizolve 
întreprinderea comună SESAR23. Întreprinderea comună a informat Comisia cu privire 
la această situație în mai 2018 și în aprilie 2019. În lipsa unei soluții pragmatice pentru 
o rambursare anticipată, aceste fonduri sunt păstrate de întreprinderea comună fără 
a fi utilizate pentru proiecte de cercetare, ceea ce contravine principiului bunei 
gestiuni financiare. 

Observații cu privire la execuția bugetului aferent Orizont 2020 

3.2.12. Tabelul 3.2.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la SESAR 2020 la sfârșitul exercițiului 2019. 

                                                      
23 Articolul 5 litera (k) și articolul 13 din statutul întreprinderii comune SESAR, anexat la 

Regulamentul (CE) nr. 219/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 
nr. 721/2014 al Consiliului (JO L 192, 1.7.2014, p. 1). 

Membri Activități 
operaționale

Activități 
suplimentare (1)

Total Contribuții în 
numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, dar 
nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG MOVE) 700,0 — 700,0 634,1 0,0 0,0 — 634,1
Eurocontrol 700,0 — 700,0 137,8 422,9 0,0 — 560,7
Membrii privați 584,3 — 584,3 25,5 514,3 0,0 — 539,8
Total 1 984,3 — 1 984,3 797,4 937,2 0,0 — 1 734,6

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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Tabelul 3.2.3 – Contribuțiile membrilor la SESAR 2020 (în milioane de 
euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.2.13. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 
pentru proiecte din cadrul programului Orizont 2020, rata de execuție a creditelor de 
angajament și a celor de plată a fost de 95 % și, respectiv, de 83,6 %. 

Observații cu privire la controalele interne 

3.2.14. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile 
bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Ea are 
obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, care se 
întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul anului 2019, 
întreprinderea comună finalizase deja o analiză a lacunelor, pe baza sistemului de 
control intern existent, și definise indicatori (denumiți „mijloace”) pentru majoritatea 
principiilor noului cadru de control intern și a caracteristicilor aferente. Cea mai mare 
parte a acestor indicatori se refereau însă mai degrabă la existența unei activități de 
control decât la eficacitatea acesteia. Întreprinderea comună încă nu a elaborat 
indicatori-cheie de control relevanți pentru a evalua eficacitatea activităților sale de 
control și pentru a detecta deficiențele în materie de control.  

3.2.15. În ceea ce privește plățile aferente programului Orizont 2020, Serviciul 
comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditurile ex post. Pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2019, întreprinderea 
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 2,61 % și o rată de eroare 
reziduală de 1,61 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți 
validate și închise și plăți finale)24. În propunerea sa de regulament privind 

                                                      
24 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune SESAR, punctele 5.3.1. și 

5.3.2.  

Membri Activități 
operaționale

Activități 
suplimentare 

(1)
Total Contribuții în 

numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, dar 
nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG MOVE) 585,0 — 585,0 331,0 0,0 0,0 — 331,0
Eurocontrol 500,0 — 500,0 13,7 59,6 120,4 — 193,7
Membrii privați 500,0 — 500,0 5,3 107,9 58,9 — 172,1
Total 1 585,0 — 1 585,0 350,0 167,5 179,3 — 696,8

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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Orizont 202025, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea din 
cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval între 
2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de măsurile 
de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de riscurile 
inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în 
ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat 
în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de 
redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.” 

3.2.16. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la 
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului 
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare 
calculate în urma auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate nu au evidențiat nicio 
eroare semnificativă sau deficiență de control importantă la nivelul beneficiarilor 
întreprinderii comune incluși în eșantion. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                      
25 COM(2011) 809 final. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2017 

La sfârșitul anului 2017, când s-a închis programul SESAR 1, întreprinderea comună a trebuit 
să anuleze angajamente restante (obligații de plată) în cuantum de 30 de milioane de euro 
(19 %) corespunzând unor proiecte SESAR I care au fost ajustate sau anulate. În consecință, la 
sfârșitul exercițiului, obligațiile de plată restante ale întreprinderii comune pentru granturi ce 
țineau de SESAR I se ridicau la aproximativ 47 de milioane de euro. 

Finalizată 

2017 

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, Consiliul de administrație al SESAR 
a adoptat Planul de acțiune al întreprinderii comune în luna mai 2018. Acest plan cuprinde 
numeroase acțiuni, pentru care a fost deja inițiat un anumit număr de activități. Majoritatea 
acțiunilor ar trebui să fie puse în aplicare în 2018 și în primul trimestru al anului 2019, în timp 
ce unele dintre acestea vor fi avute în vedere în următoarea perioadă de programare. 

Finalizată 

2018 
O sumă de 40 de milioane de euro reprezentând credite de plată neutilizate din exercițiile 
anterioare a fost reportată în exercițiul 2018 în vederea rambursării contribuțiilor în numerar 
primite în exces de la membrii din industrie ai întreprinderii comune SESAR 126, precum și în 

Finalizată 

                                                      
26 Articolele 13 și 25 din statutul întreprinderii comune SESAR, anexat la Regulamentul (CE) nr. 219/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 

(UE) nr. 721/2014 al Consiliului, și articolul 4 din acordurile individuale între întreprinderea comună și membrii din industrie. 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

vederea efectuării de plăți pentru declarații de cheltuieli întârziate, dar totuși justificate, 
aferente unor proiecte din cadrul PC7 și al TEN T. Or, situația de la sfârșitul exercițiului 2018 
arată că a putut fi utilizată pentru astfel de plăți corective o sumă de numai 1,8 milioane de 
euro (5 %) din creditele respective; o sumă de 20 de milioane de euro (50 %) fusese anulată, 
iar credite în valoare de 18,2 milioane de euro (45 %) fuseseră reportate în 2019. 

2018 

La sfârșitul exercițiului 2018, în faza de închidere a programului SESAR 1, întreprinderea 
comună continua să înregistreze angajamente deschise în valoare de 61,4 milioane de euro. 
Dat fiind că programul a fost închis la sfârșitul anului 2016 și ultima plată de grant a fost 
efectuată la sfârșitul anului 2017, aceste resurse alocate întreprinderii comune nu vor putea 
fi utilizate pe deplin. 

În desfășurare 

2018 

Rata scăzută de execuție și rata ridicată de anulare a creditelor de plată disponibile în 2018 
pentru Orizont 2020 erau cauzate în primul rând de: 
— planificarea bugetară conservatoare a întreprinderii comune, având în vedere riscul 

primirii cu întârziere a acordurilor anuale de delegare a execuției financiare; 
— abordarea utilizată pentru planificarea și monitorizarea bugetului de către 

întreprinderea comună, dat fiind că nu s-a ținut seama pe deplin de cuantumul 
creditelor de plată neutilizate din exercițiile anterioare care au fost reînscrise în bugetul 
aferent exercițiului vizat. 

Finalizată 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.2.11. Pentru a rezolva această situație, întreprinderea comună SESAR a trimis spre 
examinare Consiliului de administrație un proiect de decizie care va furniza 
întreprinderii comune SESAR temeiul juridic pentru a proceda la rambursarea 
contribuțiilor în numerar primite în exces aferente SESAR 1. În prezent, această decizie 
se află în faza de procedură scrisă. Imediat după luarea deciziei, întreprinderea 
comună SESAR va efectua rambursările în conformitate cu recomandările DG BUDG, 
ceea ce va permite închiderea rapidă a conturilor SESAR 1. 

3.2.14. Întreprinderea comună SESAR a inițiat un proiect intern pentru a dezvolta în 
continuare indicatori-cheie de control relevanți prin care să evalueze eficacitatea 
activităților sale de control și să detecteze deficiențele în materie de control. Acțiunile 
respective se vor baza pe activitatea desfășurată încă din 2017 și urmează să fie puse 
în aplicare până la sfârșitul anului 2020. 
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3.3. Întreprinderea comună Clean Sky 
(Clean Sky) 

Introducere 

3.3.1. Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice 
comune în sectorul aeronauticii (denumită în continuare „întreprinderea comună 
Clean Sky”), cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în decembrie 2007, în contextul celui 
de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7), pentru o perioadă de 10 ani27 
(Clean Sky 1). La 6 mai 2014, Consiliul a prelungit durata de existență a întreprinderii 
comune până la data de 31 decembrie 202428 (Clean Sky 2). 

3.3.2. Întreprinderea comună Clean Sky este un parteneriat public-privat pentru 
cercetare și inovare în domeniul aeronauticii. În temeiul noului regulament, membrii 
fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de 
Comisia Europeană (DG RTD), și membrii privați, constituiți din responsabilii și asociați 
din industrie care se ocupă de demonstratorii tehnologici integrați (DTI), de 
platformele inovatoare de demonstrație în domeniul aviației (IADP) și de activitățile 
transversale (AT). În plus, întreprinderea comună cooperează cu „partenerii de bază” 
din sector selectați prin intermediul unor cereri de propuneri deschise și competitive29. 
Acestor parteneri le-a fost acordat statutul de membri privați în temeiul 
regulamentului de instituire a întreprinderii comune Clean Sky 2. 

                                                      
27 Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea 

întreprinderii comune Clean Sky (JO L 30, 4.2.2008, p. 1). 

28 Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 
întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77). 

29 În 2008, 16 responsabili și 66 de asociați s-au alăturat primei faze a întreprinderii comune 
Clean Sky (programul Clean Sky 1). În conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din statutul 
anexat la Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului, asociații din cadrul programului 
Clean Sky 1 își păstrează statutul până la finalizarea activităților lor de cercetare, până cel 
târziu la 31 decembrie 2017. În 2017, după finalizarea celei de a patra cereri de parteneri de 
bază lansate în 2016, întreprinderea comună a încheiat procedura de selecție și de aderare 
a membrilor, înregistrând în total peste 230 de entități juridice implicate în programul Clean 
Sky 2. În această cifră sunt incluși 16 responsabili, alături de entitățile lor afiliate și de terții 
cu care au legături, precum și partenerii de bază selectați, alături de entitățile lor afiliate și 
de terții cu care au legături. 
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3.3.3. Tabelul 3.3.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună30. 

Tabelul 3.3.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în 
milioane de euro) 327,8 336,4 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în 
milioane de euro) 294,9 294,6 

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 341,4 343,8 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 305,8 371,1 

Total personal la 31 decembrie (2) 42 40 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali, 
precum și experții naționali detașați. 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

                                                      
30 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 

disponibile pe site-ul acesteia: www.cleansky.eu. 
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.3.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare31 și 
rapoartele privind execuția bugetară32 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 

3.3.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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. 

                                                      
31 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. 

32 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.3.6. 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 

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

 

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



66 

 

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7 

3.3.9. Tabelul 3.3.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor la 
Clean Sky 1 la sfârșitul exercițiului 2019. 

Tabelul 3.3.2 – Contribuțiile membrilor la Clean Sky 1 (în milioane de 
euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.3.10. Programul PC7 al întreprinderii comune a fost închis în mod oficial în 
2017, nivelul de execuție atins fiind de aproape 100 %. Totuși, în 2019, întreprinderea 
comună a mai obținut recuperări de aproximativ 1,1 milioane de euro provenind din 
prefinanțări neînchise și din rezultatele auditurilor ex post. 

Observații cu privire la execuția bugetului aferent Orizont 2020 

3.3.11. Tabelul 3.3.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la Clean Sky 2 la sfârșitul exercițiului 2019. 

Tabelul 3.3.3 – Contribuțiile membrilor la Clean Sky 2 (în milioane de 
euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Membri
Activități 

operaționale
Activități 

suplimentare (1) Total
Contribuții în 

numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, 
dar 

nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG RTD) 800,0 — 800,0 800,0 0,0 0,0 — 800,0
Membrii privați 600,0 — 600,0 14,9 594,1 -1,1 — 607,9
Total 1 400,0 — 1 400,0 814,9 594,1 -1,1 — 1 407,9

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții. 

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)

Membri Activități 
operaționale

Activități 
suplimentare (1)

Total Contribuții în 
numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, 
dar 

nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 139,7 0,0 0,0 0,0 1 139,7
Membrii privați 1 228,5 965,3 2 193,8 18,8 273,9 320,1 899,9 1 512,7
Total 2 983,5 965,3 3 948,8 1 158,5 273,9 320,1 899,9 2 652,4

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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3.3.12. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 
pentru proiectele din cadrul Orizont 2020, rata de execuție a creditelor de angajament 
și a celor de plată a fost de 99,8 % și, respectiv, de 97,3 %. 

Observații cu privire la controalele interne 

3.3.13. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile 
bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Ea are 
obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, care se 
întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul anului 2019, 
întreprinderea comună pusese în aplicare noul cadru de control intern și elaborase 
deja indicatori-cheie de control pentru toate principiile de control, cu scopul de 
a evalua eficacitatea activităților sale de control și de a detecta deficiențele în materie 
de control.  

3.3.14. În ceea ce privește plățile aferente programului Orizont 2020, Serviciul 
comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditurile ex post. Pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2019, întreprinderea 
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,30 % și o rată de eroare 
reziduală de 0,92 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți 
validate și închise și plăți finale)33. În propunerea sa de regulament privind 
Orizont 202034, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea din 
cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval între 
2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de măsurile 
de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de riscurile 
inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în 
ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat 
în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de 
redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.” 

3.3.15. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la 
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului 
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare 
calculate în urma auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate au pus în evidență erori 
sistemice legate de costurile cu personalul declarate. Printre principalele surse de 
eroare s-au numărat: utilizarea de ore productive individuale, lucru interzis în cazul în 
                                                      
33 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune Clean Sky, p. 91-99. 

34 COM(2011) 809 final. 
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care declarațiile de cheltuieli se bazează pe tarife orare lunare; și utilizarea de tarife 
unitare, inclusiv elemente estimate care se abăteau în mod semnificativ de la tarifele 
unitare efective. Aceste rezultate indică existența unui risc sporit de eroare pentru 
întreprinderea comună, având în vedere numărul mare de membri privați și de entități 
afiliate participante care pun în aplicare proiectele întreprinderii comune din cadrul 
programului Orizont 2020. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.3.16. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în 
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

2018 

În 2017 și în 2018, ratele de rotație a personalului întreprinderii comune au fost ridicate 
atât în cazul agenților temporari, cât și în cazul agenților contractuali. În ceea ce îi privește 
pe agenții temporari, rata de rotație a crescut puternic în 2018, până la aproape 17 %, dat 
fiind că patru coordonatori de proiect au părăsit întreprinderea comună. Nivelul de 
utilizare a serviciilor prestate de lucrători temporari aproape s-a dublat în 2018. 

Finalizată 
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Răspunsul întreprinderii comune 
Întreprinderea comună a luat act de raportul Curții.
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3.4. Întreprinderea comună referitoare 
la inițiativa privind medicamentele 
inovatoare (IMI) 

Introducere 

3.4.1. Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele 
inovatoare [denumită în continuare „întreprinderea comună IMI” (Initiative on 
Innovative Medicines)], cu sediul la Bruxelles, a fost creată în decembrie 200735, pentru 
o perioadă de zece ani (IMI 1). În luna mai 2014, Consiliul a adoptat un nou regulament 
de înființare, prelungind durata de existență a întreprinderii comune până la data de 
31 decembrie 202436 (IMI 2). 

3.4.2. Întreprinderea comună IMI este un parteneriat public-privat pentru 
cercetare și inovare în domeniul sănătății. Membrii fondatori ai întreprinderii comune 
sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia Europeană (DG RTD), și 
sectorul farmaceutic, reprezentat de Federația Europeană a Industriilor și a Asociațiilor 
Farmaceutice (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – 
EFPIA). 

                                                      
35 Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea 

întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind 
medicamentele inovatoare (JO L 30, 4.2.2008, p. 38). 

36 Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 
întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 
(JO L 169, 7.6.2014, p. 54). 



72 

 

3.4.3. Tabelul 3.4.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună37. 

Tabelul 3.4.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane 
de euro) 200,1 179,6 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în 
milioane de euro) 134,1 275,6 

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 231,3 236,0 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 261,4 485,6 

Total personal la 31 decembrie (2) 53 48 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali, 
precum și experții naționali detașați. 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

                                                      
37 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 

disponibile pe site-ul acesteia: www.imi.europa.eu.  

http://www.imi.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.4.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare38 și 
rapoartele privind execuția bugetară39 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 

3.4.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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. 

                                                      
38 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. 

39 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.4.6. 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 

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

 

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

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7 

3.4.9. Tabelul 3.4.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor la 
IMI 1 la sfârșitul exercițiului 2019. 
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Tabelul 3.4.2 – Contribuțiile membrilor la IMI 1 (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.4.10. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 
pentru proiectele din cadrul PC7, rata de execuție a creditelor de plată a fost de 97 %.  

Observații cu privire la execuția bugetului aferent Orizont 2020 

3.4.11. Tabelul 3.4.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la IMI 2 la sfârșitul exercițiului 2019. 

Tabelul 3.4.3 – Contribuțiile membrilor la IMI 2 (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.4.12. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 
pentru proiectele din cadrul Orizont 2020, rata de execuție a creditelor de angajament 
și a celor de plată a fost de 100 % și, respectiv, de 98 %. 

3.4.13. După ce a pus în aplicare mai multe măsuri corective, întreprinderea 
comună a înregistrat îmbunătățiri semnificative, în 2019, în ceea ce privește 
planificarea și monitorizarea necesarului de credite noi de plată. Cu toate acestea, 
întreprinderea comună a trebuit să returneze la bugetul UE 139,1 milioane de euro din 
creditele de angajament pentru 2019, ca urmare a numărului mai mic de teme vizate 
de cererile de propuneri din programul anual de activitate pe 2019. Drept urmare, dat 

Membri
Activități 

operaționale

Activități 
suplimentare 

(1)
Total

Contribuții în 
numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, 
dar 

nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG RTD) 1 000,0 — 1 000,0 924,8 0,0 0,0 — 924,8
Membrii privați 1 000,0 — 1 000,0 21,9 688,6 69,7 — 780,2
Total 2 000,0 — 2 000,0 946,7 688,6 69,7 — 1 705,0

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)

Membri
Activități 

operaționale
Activități 

suplimentare (1) Total
Contribuții în 

numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, 
dar 

nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG RTD) 1 638,0 — 1 638,0 423,7 0,0 0,0 — 423,7
EFPIA 1 425,0 — 1 425,0 15,6 202,6 117,4 — 335,6
Parteneri asociați 213,0 — 213,0 5,7 8,2 26,8 — 40,7
Total 3 276,0 — 3 276,0 445,0 210,8 144,2 — 800,0

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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fiind că a avut nevoie într-o mai mică măsură de experți în materie de evaluare, 
întreprinderea comună a utilizat doar 2,8 milioane de euro (sau 49 %) din cei 
5,8 milioane de euro care erau disponibili, în bugetul pe 2019, pentru cheltuieli de 
infrastructură (titlul bugetar 2). 

Observații cu privire la controalele interne 

3.4.14. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile 
bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Ea are 
obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, care se 
întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul anului 2019, 
întreprinderea comună pusese în aplicare noul cadru de control intern și elaborase 
indicatori pentru evaluarea eficacității activităților de control pentru toate principiile 
de control intern și caracteristicile aferente. 2019 a fost al doilea an în care 
întreprinderea comună și-a autoevaluat activitățile de control intern în conformitate cu 
noul cadru. 

3.4.15. În ceea ce privește plățile intermediare și finale din cadrul PC7, 
întreprinderea comună este cea care efectuează audituri ex post la sediile 
beneficiarilor. În schimb, în cazul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor 
finanțate în cadrul programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit al Comisiei este 
cel responsabil de efectuarea auditurilor ex post. Pe baza rezultatelor auditurilor 
ex post disponibile la sfârșitul anului 2019, întreprinderea comună a raportat o rată de 
eroare reprezentativă de 2,05 % și o rată de eroare reziduală de 0,66 % pentru 
proiectele aferente programului PC740, respectiv o rată de eroare reprezentativă de 
0,85 % și o rată de eroare reziduală de 0,52 % pentru proiectele aferente programului 
Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale)41. În propunerea sa de regulament 
privind Orizont 202042, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea 
din cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval 
între 2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de 
măsurile de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de 
riscurile inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. 
Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, 
după ce s-a luat în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al 

                                                      
40 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune IMI2, punctul 4.3. 

41 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune IMI2, punctul 4.3. 

42 COM(2011) 809 final. 
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măsurilor de redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape 
de 2 %.” 

3.4.16. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la 
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului 
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare 
calculate în urma auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate nu au evidențiat nicio 
eroare semnificativă sau deficiență de control importantă la nivelul beneficiarilor 
întreprinderii comune incluși în eșantion. 

Alte aspecte 

3.4.17. În 2019, întreprinderea comună și-a stabilizat în mod semnificativ situația 
personalului. În special, rata de înlocuire a personalului a scăzut de la 21 % la 5,6 %, 
numărul persoanelor aflate în concediu medical de lungă durată a scăzut de la patru la 
o persoană, iar recurgerea la personal interimar a scăzut de la 5,1 la 3,8 posturi 
echivalent normă întreagă (ENI). 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.4.18. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în 
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

2017 

Spre sfârșitul anului 2017, creditele de plată neutilizate din exercițiile anterioare se ridicau 
la 78,7 milioane de euro. În consecință, Consiliul de conducere al întreprinderii comune 
a aprobat în iulie 2017 reducerea cu 56 de milioane de euro a creditelor operaționale de 
plată noi aferente exercițiului. În noiembrie 2017, Consiliul de conducere a aprobat 
reducerea cu 25,8 milioane de euro a creditelor de plată neutilizate și acumulate din 
exercițiile anterioare. Această situație arată că, în ultimii ani, au existat deficiențe în 
planificarea și monitorizarea necesarului de credite de plată noi. 

Finalizată 

2017 

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, întreprinderea comună a elaborat 
un plan de acțiune care a fost aprobat de Consiliul de conducere al IMI 2 în luna 
noiembrie 2017. Acest plan cuprinde o gamă largă de acțiuni care urmează să fie puse în 
aplicare de întreprinderea comună. Unele activități au fost deja inițiate, dar majoritatea 
acțiunilor ar trebui să fie puse în aplicare în 2018 și 2019, în timp ce unele vor fi avute în 
vedere în următoarea perioadă de programare. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

2018 

La sfârșitul exercițiului 2018, creditele de plată neutilizate reportate din exercițiile 
anterioare se ridicau la 56,1 milioane de euro. În consecință, în decembrie 2018, Consiliul 
de conducere al întreprinderii comune a aprobat un rectificativ bugetar cu scopul de 
a reduce cu 36,3 milioane de euro noile credite de plată aferente exercițiului43. Deși 
situația s-a îmbunătățit în comparație cu exercițiul precedent, în urma implementării mai 
multor măsuri corective de către IMI, existau în continuare deficiențe la nivelul planificării 
și monitorizării necesarului de noi credite de plată. 

Finalizată 

2018 

În 2018, rata de înlocuire a personalului întreprinderii comune a fost una ridicată, 
înregistrând o medie de 21 % per ansamblu. Această rată de înlocuire a fost deosebit de 
ridicată în cazul agenților contractuali, situându-se la aproximativ 60 %. Situația s-a 
înrăutățit din cauza a opt cazuri de concediu medical pe termen lung: patru dintre acestea 
erau cazuri noi apărute în 2018. În consecință, numai jumătate din personalul 
întreprinderii comune a rămas același în 2018, situație care a crescut riscul ca obiectivele 
operaționale ale întreprinderii comune să nu fie îndeplinite conform planificărilor. Pentru 
a depăși problemele de personal întâlnite în 2018, întreprinderea comună a recurs la 
lucrători temporari, care au reprezentat 9,6 % din totalul personalului. 

Finalizată 

                                                      
43 Al treilea rectificativ la bugetul pe 2018, aprobat la 5 decembrie 2018. 
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Răspunsul întreprinderii comune 
Întreprinderea comună a luat act de raportul Curții.
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3.5. Întreprinderea comună „Pile de 
combustie și hidrogen” (FCH) 

Introducere 

3.5.1. Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice 
comune privind pilele de combustie și hidrogenul [denumită în continuare 
„întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” sau FCH (Fuel Cells and 
Hydrogen)], cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în mai 2008 pentru o perioadă care 
se încheie la 31 decembrie 201744 (FCH 1). În luna mai 2014, Consiliul a prelungit 
durata de existență a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 202445 
(FCH 2). 

3.5.2. Întreprinderea comună FCH este un parteneriat public-privat în domeniul 
cercetării și inovării în sectorul tehnologiei pe bază de hidrogen și al tehnologiei pilelor 
de combustie. Membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană 
(UE), reprezentată de Comisia Europeană, gruparea industrială (Hydrogen Europe) și 
gruparea științifică (Hydrogen Europe Research). 

                                                      
44 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 (JO L 302, 19.11.2011, p. 3). 

45 Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 
întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” (JO L 169, 7.6.2014, p. 108). 



82 

 

3.5.3. Tabelul 3.5.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună46. 

Tabelul 3.5.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane 
de euro) 104,2 102,4 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în 
milioane de euro) 87,1 79,8  

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 113,9 126,5 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 91,7 85,5 

Total personal la 31 decembrie (2) 28 27 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali, 
precum și experții naționali detașați. 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

                                                      
46 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 

disponibile pe site-ul acesteia: www.fch.europa.eu. 
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.5.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare47 și 
rapoartele privind execuția bugetară48 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 

3.5.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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. 

                                                      
47 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. 

48 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.5.6. 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 

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

 

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

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7 

3.5.9. Tabelul 3.5.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor la 
FCH 1 la sfârșitul exercițiului 2019. 
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Tabelul 3.5.2 – Contribuțiile membrilor la FCH 1 (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună.  

3.5.10. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 
pentru proiectele din cadrul PC7, rata de execuție a creditelor de plată a fost de 
95,1 %.  

Observații cu privire la execuția bugetului aferent Orizont 2020 

3.5.11. Tabelul 3.5.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la FCH 2 la sfârșitul exercițiului 2019. 

Tabelul 3.5.3 – Contribuțiile membrilor la FCH 2 (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.5.12. Nivelul scăzut al contribuțiilor în natură din partea membrilor din industrie 
la activitățile operaționale se explică prin faptul că întreprinderea comună certifică 
aceste contribuții la momentul declarațiilor finale de cheltuieli. Prin urmare, 
certificarea majorității contribuțiilor în natură angajate va avea loc mai târziu în cadrul 
programului Orizont 2020, când se efectuează plata finală pentru proiecte și când 
trebuie prezentate certificatele privind situațiile financiare. 

3.5.13. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 
pentru proiectele din cadrul Orizont 2020, rata de execuție a creditelor de angajament 

Membri Activități 
operaționale

Activități 
suplimentare 

(1)
Total Contribuții în 

numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, 
dar 

nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG RTD) 470,0 — 470,0 402,4 19,1 0,0 — 421,5
Membrii privați 470,0 — 470,0 17,9 429,6 2,9 — 450,4
Total 940,0 — 940,0 420,3 448,7 2,9 — 871,9

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)

Membri
Activități 

operaționale

Activități 
suplimentare 

(1)
Total

Contribuții în 
numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, dar 
nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG RTD) 665,0 0,0 665,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Membrii privați 95,0 285,0 380,0 6,3 5,4 26,4 667,0 705,1
Total 760,0 285,0 1 045,0 426,3 5,4 26,4 667,0 1 125,1

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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și a celor de plată a fost de 86,3 % și, respectiv, de 100 %. Creditele de angajament nu 
au fost utilizate în totalitate din cauza faptului că două teme din cererea de propuneri 
din 2019 nu au fost atribuite. 

Observații cu privire la controalele interne 

3.5.14. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante bazate pe 
examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Ea are obligația de 
a pune în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, care se întemeiază pe 
17 principii de control intern. Până la sfârșitul anului 2019, întreprinderea comună 
finalizase deja o analiză a lacunelor, pe baza sistemului de control intern existent, și 
elaborase indicatori pentru evaluarea eficacității principiilor noului cadru de control 
intern și a caracteristicilor aferente. 

3.5.15. În ceea ce privește plățile intermediare și finale din cadrul PC7, 
întreprinderea comună este cea care efectuează audituri ex post la nivelul 
beneficiarilor. În schimb, în cazul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor 
finanțate în cadrul programului Orizont 2020, Serviciul comun de audit al Comisiei este 
cel responsabil de efectuarea auditurilor ex post. Pe baza rezultatelor auditurilor 
ex post disponibile la sfârșitul anului 2019, întreprinderea comună a raportat o rată de 
eroare reprezentativă de 2,08 % și o rată de eroare reziduală de 1,08 % pentru 
proiectele aferente programului PC749, respectiv o rată de eroare reprezentativă de 
0,94 % și o rată de eroare reziduală de 0,7 % pentru proiectele aferente programului 
Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale)50. În propunerea sa de regulament 
privind Orizont 202051, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea 
din cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval 
între 2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de 
măsurile de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de 
riscurile inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. 
Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, 
după ce s-a luat în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al 
măsurilor de redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape 
de 2 %.” 

                                                      
49 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune FCH 2, punctul 4.3. 

50 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune FCH 2, punctul 4.3. 

51 COM(2011) 809 final. 
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3.5.16. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la 
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului 
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare 
calculate în urma auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate nu au evidențiat nicio 
eroare semnificativă sau deficiență de control importantă la nivelul beneficiarilor 
întreprinderii comune incluși în eșantion. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.5.17. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în 
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective  
(finalizată/în 

desfășurare/nedemarată 
încă/nu se aplică) 

2017 

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, întreprinderea comună a elaborat 
un plan de acțiune care a fost aprobat de Consiliul de conducere al FCH 2 în luna 
martie 2018. Acest plan cuprinde o gamă largă de acțiuni care urmează să fie puse în 
aplicare de întreprinderea comună. Unele activități au fost deja inițiate, dar majoritatea 
acțiunilor ar trebui să fie puse în aplicare în 2018 și 2019, în timp ce restul vor fi avute în 
vedere în următoarea perioadă de programare. 

Finalizată 
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Răspunsul întreprinderii comune 
Întreprinderea comună a luat act de raportul Curții. 
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3.6. Întreprinderea comună 
„Componente și sisteme electronice 
pentru o poziție de lider a Europei” 
(ECSEL) 

Introducere 

3.6.1. Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție 
de lider a Europei” [denumită în continuare „întreprinderea comună ECSEL” (Electronic 
Components and Systems for European Leadership)], cu sediul la Bruxelles, a fost 
creată în mai 201452 pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024. 
Întreprinderea comună ECSEL a înlocuit și a succedat întreprinderilor comune ENIAC și 
ARTEMIS, care au fost închise la 26 iunie 2014. Întreprinderea comună ECSEL a început 
să își desfășoare activitatea în mod autonom la data de 27 iunie 2014. 

3.6.2. Întreprinderea comună ECSEL este un parteneriat public-privat pentru 
cercetare în domeniul nanoelectronicii și în cel al sistemelor informatice integrate. 
Membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană (UE), 
reprezentată de Comisia Europeană (DG CONNECT), statele participante la ECSEL53 și 
trei asociații industriale (AENEAS, ARTEMISIA și EPoSS), care reprezintă întreprinderi și 
organizații din domeniul cercetării, active în sectorul sistemelor integrate și ciber-fizice, 
al integrării sistemelor inteligente, al microelectronicii și al nanoelectronicii. 

                                                      
52 Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 

întreprinderii comune ECSEL (JO L 169, 7.6.2014, p. 152). 

53 Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 
Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia și Regatul 
Unit. 
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3.6.3. Tabelul 3.6.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună54. 

Tabelul 3.6.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane 
de euro) 172,6 290,1 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în 
milioane de euro) 197,7 187,3 

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 232,5 310,6 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 204,0 194,2 

Total personal la 31 decembrie (2) 29 30 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali 
detașați. 

Sursă: date furnizate de întreprinderea comună. 

                                                      
54 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 

disponibile pe site-ul acesteia: www.ecsel.eu. 
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.6.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare55 și 
rapoartele privind execuția bugetară56 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 

3.6.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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. 

                                                      
55 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. 

56 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.6.6. 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 

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

 

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

Observații cu privire la execuția bugetului aferent PC7 

3.6.9. La sfârșitul exercițiului 2019, UE contribuise din fondul aferent PC7 cu 
637,6 milioane de euro la cofinanțarea activităților legate de PC7 desfășurate de 
întreprinderea comună ECSEL (așa cum au fost preluate aceste activități de la 
întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC în iunie 2014), precum și cu 17,9 milioane de 
euro la cofinanțarea costurilor administrative conexe. Angajamentul cumulat pentru 
activitățile legate de PC7 preluate de întreprinderea comună ECSEL în iunie 2014 se 
ridica la 447,3 milioane de euro (101,4 de milioane de euro pentru ARTEMIS și 345,9 de 
milioane de euro pentru ENIAC). La sfârșitul exercițiului 2019, întreprinderea comună 
ECSEL a dezangajat 21,8 milioane de euro (10,7 milioane de euro corespunzând 
întreprinderii ARTEMIS și 11,1 milioane de euro corespunzând întreprinderii ENIAC) și 
a efectuat plăți în valoare de 372,5 milioane de euro (78,4 milioane de euro pentru 
ARTEMIS și 294,1 milioane de euro pentru ENIAC). 
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3.6.10. Rata de execuție a creditelor de plată în valoare de 44,8 milioane de euro 
disponibile în bugetul pe 2019 al întreprinderii comune pentru cofinanțarea proiectelor 
din cadrul PC7 a fost de 45,3 %. Această rată scăzută a fost cauzată în principal de 
întârzierile cu care autoritățile naționale de finanțare au prezentat certificatele de final 
de proiect pentru activitățile în curs din cadrul PC7. Dat fiind că programul a fost închis 
la sfârșitul anului 2017, aceste întârzieri sporesc riscul ca fondurile din PC7 alocate deja 
întreprinderii comune să nu poată fi utilizate în integralitate. 

Observații cu privire la execuția bugetului aferent Orizont 2020 

3.6.11. Tabelul 3.6.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la întreprinderea comună ECSEL la sfârșitul exercițiului 2019. 

Tabelul 3.6.2 – Contribuțiile membrilor la activitățile aferente 
Orizont 2020 desfășurate de ECSEL (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.6.12. Cele 30 de state participante la întreprinderea comună ECSEL au obligația 
de a aduce o contribuție financiară la activitățile operaționale ale acestei întreprinderi 
comune în valoare de cel puțin 1 170 de milioane de euro57. Până la sfârșitul 
anului 2019, statele participante care au luat parte la cererile de propuneri din 
perioada 2014-201858 semnaseră angajamente contractuale în valoare de 
763,5 milioane de euro și efectuaseră plăți în cuantum de 341,6 de milioane de euro 
(29,2 % din totalul contribuțiilor obligatorii). Nivelul scăzut al contribuțiilor statelor 
participante se explică prin faptul că unele dintre aceste state recunosc și raportează 

                                                      
57 Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014. 

58 Dintre cele 30 de state participante la ECSEL, 19 au participat la cererea de propuneri din 
2014, 21 la cererea de propuneri din 2015, 24 la cererea de propuneri din 2016, 18 la 
cererea de propuneri din 2017 și 21 la cererea de propuneri din 2018. 

Membri
Activități 

operaționale

Activități 
suplimentare 

(1)
Total

Contribuții în 
numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, dar 
nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG CONNECT) 1 185,0 — 1 185,0 681,5 0,0 0,0 — 681,5
Membrii privați 1 657,5 — 1 657,5 14,9 102,5 705,4 — 822,8
Total 2 842,5 — 2 842,5 696,4 102,5 705,4 — 1 504,3

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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costurile către întreprinderea comună ECSEL abia la finalizarea proiectelor aferente 
Orizont 2020 pe care le sprijină.  

3.6.13. Întreprinderea comună ECSEL poate calcula cuantumul efectiv al 
contribuțiilor în natură ale membrilor din industrie numai după ce a validat 
contribuțiile statelor participante la sfârșitul programului. Acest lucru explică 
cuantumul ridicat aferent contribuțiilor în natură raportate, dar încă nevalidate, din 
partea membrilor industriei, cuantum care se cifra la 705,4 milioane de euro la sfârșitul 
exercițiului 2019. 

3.6.14. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2019 
pentru proiectele din cadrul Orizont 2020, rata de execuție a creditelor de angajament 
și a celor de plată a fost de 100 % și, respectiv, de 89 %. Plățile de prefinanțare pentru 
proiectele din cadrul programului Orizont 2020 care au fost selectate în cadrul cererilor 
de propuneri din 2018 și 2019 au reprezentat 67 % din valoarea plăților operaționale 
efectuate în cursul exercițiului. 

3.6.15. Date fiind nevoile întreprinderii comune, creditele de plată neutilizate pot 
fi incluse în buget în următoarele trei exerciții financiare. Întreprinderea comună 
a realocat către bugetul operațional pentru 2019 credite de plată neutilizate din 
exercițiile anterioare în valoare de 19 milioane de euro, majorând bugetul inițial 
pentru plățile de granturi acordate în cadrul programului Orizont 2020 de la 163 de 
milioane de euro la 182 de milioane de euro. Pentru a justifica această realocare, 
întreprinderea a invocat creșterea preconizată a declarațiilor de cheltuieli în 2019, în 
legătură cu cererile de propuneri din 2014 și din 2015 din cadrul programului 
Orizont 2020. La sfârșitul anului 2019, doar 59 % din bugetul realocat era executat.  

Observații cu privire la controalele interne 

3.6.16. Acordurile administrative încheiate de întreprinderile comune ARTEMIS și 
ENIAC cu autoritățile naționale de finanțare au continuat să se aplice și după ce aceste 
două întreprinderi comune au fuzionat pentru a forma ECSEL. În temeiul acestor 
acorduri, strategiile de audit ex post ale întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC se 
bazau în mare măsură pe auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor care 
este efectuat de autoritățile naționale de finanțare59. Întreprinderea comună ECSEL 

                                                      
59 Potrivit strategiilor de audit ex post adoptate de întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC, 

acestea trebuie să evalueze cel puțin o dată pe an dacă informațiile primite de la statele 
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a luat măsuri pentru a evalua modul de desfășurare a auditurilor ex post de către 
autoritățile naționale de finanțare și a obținut de la acestea declarații scrise în care se 
afirmă că implementarea procedurilor lor naționale oferă o asigurare rezonabilă 
referitor la legalitatea și regularitatea operațiunilor. Cu toate acestea, diferențele 
semnificative de la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de către 
autoritățile naționale de finanțare nu permit întreprinderii comune ECSEL să calculeze 
o rată de eroare ponderată unică și fiabilă și nici o rată de eroare reziduală pentru 
plățile aferente PC7. 

3.6.17. Pentru proiectele aferente PC7, plățile efectuate de întreprinderea 
comună ECSEL în 2019 au fost de 20,3 milioane de euro (în 2018, aceste plăți au fost în 
cuantum de 41 de milioane de euro), ceea ce reprezintă 11,2 % (în 2018, 22 %) din 
totalul plăților operaționale efectuate de întreprinderea comună în 2019. Pentru 
aceste plăți, Curtea a aplicat rata de eroare reziduală stabilită de DG RTD pentru 
întregul program PC7, rată care era de 3,52 % la sfârșitul exercițiului 201960. 

3.6.18. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile 
bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Ea are 
obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, care se 
întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul exercițiului 2019, 
întreprinderea comună nu demarase încă procesul de punere în aplicare. 

3.6.19. În ceea ce privește plățile aferente programului Orizont 2020, Serviciul 
comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditurile ex post61. Pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2019, întreprinderea 
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 3 % și o rată de eroare reziduală 
de 1,48 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți validate și închise 
și plăți finale)62. În propunerea sa de regulament privind Orizont 202063, Comisia 
a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea din cadrul Orizont 2020, un risc 
de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval între 2-5 % este un obiectiv realist, 
ținându-se seama de costurile controalelor, de măsurile de simplificare propuse în 

                                                      
membre furnizează o asigurare suficientă în ceea ce privește regularitatea și legalitatea 
operațiunilor executate. 

60 Raportul anual de activitate pe 2019 al DG RTD, p. 36. 

61 Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului. 

62 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune ECSEL, partea a treia 
„Controlul intern”. 

63 COM(2011) 809 final. 
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vederea reducerii complexității normelor și de riscurile inerente asociate cu 
rambursarea costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în ceea ce privește 
nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat în considerare 
impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de redresare și de 
recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.” 

3.6.20. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la 
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului 
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare 
calculate în urma auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate au pus în evidență erori 
sistemice legate de costurile cu personalul declarate. Printre principalele surse de 
eroare s-au numărat: calculul incorect al tarifelor orare pentru proprietarul societății și 
utilizarea unor tarife orare anuale care nu se bazau pe un exercițiu financiar încheiat. 

Observație cu privire la alte aspecte 

3.6.21. Întreprinderea comună ECSEL trebuie să amelioreze procesul de 
comunicare internă pentru a identifica eventualii beneficiari în pericol de faliment și 
pentru a raporta în timp util cu privire la prefinanțările care sunt expuse unui risc de 
nerecuperare. În consecință, există posibilitatea ca activele reprezentate de 
prefinanțări care figurează în conturile anuale să fie supraevaluate. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.6.22. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în 
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2017 

În 2017 și în 2018, Curtea a observat deficiențe semnificative în gestionarea procedurilor 
de achiziții de servicii administrative (de exemplu, alegerea de proceduri de achiziție 
inadecvate, lacune în definirea serviciilor care urmau a fi furnizate, semnarea cu întârziere 
a actelor adiționale). 

Finalizată 

2017 

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, întreprinderea comună a elaborat 
un plan de acțiune care a fost adoptat de Consiliul său de conducere în luna aprilie 2018. 
Acest plan cuprinde o gamă largă de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare de 
întreprinderea comună. Unele activități au fost deja finalizate. Majoritatea acțiunilor ar 
trebui să fie puse în aplicare în 2019, în timp ce unele dintre ele au fost considerate ca 
fiind în afara sferei de competență a întreprinderii comune ECSEL. 

În desfășurare 

2018 

În 2018, plata finală pentru implementarea acordului privind nivelul serviciilor încheiat cu 
una dintre cele trei asociații industriale membre pentru furnizarea de servicii de 
comunicare și de organizare de evenimente a fost efectuată în lipsa documentelor 
justificative necesare. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2018 

În 2018, întreprinderea comună a constatat că ENIAC nu îi facturase unui membru din 
industrie (AENEAS), înainte de crearea întreprinderii comune ECSEL, o sumă de peste 
1 milion de euro reprezentând contribuții în natură pentru costuri administrative. Pentru 
a face față lipsei de numerar pentru cheltuieli administrative, întreprinderea comună 
a primit 1 milion de euro de la membrii săi sub forma unei „contribuții în numerar 
preplătite”: 320 000 de euro proveneau de la Comisie, iar 680 000 de euro de la membrii 
din industrie. Întreprinderea comună ar trebui să emită cât mai curând nota de debit 
corespunzătoare. 
Urmărirea situației: În 2019, întreprinderea comună ECSEL a convenit cu privire la un 
grafic de plată pentru regularizarea situației și a emis un prim ordin de recuperare pentru 
AENEAS în valoare de 549 500 de euro. Conform graficului de plată, restul sumei, 
550 023 de euro, va fi colectat în 2020. 

În desfășurare 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.6.18. În 2020, întreprinderea comună a început tranziția la noul cadru de control 
intern (CCI) cu un plan de acțiune. În prezent, întreprinderea comună definește 
criteriile de monitorizare a controlului intern înainte de validarea de către conducere. 
Înainte de încheierea tranziției la noul CCI, întreprinderea comună ECSEL continuă să 
aplice și să monitorizeze setul cuprinzător de standarde de control intern existente.
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3.7. Întreprinderea comună pentru 
bioindustrii (BBI) 

Introducere 

3.7.1. Întreprinderea comună pentru bioindustrii [denumită în continuare 
„întreprinderea comună BBI” (Bio-Based Industries)], cu sediul la Bruxelles, a fost 
creată în mai 201464 pentru o perioadă de zece ani și a început să funcționeze în mod 
autonom la 26 octombrie 2015. 

3.7.2. Întreprinderea comună BBI este un parteneriat public-privat în sectorul 
bioindustriilor. Membrii fondatori sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de 
Comisia Europeană, și o serie de parteneri industriali reprezentați de consorțiul 
bioindustriilor (consorțiul BIC). 

3.7.3. Tabelul 3.7.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună65. 

                                                      
64 Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 

întreprinderii comune pentru bioindustrii (JO L 169, 7.6.2014, p. 130). 

65 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 
disponibile pe site-ul acesteia: www.bbi-europe.eu. 

http://www.bbi-europe.eu/
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Tabelul 3.7.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane 
de euro) 132,5 91,6 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în 
milioane de euro) 138,6 119,5 

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 182,1 118,1 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 141,6 120,9 

Total personal la 31 decembrie (2) 22 23 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali 
detașați. 

Sursă: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.7.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare66 și 
rapoartele privind execuția bugetară67 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). 

                                                      
66 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. 

67 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Fiabilitatea conturilor 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.7.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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 

3.7.6. 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 

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

 

3.7.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 
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Observații cu privire la execuția bugetului aferent Orizont 2020 

3.7.9. Tabelul 3.7.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor la 
întreprinderea comună la sfârșitul exercițiului 2019. 

Tabelul 3.7.2 – Contribuțiile membrilor la BBI (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.7.10. Contribuțiile în natură la activități suplimentare se ridicau, la sfârșitul 
exercițiului 2019, la un total de 916 milioane de euro, din care aproximativ 
216 milioane de euro reprezentau contribuții în natură raportate pentru 
exercițiul 2019, dar pentru care procesul de certificare nu fusese finalizat din cauza 
pandemiei de COVID-19. 

3.7.11. Din suma minimă de 182,5 milioane de euro corespunzătoare 
contribuțiilor în numerar68, până la sfârșitul exercițiului 2019 fuseseră plătiți doar 
3,25 milioane de euro. Regulamentul de instituire a întreprinderii comune BBI69 a fost 
modificat pentru a permite membrilor din industrie să își pună la dispoziție 
contribuțiile în numerar la nivel de proiect. În pofida modificării respective, există însă 
în continuare un risc ridicat ca aceștia să nu furnizeze valoarea minimă a contribuțiilor 
în numerar la activități operaționale până la sfârșitul programului întreprinderii BBI. În 
consecință, Comisia (DG RTD) a decis la sfârșitul anului 2018 să reducă cu 

                                                      
68 Articolul 12 alineatul (4) din statutul întreprinderii comune BBI [anexa I la Regulamentul 

(UE) nr. 560/2014]. 

69 Regulamentul (UE) 2018/121 din 23 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 560/2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii. 

Membri
Activități 

operaționale 
(1)

Activități 
suplimentare 

(2)
Total Contribuții în 

numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, 
dar 

nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG RTD) 975,0 0,0 975,0 414,6 0,0 0,0 0,0 414,6
Membrii privați 975,0 1 755,0 2 730,0 13,1 16,8 52,0 916,1 998,0
Total 1 950,0 1 755,0 3 705,0 427,7 16,8 52,0 916,1 1 412,6

(1) Cuantumul indicat pentru membrii privați include suma de 182,5 milioane de euro reprezentând contribuția financiară minimă la activitățile operaționale. 
(2) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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140 de milioane de euro bugetul pe 2020 al întreprinderii comune (în valoare de 
205 milioane de euro)70. 

3.7.12. Până la sfârșitul exercițiului 2019, întreprinderea comună executase doar 
87 % din creditele de angajament disponibile, deoarece, în urma evaluării aferente 
cererii de propuneri din 2019, a fost reținut, pentru o anumită temă, un număr mai mic 
de propuneri eligibile pentru finanțare decât se preconizase. 

3.7.13. Până la sfârșitul exercițiului 2019, întreprinderea comună executase 76 % 
din creditele de plată disponibile pentru proiectele din cadrul Orizont 2020. Plățile de 
prefinanțare pentru proiectele din cadrul acestui program care au fost selectate în 
cadrul cererii de propuneri din 2018 au reprezentat 62 % din valoarea plăților 
operaționale efectuate în cursul exercițiului. 

3.7.14. Date fiind nevoile întreprinderii comune, creditele de plată neutilizate pot 
fi incluse în buget în următoarele trei exerciții financiare. În pofida anulării a 
18 milioane de euro, prin intermediul primului buget rectificativ, cu scopul de 
a compensa reactivarea creditelor de plată din exercițiile anterioare (25,5 milioane de 
euro), nivelul creditelor de plată neutilizate a crescut la 44 de milioane de euro la 
sfârșitul exercițiului 2019. Această creștere a fost cauzată în principal de întârzieri 
neprevăzute ale proiectelor apărute în 2019. 

Observații cu privire la controalele interne 

3.7.15. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile 
bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Ea are 
obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al Comisiei, care se 
întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul anului 2019, 
întreprinderea comună finalizase o analiză a lacunelor în raport cu sistemul de control 
intern existent și elaborase indicatori de performanță pentru toate principiile noului 
cadru de control intern și caracteristicile aferente. Consiliul de conducere al BBI 
a adoptat noul cadru de control intern în februarie 2020. 

3.7.16. Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditul 
ex post al plăților aferente programului Orizont 2020 efectuate de întreprinderea 

                                                      
70 Această sumă include cuantumul de 50 de milioane de euro corespunzând suspendării 

anunțate din bugetul pe 2017 și cuantumul de 20 de milioane de euro corespunzând 
suspendării anunțate din bugetul pe 2018. 
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comună. Pe baza rezultatelor auditurilor ex post disponibile până la sfârșitul 
anului 2019, întreprinderea comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 
0,6 % și o rată de eroare reziduală de 0,47 % pentru proiectele aferente programului 
Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale)71. În propunerea sa de regulament 
privind Orizont 202072, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea 
din cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval 
între 2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de 
măsurile de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de 
riscurile inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. 
Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, 
după ce s-a luat în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al 
măsurilor de redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape 
de 2 %.” 

3.7.17. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la 
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului 
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare 
calculate în urma auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate au pus în evidență erori 
cuantificabile minore legate de costurile cu personalul declarate. Printre principalele 
surse de eroare s-au numărat: utilizarea unor tarife orare anuale care nu se bazau pe 
un exercițiu financiar încheiat și tarife orare lunare supraevaluate ca urmare a faptului 
că plățile aferente primelor excepționale nu au fost repartizate în mod proporțional pe 
tot parcursul exercițiului. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                      
71 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune BBI, p. 198-203. 

72 COM(2011) 809 final. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2017 

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, întreprinderea comună a elaborat un 
plan de acțiune care a fost aprobat de Consiliul de conducere al BBI în luna martie 2018. 
Întreprinderea comună a acceptat în mare parte recomandările și a implementat unele 
acțiuni pentru a rezolva principalele probleme ridicate în evaluarea intermediară. Potrivit 
planului de acțiune, majoritatea acțiunilor care urmează să fie întreprinse ca răspuns la 
recomandări ar trebui să fie implementate în 2018 și în 2019. 

Finalizată 

2018 

În 2018, întreprinderea comună BBI a desfășurat o evaluare pentru a actualiza statutul de 
membru al entităților constitutive ale consorțiului bioindustriilor (consorțiul BIC) ca bază 
principală pentru validarea și recunoașterea contribuțiilor în natură ale membrilor din 
industrie la activitățile operaționale ale întreprinderii comune. O astfel de evaluare este 
considerată a fi o bună practică și ar trebui realizată periodic. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2018 

Din suma minimă de 182,5 milioane de euro corespunzătoare contribuțiilor în numerar73, 
până la sfârșitul exercițiului 2018 fuseseră plătiți doar 0,8 milioane de euro. Regulamentul de 
instituire a întreprinderii comune BBI74 a fost modificat pentru a permite membrilor din 
industrie să își pună la dispoziție contribuțiile în numerar la nivel de proiect. Există însă în 
continuare un risc ridicat ca aceștia să nu furnizeze valoarea minimă a contribuțiilor în 
numerar la activități operaționale până la sfârșitul programului întreprinderii BBI. În 
consecință, Comisia (DG RTD) 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)75. 

În desfășurare 

2018 

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. 

Finalizată 

                                                      
73 Articolul 12 alineatul (4) din statutul întreprinderii comune BBI [anexa I la Regulamentul (UE) nr. 560/2014]. 

74 Regulamentul (UE) 2018/121 din 23 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru 
bioindustrii. 

75 Această sumă include cuantumul de 50 de milioane de euro corespunzând suspendării anunțate din bugetul pe 2017 și cuantumul de 20 de milioane de 
euro corespunzând suspendării anunțate din bugetul pe 2018. 
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Răspunsul întreprinderii comune 
Întreprinderea comună a luat act de raportul Curții.
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3.8. Întreprinderea comună Shift2Rail 
(S2R) 

Introducere 

3.8.1. Întreprinderea comună Shift2Rail [denumită în continuare „întreprinderea 
comună S2R”), cu sediul la Bruxelles, a fost creată în iunie 201476 pentru o perioadă de 
zece ani și funcționează în mod autonom de la 24 mai 2016.  

3.8.2. Întreprinderea comună S2R este un parteneriat public-privat în sectorul 
feroviar. Membrii fondatori sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia 
Europeană, și o serie de parteneri din sectorul feroviar (părți interesate principale, 
inclusiv producători de echipamente feroviare, companii feroviare, administratori de 
infrastructură și centre de cercetare). La întreprinderea comună pot participa și alte 
entități, în calitate de membri asociați. 

3.8.3. Tabelul 3.8.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună77. 

                                                      
76 Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii 

comune Shift2Rail (JO L 177, 17.6.2014, p. 9). 

77 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 
disponibile pe site-ul acesteia: www.shift2rail.org. 
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Tabelul 3.8.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în 
milioane de euro) 61,8 69,4 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în 
milioane de euro) 79,1 80,9 

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 81,6 81,6 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 83,1 84,8 

Total personal la 31 decembrie (2) 23 22 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali 
detașați. În acest calcul nu a fost inclus agentul contractual recrutat la sfârșitul 
anului 2019 pentru o perioadă de un an pentru a înlocui un agent temporar aflat în 
concediu medical de lungă durată. 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.8.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare78 și 
rapoartele privind execuția bugetară79 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2019, și 

                                                      
78 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. 

79 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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(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 

3.8.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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 

3.8.6. 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 

3.8.7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2019 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 
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3.8.8. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de 
Curte. 

Observații cu privire la execuția bugetului aferent Orizont 2020 

3.8.9. Tabelul 3.8.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor la 
întreprinderea comună la sfârșitul exercițiului 2019. 

Tabelul 3.8.2 – Contribuțiile membrilor la S2R (în milioane de euro) 

 
Sursă: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.8.10. Până la sfârșitul exercițiului 2019, întreprinderea comună executase în 
proporție de 100 % și, respectiv, de 88 % creditele de angajament și cele de plată 
disponibile pentru proiectele din cadrul Orizont 2020. Plățile de prefinanțare pentru 
proiectele din cadrul acestui program care au fost selectate în cadrul cererii de 
propuneri din 2019 au reprezentat 65 % din valoarea plăților operaționale efectuate în 
cursul exercițiului. 

Observații cu privire la controalele interne 

3.8.11. Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile 
bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale. În calitate 
de organism al UE, ea are obligația de a pune în aplicare noul cadru de control intern al 
Comisiei, care se întemeiază pe 17 principii de control intern. Până la sfârșitul 
anului 2019, întreprinderea comună finalizase deja o analiză a lacunelor, pe baza 
sistemului de control intern existent, și elaborase indicatori pentru evaluarea 
eficacității principiilor noului cadru de control intern și a caracteristicilor aferente. 

3.8.12. Serviciul comun de audit din cadrul Comisiei este responsabil de auditul 
ex post al plăților aferente programului Orizont 2020 efectuate de întreprinderea 
comună. Pe baza rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2019, 

Membri
Activități 

operaționale
Activități 

suplimentare (1) Total
Contribuții în 

numerar

Contribuții în 
natură 

validate

Contribuții în 
natură 

raportate, dar 
nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

UE (DG MOVE) 398,0 0,0 398,0 221,7 0,0 0,0 0,0 221,7
Membrii privați 350,0 120,0 470,0 8,2 68,6 74,6 182,5 333,9
Total 748,0 120,0 868,0 229,9 68,6 74,6 182,5 555,7

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2019)
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întreprinderea comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,54 % și o rată 
de eroare reziduală de 0,91 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 
(plăți validate și închise și plăți finale)80. În propunerea sa de regulament privind 
Orizont 202081, Comisia a considerat că „pentru cheltuielile privind cercetarea din 
cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, pe o bază anuală, cuprins într-un interval între 
2-5 % este un obiectiv realist, ținându-se seama de costurile controalelor, de măsurile 
de simplificare propuse în vederea reducerii complexității normelor și de riscurile 
inerente asociate cu rambursarea costurilor proiectului de cercetare. Obiectivul final în 
ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la încheierea programelor, după ce s-a luat 
în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor de 
redresare și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.” 

3.8.13. În cadrul controalelor cu privire la plățile operaționale, Curtea a auditat, la 
nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în mod aleatoriu din cadrul programului 
Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2019, cu scopul de a corobora ratele de eroare 
calculate în urma auditurilor ex post. Aceste audituri detaliate au pus în evidență erori 
cuantificabile minore legate de costurile cu personalul declarate. Printre principalele 
surse de eroare s-au numărat: declararea de ore prestate în timpul zilelor de 
sărbătoare și utilizarea de tarife unitare, inclusiv elemente estimate care se abăteau în 
mod semnificativ de la tarifele unitare efective.  

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                      
80 Raportul anual de activitate pe 2019 al întreprinderii comune S2R, p. 162. 

81 COM(2011) 809 final. 
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

2017 
Conform situației de la sfârșitul anului 2017, standardele de control intern cele mai 
importante erau, în mare parte, implementate, însă rămâneau de finalizat în 2018 
anumite acțiuni. 

Finalizată 

2017 

Ca răspuns la recomandările formulate de evaluatori, întreprinderea comună a elaborat 
un plan de acțiune, care a fost adoptat de Consiliul de conducere la 28 iunie 2018. Deși, în 
perioada programului implementat în cursul actualului cadru financiar, nu se va da curs 
tuturor recomandărilor formulate în evaluarea intermediară, unele dintre acțiunile incluse 
în planul de acțiune au fost deja inițiate, în timp ce altele, în funcție de natura lor și în 
conformitate cu cadrul juridic actual, sunt preconizate să fie puse în aplicare în 
perioada 2018-2020. 

În desfășurare 

2018 

Pentru a îmbunătăți în continuare eficiența și eficacitatea schemei de finanțare cu sume 
forfetare, întreprinderea comună trebuie să continue să consolideze datele financiare de 
care dispune în baza sa de date cu privire la beneficiari și trebuie să prezinte în raportul de 
sinteză a evaluării observațiile importante formulate de experții financiari. 

Finalizată 
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Răspunsul întreprinderii comune 
Întreprinderea comună a luat act de raportul Curții.
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Întreprinderea comună care 

funcționează sub egida EURATOM 



118 

 

3.9. Întreprinderea comună europeană 
pentru ITER și pentru dezvoltarea 
energiei de fuziune (F4E) 

Introducere 

3.9.1. Întreprinderea comună europeană pentru ITER82 și pentru dezvoltarea 
energiei de fuziune [denumită în continuare „întreprinderea comună F4E” (Fusion for 
Energy)] a fost înființată în martie 200783, pe o perioadă de 35 de ani. Instalațiile 
principale de fuziune urmau să fie dezvoltate în Cadarache, Franța, iar sediul 
întreprinderii comune se află la Barcelona. 

3.9.2. Membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Euratom, reprezentată de 
Comisia Europeană, statele membre ale Euratom și Elveția (țară care a încheiat cu 
Euratom un acord de cooperare). 

                                                      
82 International Thermonuclear Experimental Reactor – reactorul termonuclear experimental 

internațional. 

83 Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii 
comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor 
avantaje conexe (JO L 90, 30.3.2007, p. 58), modificată prin Decizia 2013/791/Euratom a 
Consiliului din 13 decembrie 2013 (JO L 349, 21.12.2013, p. 100) și prin Decizia 2015/224 a 
Consiliului din 10 februarie 2015 (JO L 37, 13.2.2015, p. 8). 
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3.9.3. Tabelul 3.9.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună F4E84. 

Tabelul 3.9.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

 2019 2018 

Bugetul corespunzător creditelor de plată (în milioane 
de euro) 721,1 794,8 

Bugetul corespunzător creditelor de angajament (în 
milioane de euro) 689,5 649,9 

Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 761,2 847,4 

Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de 
euro) (1) 729,7 706,2 

Total personal la 31 decembrie (2) 439 442 

(1) Bugetul disponibil include credite neutilizate din exercițiile anterioare pe care 
întreprinderea comună le-a reînscris în bugetul exercițiului curent, precum și venituri 
alocate și realocări către exercițiul următor. 

(2)  Personalul include agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții naționali 
detașați. 

Sursă: date furnizate de întreprinderea comună. 

                                                      
84 Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile întreprinderii comune sunt 

disponibile pe site-ul acesteia: www.f4e.europa.eu. 

http://www.f4e.europa.eu/
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

Opinie 
3.9.4. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare85 și 
rapoartele privind execuția bugetară86 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 

3.9.5. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia 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 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. 

                                                      
85 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. 

86 Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate 
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative. 
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Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.9.6. 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 

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

Paragrafe de evidențiere a unor aspecte 

3.9.8. Fără a pune în discuție opiniile formulate la punctele anterioare, Curtea 
dorește să atragă atenția asupra aspectelor prezentate în continuare. În luna 
noiembrie 2016, Consiliul ITER87 a aprobat un nou scenariu de referință pentru 
proiectul ITER. În noul scenariu de referință se estima că „prima plasmă”88 va fi 
finalizată până în 2025, dată la care ar urma să demareze și faza operațională. 
Finalizarea fazei de construcție a fost prevăzută pentru decembrie 2035. Scenariul 
anterior de referință, din 2010, estimase că faza de construcție va fi finalizată în 
202089. Data stabilită de noul scenariu de referință este considerată a fi cea mai 
apropiată dată fezabilă din punct de vedere tehnic90. 

3.9.9. 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 201091. 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 incertitudine de 10-20 % în buget92. 
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3.9.10. În aprilie 201893, Consiliul UE a încredințat Comisiei mandatul de 
a aproba noul scenariu de referință pentru ITER în numele Euratom și a reafirmat 
angajamentul de a pune la dispoziție resurse în limitele viitorului cadru financiar 
multianual (CFM), fără a afecta negocierile ulterioare aferente acestuia, care vor 
determina detaliile finanțării viitoare94. 

3.9.11. Deși s-au luat măsuri pozitive pentru îmbunătățirea gestionării și 
a controlului contribuției întreprinderii comune la faza de construcție 
a proiectului, persistă riscul unor creșteri suplimentare ale costurilor și al apariției 
altor întârzieri în implementarea proiectului față de actualul scenariu de referință 
aprobat. 

3.9.12. La 31 ianuarie 2020, Regatul Unit s-a retras din UE și din Euratom. 
Perioada de tranziție pentru negocierea unui nou acord de parteneriat cu Euratom 
se încheie la 31 decembrie 2020. Rezultatele negocierii pot avea un efect 
semnificativ asupra activităților de după 2020 ale întreprinderii comune F4E și 
asupra proiectului ITER. 

 

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

                                                      
87 Cel de al 19-lea Consiliu ITER din 16-17 noiembrie 2016. Consiliul ITER este organismul de 

conducere al Organizației Internaționale ITER. 

88 „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. 

89 COM(2010) 226 final din 4 mai 2010. 

90 Așa cum se arată în cea de a cincea evaluare anuală realizată de către un grup independent 
de evaluare (31 octombrie 2016) și în raportul din luna decembrie 2016 adresat de 
managerul de proiect din cadrul întreprinderii comune F4E către Consiliul de administrație. 

91 Concluziile Consiliului din 7 iulie 2010 privind situația ITER (ref. 11902/10). 

92 Capitolul V „ITER: calea de urmat” din COM(2017) 319 final din 14 iunie 2017 [însoțită de 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei: SWD(2017) 232 final din 14 iunie 2017]. 

93 Suma de 6,6 miliarde de euro (la valorile din 2008) care fusese aprobată de Consiliul UE 
în 2010 servește, în prezent, ca plafon pentru cheltuielile întreprinderii comune până 
în 2020. 

94 Consiliul Uniunii Europene, documentul 7881/18 adoptat la 12 aprilie 2018. 
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Observații cu privire la gestiunea bugetară și financiară 

3.9.14. Bugetul definitiv pentru 2019 disponibil pentru execuție includea credite 
de angajament în valoare de 729,7 milioane de euro și credite de plată în valoare de 
761,2 milioane de euro. Pentru creditele de angajament, rata de execuție a fost de 
99,8 %, iar pentru creditele de plată, de 97,1 %. 

3.9.15. În 2019, bugetul pentru capitolul 3.4 – Alte cheltuieli operaționale 
a crescut cu 85 % față de 2018, ajungând la 7,4 milioane de euro. Această rubrică 
bugetară este utilizată pentru diverse categorii de cheltuieli (și anume, cheltuieli 
pentru resursele umane contractate în extern și internalizate, cheltuieli cu misiunile și 
cheltuieli pentru asistență juridică etc.). Pentru a asigura respectarea principiilor 
bugetare ale transparenței și specificității, ar trebui să fie creat un capitol bugetar 
separat pentru fiecare categorie de cheltuieli. 

Observații privind achizițiile publice 

3.9.16. În cazul unei proceduri de achiziție pentru atribuirea unui contract cu 
o valoare ridicată, calendarele și termenele publicate inițial au fost nerealiste, 
deoarece nu au luat pe deplin în considerare complexitatea nici a procesului în sine (de 
exemplu, vizite la fața locului), nici a contractului.  

3.9.17. În ceea ce privește procesul de evaluare, într-un anumit caz, sarcina 
administrativă de a dovedi echivalența certificării specifice, cerute în cadrul criteriilor 
de selecție, poate să fi descurajat anumiți contractanți potențiali care dețineau 
certificări echivalente să depună o ofertă.  

Observații cu privire la buna gestiune financiară și la 
performanță 

3.9.18. La cererea Consiliului UE, întreprinderea comună F4E este evaluată anual 
de un grup de experți externi. Domeniile de interes vizate de evaluarea din 2019 au 
inclus, printre altele, gestionarea resurselor umane95. Grupul de experți a identificat 
mai multe probleme și riscuri la nivelul conducerii superioare și al culturii corporative. 

                                                      
95 A opta evaluare anuală a întreprinderii comune F4E realizată de către un grup independent 

de evaluare (28 noiembrie 2019). 
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Această situație, dacă rămâne nesoluționată, ar putea afecta negativ performanța 
personalului. 

3.9.19. Din cauza restricțiilor existente la nivelul schemei de personal în ceea ce 
privește numărul de membri ai personalului statutar, întreprinderea comună F4E 
recurge din ce în ce mai mult la resurse umane contractate sau internalizate, inclusiv 
pentru posturi-cheie, atât din punctul de vedere al competențelor cerute, cât și din cel 
al responsabilităților (de exemplu, Unitatea pentru securitate nucleară). În 2019, 
aceste resurse reprezentau deja echivalentul a aproximativ 62 % din personalul 
statutar al întreprinderii comune96. Responsabilii de resurse umane din cadrul 
întreprinderii comune F4E nu dispun de informații actualizate privind volumul acestor 
resurse, întrucât gestionarea lor este descentralizată la nivel de unitate sau de direcție. 
Această situație prezintă riscuri semnificative pentru întreprinderea comună, în ceea 
ce privește menținerea competențelor-cheie, neclarități din punctul de vedere al 
răspunderii de gestiune, eventuale litigii judiciare și eficiență mai redusă a personalului 
ca urmare a gestionării descentralizate. În plus, costurile cu personalul internalizat sunt 
imputate la capitolul 3.4 – Alte cheltuieli operaționale, alături de diverse alte costuri 
operaționale, ceea ce contravine principiului bugetar al specificității și celui al 
transparenței (a se vedea, de asemenea, punctul 3.9.15). 

3.9.20. În 2019, Consiliul de administrație al întreprinderii F4E a numit un grup 
ad-hoc pentru a analiza sistemul de raportare al întreprinderii comune și pentru 
a propune eventuale modificări necesare. Grupul ad-hoc a propus introducerea unui 
nou sistem de analiză a valorii dobândite, care a fost aprobat de Consiliul de 
administrație al F4E în aprilie 201997. Sistemul propus de analiză a valorii dobândite nu 
ține însă seama de toate recomandările experților independenți98 și nu furnizează 
informații clare cu privire la progresele tehnice realizate în raport cu costurile 
suportate până la momentul respectiv în ceea ce privește ansamblul obligațiilor de 
realizare a proiectului ITER care revin întreprinderii comune F4E. Având în vedere 
importanța pe care o prezintă noul sistem de analiză a valorii dobândite pentru 
monitorizarea performanței, este esențial ca întreprinderea comună F4E să îi 

                                                      
96 În cea de a opta evaluare anuală a întreprinderii comune F4E efectuată de un grup 

independent de evaluare (28 noiembrie 2019), grupul de experți a estimat că, în 2019, F4E 
contractase 289 de persoane externe pentru sarcini operaționale, în plus față de cei 
maximum 464 de membri ai personalului statutar prevăzuți în schema de personal pentru 
2019. 

97 Consiliul de administrație al întreprinderii comune F4E, nr. 43 din 5 aprilie 2019. 

98 A șaptea evaluare anuală realizată de către un grup independent de evaluare 
(30 noiembrie 2018), p. 30-31. 
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monitorizeze eficacitatea în etapa de punere în aplicare și să informeze Consiliul de 
administrație de fiecare dată când apar probleme semnificative. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.9.21. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în 
urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.
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Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

2018 

Din cauza unor deficiențe grave în procesul de planificare a bugetului pe 2017, creditele 
de plată de care a fost de fapt nevoie în 2017 și în 2018 depășeau în mod semnificativ 
creditele de plată prevăzute în bugetele inițiale. În 2018, creditele de plată suplimentare 
de care avea nevoie întreprinderea comună se ridicau la 160,7 milioane de euro (ceea ce 
înseamnă cu 25 % peste bugetul inițial al exercițiului 201899). 

Finalizată 

2018 

În 2018, întreprinderea comună F4E a efectuat o plată de regularizare prin care 
a transferat din bugetul administrativ (capitolul 1.3 – Misiuni și deplasări în interes de 
serviciu) în bugetul operațional (capitolul 3.4 – Alte cheltuieli operaționale) o sumă de 
1 milion de euro reprezentând plăți deja ordonanțate și verificate legate de cheltuielile de 
deplasare în interes de serviciu ale personalului. Această plată de regularizare nu respecta 
însă principiul bugetar al specificității. 

Nu se aplică 

                                                      
99 Bugetul inițial pe 2018 al întreprinderii comune F4E adoptat de Consiliul de administrație la 1 decembrie 2017 era de 634,1 milioane de euro. 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/ 
nedemarată încă/nu se aplică) 

2018 

Decizia directorului de a muta de la Barcelona la Cadarache locul de muncă al unui cadru 
de conducere superior, nou recrutat, nu se sprijinea pe o documentație 
corespunzătoare100 care să justifice costurile salariale suplimentare determinate de 
aplicarea unui coeficient de corecție diferit101. 

Nu se aplică 

2018 

La sfârșitul anului 2018, F4E continua să utilizeze sistemul de credite ITER pentru 
monitorizarea progresului proiectului său, deși experții externi numiți de Consiliul de 
administrație al F4E au recomandat în cadrul mai multor evaluări anuale succesive să fie 
introdus un sistem de analiză a valorii dobândite (Earned Value Management – EVM), care 
reflectă progresul tehnic sau fizic corelat cu costurile suportate și cu cheltuielile aferente 
progresului respectiv. În 2018, experții au subliniat încă o dată că principalul avantaj al 
unui sistem EVM este că acesta ar pune la dispoziție o măsură clară a realizărilor 
obținute102 și au cerut din nou implementarea unui sistem de măsurare a performanței 
corelat cu progresul financiar și tehnic și nu cu credite ITER. În consecință, Consiliul de 
administrație a numit un grup intern ad-hoc cu rolul de a evalua raportarea în materie de 
performanță a F4E. 

Nu se aplică 

                                                      
100 În decembrie 2018, Consiliul de administrație a subliniat că este necesar ca întreprinderea comună F4E să își monitorizeze cu atenție costurile 

administrative, în conformitate cu cererea de limitare a costurilor formulată în concluziile Consiliului din 12 aprilie 2018 (Consiliul Uniunii Europene, 
7881/18). 

101 Coeficientul de corecție pentru Spania (Barcelona) este de 91,7 %, în timp ce coeficientul pentru Franța (Cadarache) este de 116,7 %. 

102 A șaptea evaluare anuală realizată de către un grup independent de evaluare (30 noiembrie 2018). 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.9.15. F4E va stabili o situație defalcată a capitolului 3.4, creând o linie bugetară 
distinctă care include costul resurselor externe primite începând cu bugetul pentru 
anul 2021. Toate celelalte cheltuieli operaționale de natură administrativă vor rămâne 
grupate la capitolul 3.4, având în vedere că reprezintă o valoare foarte redusă 
comparativ cu amploarea cheltuielilor operaționale. Acest capitol a evoluat în urma 
punerii în aplicare a diferite măsuri care au vizat îmbunătățirea gestionării resurselor și 
respectarea principiului specificității bugetului. 

3.9.16. F4E susține că calendarul achizițiilor prevăzut a fost într-adevăr dificil, însă 
a respectat cerințele de reglementare, și că a depus toate eforturile posibile pentru 
a garanta o concurență echitabilă și transparentă.  

3.9.17. Cu privire la dovada echivalenței cu certificarea specifică din criteriile de 
selecție, cerința F4E a fost determinată de cadrul de reglementare în domeniul nuclear 
pentru instalația ITER în temeiul legislației franceze, care impune o astfel de certificare 
pentru funcționare. F4E a redus efectul asupra concurenței permițând utilizarea unor 
certificări echivalente. Întrucât F4E nu a putut evalua dinainte eventualele certificări 
echivalente din statele membre sau din lume, prezentarea unei certificări echivalente 
a fost lăsată în seama ofertanților. 

3.9.18. Domeniile identificate pentru îmbunătățire se referă la cultura corporatistă, 
implicarea personalului și aspecte legate de încredere. Conducerea a dat curs 
măsurilor recomandate de către evaluatori prin introducerea unui program complex 
de dezvoltare a personalului din conducere, care include, printre altele, îndrumare și 
evaluarea la 360°. This will further enhance F4E’s effectiveness and corporate culture. 
De regulă, aceste aspecte evoluează lent, însă conducerea este optimistă că 
îmbunătățirile treptate, dar consecvente, observate din 2014 la nivelul rezultatelor 
anchetelor privind implicarea angajaților, vor continua.  

3.9.19. Plafoanele bugetare instituite pentru personalul reglementat prevăzut în 
schema de personal a F4E sunt într-adevăr cu mult sub necesarul proiectului ITER. 
Nevoia de resurse externe este însoțită de diverse riscuri pe care F4E le gestionează în 
conformitate cu: 

(i) strategia sa privind resursele, 

(ii) o analiză complexă a riscurilor și 

(iii) o foaie de parcurs cu măsurile de atenuare aprobată de Consiliul de conducere. 
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Diferitele măsuri prevăzute în cadrul acestui program de gestionare a riscurilor lansat 
în aprilie 2020 abordează problemele menționate de CCE și oferă garanții considerate 
a fi adecvate și de către instanța de conducere responsabilă cu supravegherea 
administrativă și de conducere. Analiza cost-beneficiu și analiza comparativă, care au 
fost solicitate de către Comitetul administrativ și de conducere pentru noiembrie 2020, 
vor permite totodată desfășurarea unor discuții în cunoștință de cauză și transparente 
cu privire la nevoia de a extinde utilizarea de către F4E a resurselor externe sau de 
a acorda, în schimb, întreprinderii comune resursele reglementate prevăzute prin 
proiect. 

3.9.20. F4E precizează că sistemul EVM introdus a fost rezultatul interacțiunii extinse 
cu Grupul de experți ad-hoc pentru planificare multianuală. Aceasta a presupus 
o analiză intensă și discuții elaborate pe fondul diferitelor abordări, precum și mai 
multe teste de prototipuri. Grupul de experți ad-hoc pentru planificare multianuală 
a decis, în final, cu privire la abordarea EVM, care a fost ulterior aprobată de către 
Consiliul de conducere, aflându-se acum în producție constantă. Este important de 
precizat recomandarea aferentă a grupului de experți ad-hoc pentru planificare 
multianuală: „Nu se recomandă luarea unor măsuri EVM ca la carte din cauza 
particularităților F4E și a efortului necesar pentru punerea lor în aplicare. În schimb, 
măsurile EVM ar trebui utilizate pentru a monitoriza performanța F4E”. 

F4E consideră că a respectat pe deplin deciziile Grupului de experți ad-hoc pentru 
planificare multianuală, astfel cum au fost aprobate de către Consiliul de conducere. 
Acest sistem îndeplinește integral nevoile guvernanței de a monitoriza performanța 
F4E și, prin urmare, F4E consideră că nu sunt necesare măsuri suplimentare.  
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Alex BRENNINKMEIJER, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 
6 octombrie 2020. 

Pentru Curtea de Conturi 
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