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Introducere 
1.1. Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al finanțelor Uniunii 
Europene (UE)1. În această calitate, Curtea acționează ca gardian independent al 
intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii, contribuind 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 documentele sale de analiză 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 a conturilor anuale 
și a operațiunilor subiacente ale întreprinderilor comune ale UE (denumite în 
continuare, în mod colectiv, „întreprinderile comune”), care sunt organisme de 
parteneriat public-privat instituite în temeiul articolului 187 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, în cazul întreprinderii comune F4E, în temeiul 
articolelor 45-51 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice 
(Tratatul Euratom). 

1.3. Acest raport prezintă rezultatele auditului efectuat de Curte cu privire la 
întreprinderile comune pentru exercițiul financiar 2021. Raportul este structurat după 
cum urmează: 

o capitolul 1 descrie întreprinderile comune, inclusiv evoluțiile în ceea ce le privește 
în perioada de după 2021, precum și natura auditului efectuat de Curte; 

o capitolul 2 prezintă rezultatele globale ale auditului și o analiză a situației în 
materie de resurse umane din cadrul întreprinderilor comune; 

o capitolul 3 conține declarația de asigurare pentru fiecare dintre cele 
nouă întreprinderi comune, împreună cu opiniile Curții privind fiabilitatea 
conturilor anuale ale acestora și, respectiv, legalitatea și regularitatea veniturilor 
și plăților subiacente, la care se adaugă aspecte și observații care nu pun în 
discuție aceste opinii. 

1.4. În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la întreprinderile comune 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 a confirmat rezultatele 

                                                       
1 Articolele 285-287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (JO C 202, 

7.6.2016, p. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=RO
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pozitive raportate în anii precedenți. În cadrul declarațiilor de asigurare formulate 
pentru fiecare întreprindere comună, Curtea a emis: 

o opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la fiabilitatea conturilor 
pentru cele nouă întreprinderi comune; 

o opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor pentru cele nouă întreprinderi comune. 

1.5. Cu toate acestea, Curtea aduce în atenția cititorului o serie de aspecte 
importante în paragrafele privind alte aspecte sau în paragrafele de evidențiere a unor 
aspecte și abordează domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri prin formularea de 
observații, care nu pun în discuție opiniile de audit. 
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Întreprinderile comune ale UE 
1.6. Întreprinderile comune sunt parteneriate între Comisie și diferite sectoare 
industriale și, în unele cazuri, la ele iau parte, de asemenea, organizații de cercetare 
sau interguvernamentale și state participante. Principala misiune a întreprinderilor 
comune este de a promova transpunerea cunoștințelor științifice în inovații 
revoluționare comercializabile, în cadrul unei viziuni strategice împărtășite atât de 
industriile de profil, cât și de parteneri din domeniul cercetării. În plus, întreprinderile 
comune ar trebui să răspundă provocărilor sociale europene la care, în prezent, 
industria nu aduce suficient soluții. 

Întreprinderile comune care funcționează sub egida 
programelor multianuale pentru cercetare și inovare ale UE 

Evoluția întreprinderilor comune care își desfășoară activitatea în cadrul 
programelor pentru cercetare și inovare ale UE 

1.7. Ca parte a programelor pentru cercetare și inovare din cadrul financiar 
multianual (CFM), întreprinderile comune au personalitate juridică distinctă și dispun 
de propria agendă pentru cercetare și inovare pe care o adoptă în domeniul lor 
strategic de cercetare și pe care o pun în aplicare prin cereri de propuneri sau prin 
achiziții publice. 

1.8. Figura 1.1 prezintă evoluția întreprinderilor comune începând de la crearea 
primelor șase, în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare tehnologică (PC7) din CFM 2007-2013, al programului Orizont 2020 din 
CFM 2014-2020 și al programelor Orizont Europa și Europa digitală din 
CFM 2021-2027. 
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Figura 1.1 – Evoluția întreprinderilor comune ale UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza regulamentelor Consiliului de instituire a întreprinderilor 
comune. 

1.9. Întreprinderile comune care își desfășoară activitatea în contextul 
CFM 2021-2027 pun în aplicare agendele lor specifice de cercetare și inovare în 
domeniile transporturilor, energiei, sănătății, bioindustriilor, componentelor 
electronice, supercalculului și sistemelor de rețea. Aceste întreprinderi comune sunt 
nou instituite în temeiul regulamentelor Consiliului indicate la punctele următoare. 

1.10. În noiembrie 2021, Consiliul a adoptat Actul de bază unic, prin care au fost 
instituite nouă întreprinderi comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul 
programului Orizont Europa – programul multianual pentru cercetare și inovare din 
noul CFM 2021-2027, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 20312. 
Obiectivul general al întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa 
este de a se axa mai intens pe obiective și de a încheia parteneriate mai ambițioase cu 
                                                       
2 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
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sectoarele industriale de profil decât întreprinderile ce făceau parte din programe 
anterioare. Cele șapte întreprinderi comune care funcționau deja în cadrul programului 
Orizont 2020 (SESAR, ECSEL, IMI2, Clean Sky 2, FCH 2, Shift2Rail și BBI) continuă să 
funcționeze și în cadrul programului Orizont Europa, dar ca entități juridice noi, cu 
denumiri noi și cu mandate revizuite. De asemenea, au fost constituite două 
întreprinderi comune noi – întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” (SNS) 
și întreprinderea comună „Sănătatea la nivel mondial” (acesta din urmă fiind 
succesoarea Parteneriatului între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice). 

1.11. În mai 2021, a fost înființat, printr-un regulament separat, Centrul european 
de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC)3. Aceste trei întreprinderi 
comune noi (SNS, „Sănătatea la nivel mondial” și ECCC) vor face pentru prima dată 
obiectul unui audit al Curții doar după ce își vor fi obținut autonomia financiară, lucru 
preconizat să aibă loc în 2023. 

1.12. În iulie 2021, Consiliul a adoptat un nou regulament de instituire 
a întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC)4 în 
contextul noului CFM 2021-2027, prin care durata sa de existență a fost prelungită 
până la 31 decembrie 2033. EuroHPC va primi o finanțare suplimentară de aproximativ 
2 miliarde de euro din programul Europa digitală și de 200 de milioane de euro din 
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), drept sprijin pentru achiziționarea, 
implementarea, modernizarea și exploatarea infrastructurilor pentru supercalculatoare 
și calculatoare cuantice. 

1.13. În fine, în februarie 2022, Comisia a propus ca întreprinderea comună 
„Tehnologii digitale esențiale” să fie transformată în viitoarea întreprindere comună 
pentru cipuri. Aceasta va avea misiunea suplimentară de a pune în aplicare activitățile 
de consolidare a capacităților din cadrul inițiativei „Cipuri pentru Europa” în 
CFM 2021-2027. În acest context, întreprinderea comună va primi sprijin de la buget 
prin intermediul programului Europa digitală pentru a promova dezvoltarea de 

                                                       
3 Regulamentul (UE) 2021/887 din 20 mai 2021 de înființare a Centrului european de 

competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate 
cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare. 

4 Regulamentul (UE) 2021/1173 al Consiliului din 13 iulie 2021 privind instituirea 
întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță și de abrogare a 
Regulamentului (UE) 2018/1488. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=RO
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tehnologii inovatoare pentru semiconductori de nouă generație și pentru a consolida 
capacitățile europene de producție a cipurilor5. 

Contribuțiile la întreprinderile comune care își desfășoară activitatea în 
cadrul programelor pentru cercetare și inovare ale UE 

1.14. Toți membrii întreprinderilor comune contribuie la finanțarea activităților de 
cercetare și de inovare ale acestora. Pe de o parte, Comisia pune la dispoziție fonduri 
în numerar din programele pentru cercetare și inovare ale UE în vederea cofinanțării 
agendelor de inovare și de cercetare ale întreprinderilor comune. De cealaltă parte, 
membrii privați din industria și cercetarea de profil aduc contribuții în natură prin 
punerea în aplicare a activităților de cercetare și de inovare ale întreprinderilor 
comune, în care investesc propriile resurse financiare și umane, propriile active și 
propriile tehnologii. În unele cazuri, statele participante sau organizațiile 
interguvernamentale contribuie și ele cu fonduri la activitățile întreprinderilor comune 
din care fac parte. Atât UE, cât și membrii privați ai întreprinderilor comune furnizează 
contribuții în numerar la finanțarea costurilor administrative ale acestora, cu excepția 
EuroHPC. În plus, entitățile juridice sau țările interesate să sprijine obiectivele unei 
întreprinderi comune în domeniile de cercetare specifice acesteia pot solicita să devină 
mai degrabă membri asociați sau parteneri contribuitori decât membri cu drepturi 
depline. 

1.15. Figura 1.2 prezintă contribuțiile membrilor la întreprinderile comune în 
CFM 2014-2020 anterior și în CFM 2021-2027 curent, astfel cum sunt definite în 
regulamentele de instituire respective, inclusiv transformarea KDT în întreprinderea 
comună pentru cipuri, la propunerea Comisiei. În CFM 2021-2027, EuroHPC și viitoarea 
întreprindere comună pentru cipuri propusă au înregistrat cea mai semnificativă 
creștere a bugetului. EuroHPC și KDT primesc contribuții financiare din partea statelor 
participante, la fel ca și viitoarea întreprindere comună pentru cipuri.  

                                                       
5 Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2085 de 

instituire a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa în ceea ce 
privește întreprinderea comună pentru cipuri, COM(2022) 47 final din 8 februarie 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=RO
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Figura 1.2 – Contribuțiile membrilor (inclusiv în numerar) la 
întreprinderile comune în cadrul programelor pentru cercetare și inovare 
ale UE (în milioane de euro)6 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

1.16. În principiu, membrii privați trebuie să furnizeze un nivel minim de contribuții 
în natură, sub forma „contribuțiilor în natură la activitățile operaționale” (CNAO) și, în 
majoritatea cazurilor, „contribuții în natură la activități suplimentare” (CNAS). Pentru 
mai multe detalii, a se vedea caseta 2.1. 

1.17. După cum se arată în figura 1.3, pe durata CFM 2021-2027, programele 
Orizont Europa și Europa digitală rămân principala resursă financiară pentru 
întreprinderile comune, cu un buget total de 15,1 miliarde de euro alocat cofinanțării 
activităților de cercetare și inovare ale acestora. Întreprinderile comune execută 
11,6 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 12 % din bugetul total al programului 
Orizont Europa, în valoare de 95,5 miliarde de euro. Pe de altă parte, EuroHPC și 
viitoarea întreprindere comună pentru cipuri propusă vor pune în aplicare, în plus, 
proiecte ample de consolidare a capacităților, de implementare și de investiții legate 
de Strategia privind piața unică digitală europeană în cadrul programului Europa 
digitală7. Pentru punerea în aplicare a acestor activități, EuroHPC și viitoarea 
întreprindere comună pentru cipuri propusă vor primi, prin programul Europa digitală, 

                                                       
6 Figura 1.2 indică sumele specificate în Actul de bază unic, inclusiv în propunerea de 

modificare pentru transformarea KDT în viitoarea întreprindere comună pentru cipuri, 
prezentată de Comisie. Până la data redactării prezentului raport, această propunere nu 
fusese încă adoptată. 

7 Regulamentul (UE) 2021/694 din 29 aprilie 2021 de instituire a programului „Europa 
digitală”. 
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fonduri UE în valoare de 3,4 miliarde de euro, care reprezintă 39 % din finanțarea 
totală de 8,6 miliarde de euro a programului. 

1.18. Finanțarea UE în valoare de 7,6 miliarde de euro alocată în CFM 
anterior 2014-2020 (prin Orizont 2020 și prin Mecanismul pentru interconectarea 
Europei) pentru întreprinderile comune ar trebui să mobilizeze 12,2 miliarde de euro 
(un efect de levier de 161 %), inclusiv contribuții directe ale statelor participante și ale 
organizațiilor internaționale, pentru a realiza proiecte de cercetare și inovare în 
valoare de aproximativ 19,8 miliarde de euro în domeniile atribuite întreprinderilor 
comune (a se vedea tabelul 2.1). În noul CFM 2021-2027, finanțarea UE în valoare de 
15,1 miliarde de euro (alocată prin Orizont 2020 și prin Europa digitală) pentru 
întreprinderile comune ar trebui să mobilizeze 19,1 miliarde de euro (un efect de levier 
de 126 %), inclusiv contribuții directe ale statelor participante și ale organizațiilor 
internaționale, pentru a realiza proiecte de cercetare și inovare în valoare de 
aproximativ 34,2 miliarde de euro în domeniile atribuite întreprinderilor comune (a se 
vedea figura 1.3). Scăderea relativă a efectului de levier se explică în principal prin 
retragerea Regatului Unit din UE. 

Figura 1.3 – Contribuțiile totale la întreprinderile comune și sumele 
mobilizate sub formă de contribuții din partea celorlalți membri8 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

                                                       
8 Figura 1.2 indică sumele specificate în Actul de bază unic, inclusiv în propunerea de 

modificare pentru transformarea KDT în viitoarea întreprindere comună pentru cipuri, 
prezentată de Comisie. Până la data redactării prezentului raport, această propunere nu 
fusese încă adoptată. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=RO
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Modelele de guvernanță ale întreprinderilor comune care își desfășoară 
activitatea în cadrul programelor pentru cercetare și inovare ale UE 

1.19. Pentru a putea asigura o cooperare și o coordonare strânse cu partenerii și cu 
părțile interesate, întreprinderile comune au o structură de guvernanță extinsă, care 
cuprinde, de regulă, consiliul de conducere, un organism științific consultativ, un grup 
de reprezentanți ai statelor participante și mai multe grupuri de părți interesate active 
în domeniul de cercetare vizat. 

1.20. Dotate cu același tip de structură juridică, întreprinderile comune au fiecare 
caracteristici individuale care le permit să intervină în diferite sectoare de inovare și 
cercetare, articulate în jurul unor piețe diferite. Majoritatea întreprinderilor comune 
urmează un model bipartit, în care Comisia și membrii privați din sectorul industrial și 
al cercetării sunt reprezentați în consiliul de conducere și contribuie la activitățile 
operaționale ale întreprinderii comune în cauză (CA, IHI, Clean H2, CBE, SNS și EU-Rail). 
Patru întreprinderi comune urmează modelul tripartit, în care statele participante (KDT 
și EuroHPC) sau principalele organizații interguvernamentale din domeniul lor specific 
(SESAR și „Sănătatea la nivel mondial”) sunt de asemenea reprezentate în consiliul de 
conducere și contribuie la activitățile întreprinderii comune.  

Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune 

1.21. Acordul ITER (reactorul termonuclear experimental internațional) a intrat în 
vigoare la 24 octombrie 2007, dată la care a fost creată din punct de vedere juridic 
Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER (OI ITER). OI ITER are sarcina de 
a pune în aplicare proiectul ITER. Sediul său se află la Saint-Paul-lès-Durance (Franța), 
instalațiile principale de fuziune fiind construite la Cadarache (Franța). 

1.22. Proiectul ITER reunește șapte parteneri mondiali: UE, reprezentată de 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom)9, Statele Unite, Rusia, Japonia, 
China, Republica Coreea și India. UE10 a preluat conducerea proiectului, cu o cotă de 
45,4 % din costurile de construcție. Procentul care revine fiecăruia dintre ceilalți 
membri ai ITER este de aproximativ 9,1 %. Această distribuție a costurilor se va 
schimba în faza operațională de testare a fuziunii, când UE va acoperi 34 % din 

                                                       
9 Membrii Euratom sunt statele membre ale UE și, până în 2020, statele asociate (Elveția și 

Regatul Unit). 

10 Statele membre ale UE și, până în 2020, statele asociate (Elveția și Regatul Unit). 
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costurile de funcționare11. Suma totală prevăzută de UE pentru punerea în aplicare 
a obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului ITER și a activităților conexe până 
în 2035 se ridică la 18,2 miliarde de euro (la valorile curente)12. 

1.23. Prin intermediul agențiilor sale din statele participante, membrii OI ITER 
contribuie la proiect în principal prin furnizarea de componente, echipamente, 
materiale, clădiri și servicii direct către OI ITER (contribuții în natură). Pe de altă parte, 
aceștia aduc și contribuții financiare la bugetul OI ITER (contribuții în numerar). 
Membrii ITER împart responsabilitățile privind producția componentelor principale ale 
reactorului, iar repartizarea activităților de producție, care corespund contribuțiilor în 
natură, s-a bazat atât pe interesele, cât și pe capacitățile tehnice și industriale ale 
fiecăruia dintre membri13. 

1.24. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei 
de fuziune [denumită în continuare „F4E” (Fusion for Energy)] a fost înființată în 
aprilie 2007, pe o perioadă de 35 de ani, ca agenție europeană internă. Una dintre 
sarcinile principale ale întreprinderii comune F4E constă în gestionarea contribuției 
europene la proiectul ITER. F4E coordonează activitățile desfășurate și efectuează 
achizițiile necesare, în vederea pregătirii construirii unui reactor de fuziune 
experimental și a instalațiilor conexe. F4E este finanțată în principal de Euratom (în 
proporție de aproximativ 80 %) și de statul care găzduiește ITER, și anume Franța (în 
proporție de aproximativ 20 %). 

1.25. Estimarea curentă a Comisiei cu privire la bugetul total din partea Euratom 
de care F4E are nevoie pentru a finanța componenta europeană a punerii în aplicare 
a proiectului ITER și a activităților conexe se ridică la 15 miliarde de euro (la valorile 
curente) până în 2035. Statul gazdă (Franța) și statele membre ale Euratom (inclusiv 

                                                       
11 Documentele ITER intitulate Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, 

Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions (Valori estimative 
pentru etapele de construire, funcționare, dezactivare și dezafectare ale ITER și forma 
contribuțiilor părților) și Cost Sharing for all Phases of the ITER Project (Împărțirea costurilor 
pentru toate etapele proiectului ITER). 

12 Estimările sunt bazate pe comunicarea COM(2017) 319 a Comisiei și pe documentul de 
lucru conex al serviciilor Comisiei SWD(2017) 232, tabelul 4. 

13 ITER.org. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://www.iter.org/legal/status
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Elveția și Regatul Unit până în 2020) trebuie să contribuie cu încă 3,2 miliarde de 
euro14. 

1.26. La 31 ianuarie 2020, Regatul Unit s-a retras din UE și din Euratom. Acordul 
comercial și de cooperare între Uniunea Europeană (Euratom) și Regatul Unit a fost 
convenit la 30 decembrie 2020. Conform acestui acord, Regatul Unit participă și 
contribuie la programele UE enumerate în Protocolul I, inclusiv la programul Euratom 
pentru cercetare și formare și la activitățile ITER ale F4E. Cu toate acestea, întrucât 
părțile nu au putut încheia protocolul, Regatul Unit nu este încă asociat la programul 
pentru cercetare și formare al Euratom și nici la activitățile ITER ale F4E. Prin urmare, 
Regatul Unit nu este în prezent membru al F4E. 

Bugetul de plăți și resursele umane ale întreprinderilor comune 
în exercițiul financiar 2021 

1.27. În 2021, bugetul total pentru plăți al tuturor întreprinderilor comune a fost 
de 1,7 miliarde de euro (2020: 2,3 miliarde de euro), din care bugetul de plăți al F4E s-a 
ridicat la 0,8 miliarde de euro (2020: 0,8 miliarde de euro). Scăderea bugetului de plăți 
în 2021 se explică prin faptul că, în anul respectiv, întreprinderile comune au utilizat în 
principal creditele de plată neutilizate din exercițiile anterioare și reportate în 2021 
pentru finalizarea sarcinilor din cadrul programului Orizont 2020 și nu au primit încă un 
buget de plăți pentru prefinanțarea proiectelor din cadrul programului aferent noului 
CFM. Tabelul 1.1 oferă o imagine de ansamblu a domeniilor specifice de inovare și 
cercetare ale întreprinderilor comune, a bugetelor lor de plăți și a resurselor umane 
pentru exercițiul financiar 2021. 

                                                       
14 Estimările sunt bazate pe comunicarea COM(2017) 319 a Comisiei și pe documentul de 

lucru conex al serviciilor Comisiei SWD(2017) 232, tabelul 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=RO
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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Tabelul 1.1 – Bugetul de plăți și resursele umane ale întreprinderilor 
comune în 2021 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune. 

1.28. La sfârșitul exercițiului 2021, efectivul de personal al întreprinderilor comune 
care își desfășoară activitatea în cadrul programelor pentru cercetare și inovare ale UE 
număra în total 234 de angajați (agenți temporari și agenți contractuali), la care se 
adăugau 8 experți naționali detașați (2020: 250 de angajați). Personalul F4E număra 
439 de angajați (funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali), la 
care se adăugau 2 experți naționali detașați (2020: 435 de angajați).  

Domeniul de cercetare

Bugetul definitiv 
în 2021 

(în milioane de 
euro)

Personal total la sfârșitul 
lui 2021

(agenți temporari, agenți 
contractuali, experți naționali 

detașați)

Bugetul definitiv 
în 2020 

(în milioane de 
euro)

Personal total la sfârșitul 
lui 2020

(agenți temporari, agenți 
contractuali, experți 
naționali detașați)

Programul pentru cercetare 
și inovare cu plăți în 2021

DG tutelară

SESAR

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

Managementul traficului 
aerian

44,6 37 119,5 38 Orizont 2020, MIE (1) DG MOVE

CA
Întreprinderea comună pentru 
o aviație curată

Aeronave ecologice 89,3 42 356,6 43 Orizont 2020 DG RTD

IHI
Inițiativa pentru inovare în 
domeniul sănătății 

Inovare în domeniul 
sănătății

207,1 50 241,6 53 PC7, Orizont 2020 DG RTD

Hidrogen 
curat 2

Întreprinderea comună pentru un 
hidrogen curat 

Pile de combustie și 
hidrogen

50 27 101,3 29 PC7, Orizont 2020 DG RTD

KDT Tehnologii digitale esențiale
Componente și sisteme 
electronice

155,8 29 212,5 29 PC7, Orizont 2020 DG CNECT

CBE
Întreprinderea comună pentru 
bioeconomia circulară în Europa

Bioindustrii circulare 127,2 22 191,2 23 Orizont 2020 DG RTD

EU-Rail
Întreprinderea comună pentru 
căile ferate ale Europei 

Traficul feroviar european 42,7 19 75,8 24 Orizont 2020 DG MOVE

EuroHPC
Întreprinderea comună pentru 
calculul european de înaltă 
performanță 

Supercalculatoare și 
prelucrarea volumelor 
mari de date

207,5 15 181,5 11 Orizont 2020, MIE (1) DG CNECT

F4E Fusion for Energy (ITER)
Dezvoltarea și 
demonstrarea energiei de 
fuziune

764,6 441 816,4 435 Euratom DG ENER

 (1) În CFM 2013-2020, EuroHPC a primit 100 de milioane de euro din fondul MIE și SESAR a primit aproximativ 10 milioane de euro.

Întreprinderea comună
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Mecanismele bugetare și cele de descărcare de gestiune sunt 
armonizate pentru toate întreprinderile comune 

1.29. Parlamentul European și Consiliul sunt instituțiile responsabile pentru 
procedurile bugetare și de descărcare de gestiune anuale aferente întreprinderilor 
comune. Calendarul procedurii de descărcare de gestiune este prezentat în figura 1.4. 

Figura 1.4 – Procedura anuală de descărcare de gestiune 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

  

Până la 
1 iulie „n+1”
Întreprinderile 

comune adoptă 
conturile lor finale

Între decembrie „n+1” și 
sfârșitul lunii ianuarie 

„n+2”
Au loc audieri ale directorilor 

întreprinderilor comune în cadrul 
Comisiei pentru control bugetar 

(CONT) a Parlamentului și în 
cadrul Comitetului bugetar al 

Consiliului

Până la sfârșitul 
lunii martie „n+2”

Sunt adoptate rapoartele 
Parlamentului în plenul 
acestuia – Parlamentul 
decide dacă să acorde 

sau să amâne 
descărcarea de gestiune

Curtea transmite Parlamentului 
European și Consiliului raportul 

anual privind întreprinderile 
comune, inclusiv declarația de 

asigurare

Până la 
15 noiembrie „n+1” 

Consiliul adoptă recomandările 
sale cu privire la descărcarea de 

gestiune a întreprinderilor comune 
și le transmite Parlamentului 

European

Până la jumătatea lunii 
februarie „n+2”  

Până la 
1 martie „n+1” 

Întreprinderile 
comune transmit 
Curții conturile lor 

provizorii

Curtea adoptă 
observațiile preliminare 

referitoare la 
întreprinderile comune

Până la 1 iunie „n+1” 
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Auditul Curții 

Curtea emite o declarație de asigurare pentru fiecare 
întreprindere comună 

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

(a) conturile anuale ale tuturor celor nouă întreprinderi comune pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2021 și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

1.31. 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 și 
dacă se consideră relevant, aceste declarații de asigurare sunt completate cu observații 
de audit (a se vedea capitolul 3), care nu pun în discuție opiniile de audit. 

1.32. În conformitate cu articolul 70 alineatul (6) și cu articolul 71 din 
Regulamentul financiar al UE, auditul fiabilității conturilor tuturor întreprinderilor 
comune este externalizat către 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 drept bază pentru formularea opiniilor 
sale de audit privind fiabilitatea conturilor anuale ale întreprinderilor comune pentru 
exercițiul 2021. 

Abordarea de audit a Curții se bazează pe evaluarea 
principalelor riscuri 

1.33. Auditurile Curții sunt concepute în așa fel încât să abordeze principalele 
riscuri identificate. Auditul anual pe 2021 al conturilor anuale ale întreprinderilor 
comune și al operațiunilor subiacente a fost efectuat ținându-se seama de evaluarea 
riscurilor realizată de Curte pentru 2021, prezentată pe scurt în cele ce urmează. 
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Riscul la adresa fiabilității conturilor era scăzut spre mediu 

1.34. Curtea a considerat că, per ansamblu, riscul la adresa fiabilității conturilor 
anuale era scăzut. 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. 
Pentru EuroHPC, riscul a fost clasificat ca fiind mediu, deoarece procedurile de 
recunoaștere și de gestionare a activelor, precum și de raportare, certificare și validare 
a contribuțiilor în natură ale membrilor săi nu fuseseră încă stabilite. 

Riscul la adresa legalității și regularității veniturilor era scăzut per 
ansamblu 

1.35. Întrucât veniturile întreprinderilor comune în 2021 au constat în principal în 
contribuții financiare de la bugetele Orizont 2020 și Euratom ale Comisiei, riscul la 
adresa legalității și regularității veniturilor este scăzut pentru toate întreprinderile 
comune. Conform dispozițiilor din regulamentele întreprinderilor comune, bugetele și 
veniturile rezultate sunt convenite cu autoritățile bugetare în cadrul procesului anual 
de planificare bugetară. 

Riscul la adresa legalității și regularității cheltuielilor administrative era 
scăzut per ansamblu 

1.36. Cheltuielile salariale și administrative constau în principal în plăți curente. În 
plus, salariile sunt administrate de Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor 
Individuale al Comisiei, pe care Curtea îl auditează în cadrul aprecierilor 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 în general scăzut, dar a fost trecut la nivelul 
mediu în cazul întreprinderilor comune care recrutează un număr mai mare de 
persoane în primii ani de funcționare (EuroHPC), precum și în cazul întreprinderilor 
comune pentru care au fost constatate în trecut deficiențe în procedurile de recrutare 
(F4E). 

Riscul la adresa legalității și regularității cheltuielilor operaționale era 
mediu per ansamblu 

1.37. În ceea ce privește plățile intermediare și finale aferente granturilor, riscul 
a fost evaluat ca fiind mediu, deoarece aceste plăți se bazează pe declarațiile de 
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cheltuieli prezentate de beneficiari, care sunt de regulă complexe. În plus, în cazul 
plăților aferente granturilor din cadrul Orizont 2020, certificatele referitoare la 
situațiile financiare nu sunt solicitate beneficiarului decât pentru plățile finale 
(principiul încrederii). Certificatul referitor la situațiile financiare este un raport factual 
elaborat de un auditor independent sau de un funcționar public. Scopul său este de 
a permite Comisiei sau organismului UE care acordă grantul să verifice dacă costurile 
declarate în situațiile financiare sunt eligibile. Întrucât ultima cerere de propuneri 
pentru activități în cadrul Orizont 2020 trebuia să fie lansată nu mai târziu de 
decembrie 2020, riscul aferent acordării granturilor a fost evaluat ca fiind nul pentru 
întreprinderile comune în 2021. În schimb, acest risc a fost considerat mediu în cazul 
EuroHPC, care a continuat să lanseze cereri de propuneri de amploare în 2021. 

1.38. Pentru cheltuielile aferente contractelor și procedurilor de achiziții publice, 
riscul a fost evaluat ca fiind scăzut pentru acele întreprinderi comune care desfășoară 
activități de cercetare și inovare, dat fiind numărul limitat de astfel de proceduri 
derulate de acestea. Riscul a fost considerat însă mediu pentru F4E și EuroHPC, din 
cauza procedurilor complexe de achiziții pentru contracte cu valoare ridicată. 

Riscul la adresa gestiunii bugetare era scăzut spre mediu 

1.39. Acest risc a fost clasificat ca fiind mediu pentru EuroHPC din cauza 
deficiențelor observate în procesul de planificare și de monitorizare a bugetului și din 
cauza complexității și a naturii multianuale a contractelor sale și a acțiunilor pe care le 
finanțează prin granturi, precum și pentru F4E, din cauza contractelor complexe și cu 
valoare ridicată executate de aceasta. Pentru toate celelalte întreprinderi comune, 
riscul a fost evaluat ca fiind scăzut. 

Alte riscuri 

1.40. Pandemia de COVID-19 a afectat activitatea Curții: în numeroase cazuri, 
restricțiile de călătorie și dispozițiile luate de întreprinderile comune și de beneficiari 
privind munca de la distanță i-au împiedicat pe auditori să efectueze verificări la fața 
locului, să obțină documente originale și să desfășoare interviuri față în față cu 
personalul entităților auditate. Prin urmare, cea mai mare parte a activității a constat 
în examinări documentare și în interviuri de la distanță. Deși neefectuarea de controale 
la fața locului poate crește riscul de nedetectare, probele obținute de la entitățile 
auditate i-au permis Curții să își finalizeze activitatea și să tragă concluzii pertinente. 
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Curtea raportează cazurile de suspiciuni de fraudă organismelor 
competente ale UE 

1.41. Curtea cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în 
chestiuni legate de suspiciunile de fraudă și de alte activități ilegale care afectează 
interesele financiare ale UE, precum și cu Parchetul European (EPPO) în chestiuni 
legate de presupuse infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Curtea 
informează OLAF și EPPO cu privire la orice suspiciune care apare în cursul activității 
sale de audit, chiar dacă auditurile sale nu sunt special concepute pentru a identifica 
situații de fraudă. Pentru exercițiul financiar 2021, Curtea a transmis o notificare către 
OLAF/EPPO. 

Abordarea de audit a Curții în ceea ce privește plățile aferente 
granturilor 

1.42. În 2018 și în 2019, Curtea a examinat, pe baza unui eșantion, auditurile 
ex post desfășurate de Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei (CAS) și 
de auditorii externi contractați de acesta cu privire la plățile aferente granturilor 
efectuate de întreprinderile comune. În 2020 și în 2021, Curtea a analizat situația 
acțiunilor întreprinse a urmare a rezultatelor examinărilor respective. Astfel cum s-a 
indicat în capitolul respectiv din rapoartele anuale ale Curții15, aceste examinări au 
evidențiat deficiențe persistente în ceea ce privește calitatea auditului și diferențe 
metodologice, care au antrenat o subestimare a ratei de eroare pentru plățile din 
cadrul programului Orizont 2020. Mai mult, rata de eroare reziduală prezentată de 
întreprinderile comune în rapoartele lor anuale de activitate nu poate fi comparată în 
mod direct cu rata de eroare publicată în raportul anual al Curții cu privire la 
cheltuielile Comisiei din domeniul cercetării16. 

                                                       
15 A se vedea capitolul 5 al Raportului anual al Curții pe 2018 (punctele 5.31-5.34), capitolul 4 

al Raportului anual al Curții pe 2019 (punctele 4.28 și 4.29) și capitolul 4 al Raportului anual 
al Curții pe 2020 (punctele 4.23-4.30), în care s-a arătat 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. 

16 Spre deosebire 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 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_RO.pdf
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1.43. Prin urmare, pentru auditul plăților aferente granturilor efectuate de cele 
opt întreprinderi comune care pun în aplicare proiecte în cadrul PC7 și al programului 
Orizont 2020, Curtea a completat asigurarea obținută din auditurile ex post cu un audit 
detaliat la beneficiari (teste de fond directe) pentru un eșantion de 32 de plăți de 
grant. Aceste operațiuni au fost selectate în mod aleatoriu (eșantionare de tip MUS) 
dintr-o populație constituită din totalitatea plăților intermediare și finale efectuate de 
aceste întreprinderi comune în 2021 pentru granturi. 

1.44. Pentru fiecare întreprindere comună, opinia Curții cu privire la legalitatea și 
regularitatea plăților subiacente s-a bazat pe evaluări separate ale următoarelor 
elemente cantitative: 

(a) rata de eroare pentru fiecare întreprindere comună, bazată pe rezultatele 
auditurilor ex post ale Comisiei (CAS) 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 comună bazată pe rezultatele testelor de fond realizate de Curte 
cu privire la plățile aferente granturilor; și 

(c) constatările legate de operațiunile fiecărei întreprinderi comune în cadrul testelor 
de fond realizate de Curte.  

                                                       
sistemice la nivelul plăților neauditate ale beneficiarilor care au făcut obiectul auditului 
(prin „extrapolare”). 
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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 desfășurate de Curte cu privire la întreprinderile comune pentru 
exercițiul financiar 2021, inclusiv în urma activităților de audit efectuate referitor la 
o temă orizontală privind chestiuni legate de resursele umane, precum și a altor 
activități de audit transversale referitoare la întreprinderile comune realizate de Curte 
în cursul aceluiași an. Pe baza activității sale de audit, Curtea sugerează o serie de 
acțiuni pe care întreprinderile comune ar trebui să le întreprindă. 
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Auditul anual pe 2021 a condus la 
formularea unor opinii de audit 
favorabile pentru toate întreprinderile 
comune 
2.2. În ansamblu, la fel ca în anii precedenți, auditul desfășurat de Curte cu privire la 
conturile anuale ale întreprinderilor comune pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021 și cu privire la operațiunile subiacente acestor conturi nu a relevat 
probleme semnificative. 

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea 
conturilor pentru toate întreprinderile comune 
2.3. 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 2021, 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.  

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

2.4. Întreprinderea comună F4E procedează pe bază continuă la o estimare 
a costului total al îndeplinirii obligațiilor sale de punere în aplicare a proiectului ITER, 
care în 2021 a fost estimat la 18,3 miliarde de euro (la valorile din 2021). Paragraful 
„de evidențiere a unor aspecte” atrage atenția asupra faptului că orice modificare 
a ipotezelor principale privind estimarea și expunerea la risc17 ar putea duce la creșteri 
semnificative ale costurilor și/sau la întârzieri suplimentare în punerea în aplicare 
a proiectului ITER18. Următoarele evenimente pot avea un impact semnificativ asupra 

                                                       
17 Pentru a se calcula expunerea la risc, valoarea estimată a impactului riscului (riscurilor) se 

înmulțește cu probabilitatea riscului (riscurilor) aferent(e) unei anumite activități. 

18 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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termenelor și a costurilor ITER: noul scenariu de referință pentru proiectul ITER 
planificat pentru primul trimestru din 2023, care va lua în considerare impactul 
pandemiei de COVID-19, livrarea cu întârziere a componentelor, sancțiunile impuse 
Rusiei (care este membru al proiectului ITER); aprobarea în curs de către NSA 
(autoritatea franceză pentru securitate nucleară) pentru asamblarea componentelor 
fosei Tokamak; revizuirea preconizată a estimării costurilor pentru complexul de 
camere fierbinți. 

Prezentările de informații de către întreprinderile comune cu privire la 
războiul de agresiune împotriva Ucrainei 

2.5. În conformitate cu norma contabilă 19 a Comisiei privind evenimentele care au 
loc după data raportării, invazia Ucrainei, care a început în februarie 2022, este un 
eveniment care nu generează ajustări ale conturilor anuale aferente exercițiului 2021. 
Conturile anuale ale tuturor întreprinderilor comune indică faptul că, pe baza faptelor 
și circumstanțelor de la momentul întocmirii acestor situații financiare, în special 
a evoluției situației, efectul financiar pe care îl are războiul de agresiune al Rusiei 
împotriva Ucrainei asupra întreprinderilor comune nu poate fi estimat în mod fiabil. 

2.6. Curtea atrage totuși atenția asupra faptului că Rusia este un membru al 
Organizației Internaționale ITER, având obligația de a livra sitului de asamblare ITER din 
Franța (Cadarache) mai multe componente pentru proiectele ITER și de a vărsa 
organizației contribuții anuale. Prin urmare, această situație antrenează riscul unor 
întârzieri și al unor costuri mai mari pentru proiectul ITER. 

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

2.7. 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 2021. În 
opinia Curții, operațiunile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 
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Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și 
regularitatea plăților subiacente conturilor pentru toate 
întreprinderile comune 

2.8. 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 2021. În opinia Curții, 
operațiunile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele 
semnificative. 

2.9. Figura 2.1 prezintă evoluția opiniilor de audit anuale emise de Curte cu privire 
la conturile anuale și la operațiunile de venituri și plăți ale întreprinderilor comune din 
perioada 2019-2021. 

Figura 2.1 – Evoluția opiniilor exprimate de Curte cu privire la 
întreprinderile comune în perioada 2019-2021 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Observațiile Curții privesc o serie de 
domenii în care se pot aduce 
îmbunătățiri 
2.10. Fără a pune în discuție opiniile pe care le-a exprimat, Curtea a formulat 
diferite observații pentru a evidenția o serie de aspecte care necesită ameliorări în 
următoarele domenii: legalitatea și regularitatea operațiunilor, gestiunea bugetară și 
financiară, contribuțiile în natură ale celorlalți membri, sistemul de control și de 
gestiune privind plățile și resursele umane. O sinteză a acestor observații, care sunt 
detaliate în capitolul 3, este prezentată în continuare. 

Neluarea în considerare a contribuțiilor întreprinderilor 
comune în calitate de angajator la sistemul de pensii al UE 

2.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate doar 
parțial de la bugetul UE trebuie să verse la sistemul de pensii al UE acea cotă parte din 
contribuțiile angajatorului care corespunde raportului dintre veniturile lor fără 
subvenția de la bugetul general al UE și veniturile lor totale19. Întrucât Comisia nu 
a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderilor comune și nici nu a solicitat 
plățile respective în mod formal, întreprinderile comune (inclusiv predecesoarele lor) 
nu au vărsat încă aceste contribuții. 

2.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE pentru fiecare întreprindere 
comună în parte. Aceste contribuții sunt calculate ca acel procent din totalul 
veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate de UE, 
inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale20. 

                                                       
19 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

20 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 
care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
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Contribuțiile în numerar din partea statelor participante, care nu sunt direcționate prin 
bugetul UE, sunt considerate și ele venituri nesubvenționate de UE. Aceste orientări 
iau în considerare doar dispozițiile respective din Statutul funcționarilor21 la stabilirea 
metodei de calcul pentru plata de către întreprinderea comună a contribuției 
angajatorului la bugetul UE bazate pe venituri. Cu toate acestea, conform prevederilor 
Actului de bază unic22, costurile administrative trebuie împărțite anual în mod egal 
între Uniune și ceilalți membri ai întreprinderilor comune; dispozițiile respective ale 
statutului întreprinderii comune EuroHPC23 prevăd că UE trebuie să acopere 100 % din 
costurile administrative ale acesteia; dispozițiile respective ale statutului întreprinderii 
comune F4E24 prevăd că suma totală a cotizațiilor membrilor la costurile administrative 
ale F4E (veniturile administrative) nu trebuie să depășească 10 % din costurile 
respective. Existența concomitentă a acestor dispoziții legale diferite reprezintă un 
factor de risc în sensul că întreprinderile comune ar putea interpreta în diferite moduri 
contribuția angajatorului care le revine, ceea ce poate avea un impact financiar variat. 

Acțiunea 1 

În conformitate cu articolul 83a alineatul (2) din Statutul funcționarilor, 
întreprinderile comune ar trebui să plătească partea care le revine drept 
contribuție a angajatorului la sistemul de pensii al UE la momentul comunicării de 
către Comisie a calculului anual. 

În acest sens, atunci când sunt înaintate propuneri de modificare a legislațiilor 
relevante, întreprinderile comune ar trebui să dialogheze cu Comisia în vederea 
unei mai bune alinieri între dispozițiile Statutului funcționarilor și regulamentele 
de instituire individuale ale acestora în ceea ce privește contribuția angajatorului 
la sistemul de pensii al UE. 

                                                       
21 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

22 Articolul 28 din Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

23 Considerentul 22 și articolul 15 din anexa la Regulamentul (UE) 2021/1173 al Consiliului. 

24 Articolul 12 din statutul întreprinderii comune F4E, anexat la decizia de înființare 
a întreprinderii comune F4E, și punctele 2 și 3 din anexa II la acest statut. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=RO
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Nu există o definiție armonizată a „costurilor administrative” 
valabilă pentru toate întreprinderile comune 

2.13. În conformitate cu Actul de bază unic, „costurile administrative” trebuie 
acoperite de contribuții financiare, împărțite anual în mod egal între Uniune și ceilalți 
membri25. Cu toate acestea, lipsa unei definiții comune a „costurilor administrative” 
pentru toate întreprinderile comune a condus la aplicarea de către acestea a propriilor 
metode de calcul al contribuțiilor financiare ale membrilor, influențând astfel 
cuantumul veniturilor bugetare pe care întreprinderile comune le solicită din partea 
membrilor lor. Deși întreprinderile comune utilizează, în principiu, bugetul final de plăți 
al exercițiului ca bază de calcul pentru „costurile administrative”, nu există o abordare 
armonizată pentru clasificarea anumitor categorii de cheltuieli administrative, cum ar fi 
cheltuielile pentru consultări, studii, analize, evaluări și asistență tehnică. 

Acțiunea 2 

Întreprinderile comune care își desfășoară activitatea în temeiul Actului de bază 
unic ar trebui să stabilească orientări comune care să armonizeze conceptul de 
costuri administrative la nivelul tuturor întreprinderilor comune, pentru a fi utilizat 
ca bază în calculul contribuțiilor financiare anuale ale membrilor. 

Fondurile pentru agenda de cercetare și inovare 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont 2020 
au fost angajate în totalitate, dar un număr semnificativ de 
proiecte vor fi finalizate în perioada de programare acoperită 
de noul CFM 

2.14. În cadrul programului Orizont 2020, UE contribuie în numerar la 
întreprinderile comune, în timp ce membrii privați furnizează două tipuri de contribuții 
în natură întreprinderilor comune, investind propriile resurse financiare și umane, 
propriile active și propriile tehnologii (a se vedea caseta 2.1). Statele participante aduc 
în mod direct contribuții în numerar la beneficiarii stabiliți pe teritoriul lor respectiv. 

                                                       
25 Articolul 28 din Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=RO
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Caseta 2.1 

 

2.15. Întreprinderile comune nu au termene-limită pentru punerea în aplicare 
a proiectelor lor finanțate în cadrul CFM-urilor anterioare, atât timp cât durata lor de 
existență este reînnoită în CFM-urile ulterioare. Tabelul 2.1 prezintă o imagine de 
ansamblu asupra contribuțiilor membrilor la activitățile din cadrul Orizont 2020 ale 
acestor întreprinderi comune la sfârșitul exercițiului 2021. Până la sfârșitul 
exercițiului 2021, al optulea an al programului Orizont 2020, aceste întreprinderi 
comune atinseseră, în medie, 73 % din valorile-țintă stabilite pentru contribuțiile 
membrilor lor, inclusiv CNAS (sau 64 %, dacă se exclud CNAS). În consecință, punerea 
în aplicare a unui număr semnificativ de proiecte ce țin de Orizont 2020 va fi finalizată 
în perioada acoperită de noul CFM (2021-2027). 

Contribuțiile în natură ale membrilor privați la 
activitățile operaționale ale întreprinderilor 
comune (CNAO)

Contribuțiile în natură ale membrilor privați la 
activitățile suplimentare ale întreprinderilor 
comune (CNAS)

Așa cum se prevede în regulamentele de 
instituire a întreprinderilor comune, toți membrii 
privați ai acestora trebuie să contribuie cu 
o sumă minimă la costurile proiectelor de 
cercetare și de inovare derulate de întreprinderile 
comune. În cadrul Orizont 2020, CNAO reprezintă 
costurile totale suportate de membrii privați 
pentru punerea în aplicare a acțiunilor de 
cercetare și inovare ale întreprinderii 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 
cadrul programelor Orizont Europa și Europa 
digitală, CNAO constau în costurile eligibile 
suportate de membrii privați în punerea în 
aplicare a acțiunilor întreprinderii comune, din 
care sunt deduse contribuțiile întreprinderii, ale 
statelor participante și orice altă contribuție a UE 
la costurile respective. Valoarea totală a CNAO 
certificate și validate este recunoscută în 
conturile anuale ale întreprinderii comune.

În cadrul Orizont 2020, membrii privați ai unora 
dintre întreprinderile comune (Clean Sky, FCH, 
BBI, S2R) trebuie să pună la dispoziție, de 
asemenea, o sumă minimă sub formă de 
contribuții în natură la costurile suportate pentru 
„activitățile suplimentare” desfășurate în afara 
planurilor de activitate și a bugetelor 
întreprinderilor comune, dar care intră în sfera 
obiectivelor generale ale acestora (așa-numitele 
„CNAS”). În cadrul Orizont Europa, CNAS includ 
totodată costurile neeligibile ale activităților 
finanțate în mod direct de întreprinderile 
comune, din care este dedusă orice altă 
contribuție a UE la costurile respective. Membrii 
privați ai întreprinderilor comune trebuie să 
furnizeze CNAS pe lângă CNAO, însă sumele 
minime nu sunt definite. Sumele 
corespunzătoare CNAS sunt stabilite în planurile 
anuale de activități suplimentare ale 
întreprinderilor comune. Valoarea totală a CNAS 
certificate și validate este prezentată în notele la 
conturile anuale ale întreprinderilor comune. 
Prin urmare, CNAS nu fac parte din sfera 
auditului Curții.
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Tabelul 2.1 – CFM 2014-2020: totalul contribuțiilor membrilor (în 
milioane de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune. 

2.16. Tabelul 2.1 indică faptul că, la sfârșitul exercițiului 2021, întreprinderile 
comune înregistrau grade diferite de realizare a valorilor-țintă în materie de contribuții 
stabilite de regulamentele lor de instituire pentru activitățile din cadrul Orizont 2020. 
Aceste variații se explică parțial prin faptul că întreprinderile comune își desfășoară 
activitatea în domenii de cercetare diferite. De exemplu, gradul în care IHI a realizat 
valorile-țintă privind contribuțiile membrilor este relativ scăzut. Acest lucru se explică 
însă prin durata îndelungată a proiectelor, impusă de natura cercetării desfășurate de 
întreprinderea comună în ceea ce privește inovarea în domeniul sănătății, precum și 
prin dimensiunea consorțiilor globale care pun în aplicare proiectele. Astfel, IHI încă 
mai are de plătit 84,3 milioane de euro în anii următori pentru proiecte PC7 aflate în 
derulare. În cazul IHI, numărul tot mai mare de proiecte în curs ce țin de mai multe 
programe din CFM-uri diferite și care sunt puse în aplicare în mod simultan prezintă 
riscul ca resursele administrative necesare pentru gestionarea eficientă a acestor 
fonduri să nu fie suficiente. Pentru KDT, rata de realizare mai scăzută nu reprezintă 
o problemă, întrucât ceilalți membri ai acestei întreprinderi comune au angajat în 
totalitate contribuțiile lor în natură la activitățile operaționale (CNAO) prin semnarea 
acordurilor de grant, astfel cum se arată în tabelul 2.2. 

2.17. În ceea ce privește EuroHPC, la sfârșitul exercițiului 2021, întreprinderea 
comună angajase deja 180 de milioane de euro pentru cofinanțarea în proporție de 
50 % a granturilor de cercetare și inovare din cadrul Orizont 2020, această sumă fiind 
stabilită ca valoare-țintă minimă în regulamentul de instituire al întreprinderii 

Contribuția 
în numerar

(a)

CNAO și 
contribuțiile 
în numerar 

ale celorlalți 
membri (1)

(b)

CNAS ale 
celorlalți 

membri (2)
(c)

Total
(d)= 

(a)+(b)+(c)

Întreprinderile 
comune care țin 

de programul 
Orizont 2020

Contribuția 
în numerar

(e)

CNAO 
validate și 

contribuțiile 
în numerar 

ale celorlalți 
membri

(f)

CNAO 
raportate, 

dar 
nevalidate, 

ale celorlalți 
membri

(g)

CNAS
(h)

Total
(i) = 

(e)+(f)+(g)+(h)

Rata de 
realizare 
cu CNAS

(j) = 
(i) / (d)

Rata de 
realizare 

fără CNAS
(k) = 

[(e)+(f)+(g)] 
/ [(a)+(b)]

585,0 789,0 — 1 374,0 SESAR 536,2 447,8 87,1 — 1 071,0 — 78 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 Clean Sky 2 - CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93 % 80 %
1 638,0 1 638,0 — 3 276,0 IMI2 - IHI 838,0 638,2 251,0 — 1 727,2 — 53 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0
FCH2 - Hidrogen 

curat 2 545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161 % 85 %

1 185,0 2 827,5 — 4 012,5 ECSEL - KDT 1 058,1 322,8 968,2 — 2 349,1 — 59 %
835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BBI - CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71 % 66 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R - EU-RAIL 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96 % 84 %
536,0 908,0 — 1 444,0 EuroHPC (3) 307,0 120,3 17,2 — 444,5 — 31 %

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 Total 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73 % 64 %

(1) Contribuții în natură și contribuții în numerar din partea statelor participante/organizațiilor internaționale la activitățile operaționale ale întreprinderii comune.
(2) Contribuții în natură la activități suplimentare care nu sunt acoperite de planurile de activitate ale întreprinderii comune.
(3) Pentru EuroHPC, contribuția din partea UE include 100 de milioane de euro alocați din programul MIE.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire și 

cu deciziile cu forță juridică)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)
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comune26. Statele participante finanțează restul de 50 % din costurile totale ale 
proiectelor, iar membrii privați nu contribuie decât la ceea este în plus față de nivelul 
costurilor eligibile maxime ale acțiunilor finanțate prin granturi. Până la data 
respectivă, membrii privați raportaseră doar 4,2 milioane de euro drept contribuții în 
natură. În consecință, există un risc ridicat ca valoarea-țintă de 420 de milioane de 
euro reprezentând contribuții din partea membrilor privați, astfel cum este stabilită în 
regulamentul de instituire al întreprinderii comune, să nu fie realizată până la sfârșitul 
punerii în aplicare a proiectelor finanțate prin granturi. În plus, întreprinderea comună 
nu dispune nici în prezent de proceduri fiabile pentru validarea și certificarea 
contribuțiilor în natură raportate de membrii săi privați și de statele participante. Mai 
mult, EuroHPC este singura întreprindere comună care nu dispune de un plan strategic 
de acțiune pentru realizarea valorilor-țintă privind contribuțiile celorlalți membri. 

Acțiunea 3 

EuroHPC ar trebui să implementeze proceduri fiabile pentru certificarea și 
validarea contribuțiilor în natură, precum și un plan strategic de acțiune (foaie de 
parcurs) cu jaloane și obiective anuale realiste în materie de contribuții, atât 
pentru statele participante, cât și pentru membrii privați, la nivel de program. 

2.18. După cum se arată în tabelul 2.2, până la sfârșitul exercițiului 2021, toate 
întreprinderile comune atribuiseră integral și/sau semnaseră deja acorduri de grant 
pentru proiecte, atingând 100 % din contribuția maximă în numerar a UE disponibilă 
pentru cofinanțarea activităților lor ce țin de programul Orizont 2020. În paralel, ceilalți 
membri ai întreprinderilor comune (membrii privați, statele participante și organizațiile 
internaționale) s-au angajat să furnizeze contribuții în natură la aceste proiecte (CNAO) 
prin semnarea acordurilor de grant. Unele întreprinderi comune (IHI, Clean H2, KDT și 
EU-Rail) se așteaptă să mobilizeze de la membrii lor privați contribuții ce depășesc 
valoarea-țintă minimă stabilită pentru CNAO în regulamentele respective de instituire 
sau în deciziile cu forță juridică. Întrucât toate cererile de propuneri din cadrul 
Orizont 2020 au fost deja finalizate înainte de sfârșitul anului 2020, CBE și EuroHPC 
sunt expuse unui risc ridicat să nu atingă valoarea-țintă minimă stabilită pentru CNAO 
din partea membrilor lor privați până la sfârșitul punerii în aplicare a proiectelor 
finanțate prin granturi din Orizont 2020. 

                                                       
26 Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=RO
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Tabelul 2.2 – CFM 2014-2020: contribuțiile membrilor angajate pentru 
costurile operaționale (în milioane de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderilor comune. 

IMM-urile și beneficiarii noi sunt mai predispuși la erori în ceea 
ce privește costurile cu personalul 

2.19. La fel ca în anii precedenți, auditurile efectuate de Curte, pentru 2021, la 
nivelul beneficiarilor, au confirmat existența unor erori sistemice, în principal legate de 
costurile cu personalul. Așa cum a arătat Curtea în rapoartele sale anuale anterioare27 
și în Raportul special nr. 28/2018, metodologia de calcul al costurilor cu personalul 
a devenit mai complexă, în ceea ce privește anumite aspecte, în cadrul programului 
Orizont 2020 și acest lucru a sporit riscul de eroare. În ceea ce privește plățile aferente 
granturilor din 2021, principalele surse de eroare identificate au fost: 

o costuri de subcontractare declarate incorect drept costuri directe cu personalul; 

                                                       
27 Punctul 5.34 din Raportul anual pe 2017, punctul 5.16 din Raportul anual pe 2018, 

punctul 4.11 din Raportul anual pe 2019, punctul 4.13 din Raportul anual pe 2020 și 
punctele 4.12-4.16 din Raportul anual pe 2021. 

Contribuția 
maximă în 

numerar din 
partea UE

CNAO și 
contribuțiile în 

numerar minime 
ale celorlalți 
membri (1)

Total
Întreprinderile comune 
care țin de programul 

Orizont 2020

Cofinanțare
a angajată 
din partea 

UE

%

CNAO și 
contribuțiile 
în numerar 

ale celorlalți 
membri 

(estimare)

% Total

Ra
ta

 d
e 

ex
ec

uț
ie

 
a 

pr
og

ra
m

ul
ui

555,8 789,0 1 344,8 SESAR 554,3 100 % 713,4 90 % 1 267,7 94 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 Clean Sky 2 - CA 1 707,5 100 % 1 175,8 99 % 2 883,3 99 %
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IMI2 - IHI 1 452,1 91 % 1 520,7 95 % 2 972,8 93 %

646,0 76,0 722,0 FCH2 - Hidrogen curat 2 646,0 100 % 158,3 208 % 804,3 111 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL - KDT (2) 1 169,7 100 % 3 548,8 127 % 4 718,5 119 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI - CBE (3) 815,0 100 % 266,6 56 % 1 081,6 84 %
384,5 336,5 721,0 S2R - EU-RAIL 384,5 100 % 572,6 170 % 957,1 133 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (2) (4) 425,6 100 % 451,5 57 % 877,1 72 %

7 308,8 8 044,9 15 353,7 Total 7 154,7 98 % 8 407,7 105 % 15 562,4 101 %

(4) Statele participante finanțează partea neacoperită de UE, iar partenerii privați contribuie la ceea este în plus față de nivelul costurilor 
eligibile maxime ale acțiunilor finanțate prin granturi.

Contribuțiile membrilor la costurile 
operaționale

(în conformitate cu regulamentul de 
instituire și cu deciziile cu forță juridică)

Acordurile de grant și contractele atribuite și/sau 
semnate

(situația la 31.12.2021)

(1) Definite ca valorile-țintă minime în regulamentele de instituire ale întreprinderii comune.
(2) Contribuțiile celorlalți membri constau în contribuțiile statelor participante și ale membrilor privați.
(3) Valorile-țintă convenite în planurile de activitate anuale ale întreprinderilor comune pentru CNAO plus contribuțiile în numerar 
reduse la activitățile operaționale.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_RO.pdf
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o calcularea incorectă a tarifelor orare și utilizarea datelor privind costurile 
planificate pentru baremurile costurilor unitare; 

o luarea în considerare a orelor lucrate în afara perioadei de raportare; și 

o costuri directe cu personalul declarate pentru o persoană care nu era nici 
angajată de beneficiar, nici contractată în mod direct în scopul proiectului. 

2.20. Una dintre strategiile utilizate de întreprinderile comune pentru stimularea 
cercetării europene este de a spori participarea sectorului privat, în special a IMM-
urilor și a beneficiarilor noi. Or, auditul efectuat de Curte în mod direct la beneficiari 
asupra plăților aferente granturilor a arătat că, dintre cei zece beneficiari din sectorul 
privat pentru care s-au identificat erori cuantificabile, șase IMM-uri reprezentau 
aproximativ 90 % din totalul erorilor constatate. 

2.21. Comisia pune la dispoziție un instrument (Personnel Costs Wizard) care îi 
ajută pe participanți să raporteze costurile cu personalul și promovează în mod regulat 
utilizarea acestuia. 

Acțiunea 4 

Întreprinderile comune ar trebui să își consolideze sistemele de control intern 
pentru a aborda riscul crescut în ceea ce privește IMM-urile și beneficiarii noi și să 
încurajeze ferm utilizarea instrumentului Personnel Costs Wizard de către anumite 
categorii de beneficiari care sunt mai predispuse la erori, cum ar fi IMM-urile și 
beneficiarii noi. 
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Întreprinderile comune dau curs, în 
majoritatea privințelor, observațiilor 
formulate de Curte în exercițiile 
anterioare 
2.22. În majoritatea cazurilor, întreprinderile comune au întreprins acțiuni 
corective pentru a da curs observațiilor formulate în rapoartele anuale specifice ale 
Curții din anii anteriori. Mai multe detalii cu privire la aceste observații pot fi găsite în 
anexele la opiniile prezentate în capitolul 3. 

2.23. Caseta 2.2 prezintă abordarea utilizată de Curte pentru evaluarea situației 
acțiunilor întreprinse ca urmare a observațiilor formulate în exercițiile anterioare. 

Caseta 2.2 

Abordarea de examinare a situației acțiunilor întreprinse în urma 
observațiilor din exercițiile anterioare 

Finalizată 

Întreprinderea comună a introdus îmbunătățiri rezonabile prin acțiunile sale luate 
ca răspuns la observația Curții. 

În desfășurare 

Întreprinderea comună a început să introducă îmbunătățiri rezonabile în urma 
observației Curții. Cu toate acestea, procesul nu este încă finalizat sau 
îmbunătățirile introduse răspund doar parțial observației Curții. 

Nedemarată încă 

Întreprinderea comună nu a întreprins nicio acțiune ca răspuns la observația Curții 
sau acțiunile sale corective sunt în mare măsură inadecvate. 

Nu se aplică 

Observația nu mai este aplicabilă din cauza înlocuirii sale cu o nouă observație 
care a inclus elemente suplimentare sau corective sau din cauza modificării 
activităților vizate ale întreprinderii comune sau a contextului juridic aferent. Acest 
calificativ este utilizat și în cazul în care costul rezolvării problemei este mai mare 
decât beneficiile. 
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2.24. În ceea ce privește cele 24 de observații cărora nu li se dăduse curs în mod 
suficient până la sfârșitul exercițiului 2020, în figura 2.2 se arată că, în 2021, au fost 
întreprinse acțiuni corective în urma cărora 18 observații (75 %) au fost închise sau nu 
mai erau aplicabile. Pentru restul de 6 observații (25 %), până la sfârșitul 
exercițiului 202128 fie nu fuseseră demarate acțiuni corective, fie astfel de acțiuni se 
aflau în desfășurare. 

Figura 2.2 – Eforturile depuse de întreprinderile comune pentru a da curs 
observațiilor formulate în anii anteriori 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

  

                                                       
28 Notă: pentru SESAR, IHI, Clean H2, KDT și EU-Rail, toate observațiile din anii anteriori au fost 

închise ca urmare a acțiunilor corective implementate de întreprinderile comune în 
perioada în care a avut loc auditul privind exercițiul 2021. 

Total:  24

Nedemarate încă În desfășurare Finalizate Nu se aplică

1
5

13
5
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Întreprinderile comune se confruntă cu 
dificultăți în materie de resurse umane 

Metodologia utilizată pentru analiza orizontală a Curții 

2.25. În 2021, Curtea a analizat situația resurselor umane din întreprinderile 
comune care își desfășoară activitatea în cadrul programului Orizont 2020. Analiza 
a acoperit utilizarea personalului interimar (angajat prin agenții de ocupare a forței de 
muncă) și alte contracte de servicii legate de personal, precum și planificarea de către 
Comisie a personalului pentru noile întreprinderi comune instituite în contextul 
CFM 2021-2027. Pe baza rezultatelor obținute, Curtea a concluzionat cu privire la 
consecințele și riscurile asociate. În ceea ce privește F4E, Curtea a efectuat o evaluare 
separată a situației resurselor umane, ale cărei rezultate sunt prezentate la sfârșitul 
acestui capitol. 

2.26. Analiza Curții s-a bazat pe date provenite din sistemul financiar și din sistemul 
eGrants ale Comisiei, precum și pe rapoartele anuale de gestiune ale întreprinderilor 
comune. Datele au fost completate de interviuri cu personalul întreprinderilor comune 
și al Comisiei, precum și de o analiză a documentelor și a datelor furnizate de acestea 
cu privire la personal. În scopul analizei sale, Curtea a comparat, de asemenea, situația 
din întreprinderile comune cu cea din agențiile executive, în special Agenția Executivă 
Europeană pentru Cercetare (REA), care este implicată în programe similare celor 
derulate de întreprinderile comune. 

2.27. Pe baza datelor și a documentelor colectate de la întreprinderile comune 
pentru perioada 2018-2021, Curtea a calculat o serie de indicatori-cheie de bază care 
oferă informații utile cu privire la situația personalului întreprinderilor comune. 
Rezultatele au fost completate cu observații din anii anteriori, relevante în acest 
context. 

Situația resurselor umane în cadrul întreprinderilor comune 
a fost problematică în perioada 2018-2021 

2.28. Conform principiului de control intern 429, întreprinderile comune ar trebui 
să facă dovada angajamentului lor de a atrage, a dezvolta și a păstra persoane 

                                                       
29 Cadrul de control intern al Comisiei. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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competente în vederea îndeplinirii obiectivelor lor. În acest context, conducerea ar 
trebui să definească competențele necesare pentru a sprijini realizarea obiectivelor și 
să le evalueze periodic la toate nivelurile din cadrul întreprinderii comune, luând 
măsuri pentru a remedia deficiențele, acolo unde este necesar. Pentru a asigura 
continuitatea operațiunilor, ar trebui să existe mecanisme de suplinire a sarcinilor 
privind activitățile operaționale și operațiunile financiare. 

2.29. În cursul perioadei de referință, întreprinderile comune au evaluat nivelul lor 
de risc legat de resursele umane ca fiind mediu spre ridicat. Justificarea principală 
pentru acest nivel constă în faptul că exista riscul să nu se dispună de resurse 
competente suficiente atunci când este necesar, din cauza volumului de muncă în 
creștere, a ratelor relativ ridicate de rotație a personalului și a dependenței de 
cunoștințele de specialitate pe care doar câțiva membri ai personalului le dețin. 

2.30. În perioada 2018-2021, rata medie anuală de rotație a personalului pentru 
toate întreprinderile comune, cu excepția F4E, a variat între 10 % și 12 %. CBE și EU-
Rail s-au confruntat cu cele mai ridicate rate medii de rotație în perioada respectivă 
(15 % și, respectiv, 19 %). În schimb, rata de rotație a personalului în cadrul REA 
în 2021 a fost de 6 %. Potrivit întreprinderilor comune, această situație este în principal 
consecința unor condiții de angajare mai competitive și a unor oportunități de carieră 
mai avantajoase pe care le ofereau Comisia și agențiile executive. De exemplu, dată 
fiind durata lor de existență limitată, întreprinderile comune pot oferi personalului lor 
contracte de muncă pe durată nedeterminată doar după sfârșitul unei perioade de 
șapte ani, spre deosebire de alte organisme ale UE (cum ar fi agențiile), unde această 
perioadă este de trei ani. În plus, personalul temporar și contractual angajat de 
întreprinderile comune poate candida și pentru posturile vacante publicate de alte 
organisme ale UE, în cadrul așa-numitei mobilități între agenții.  

2.31. În cursul perioadei examinate, rata medie anuală a personalului interimar 
pentru toate întreprinderile comune, cu excepția F4E, a rămas ridicată, situându-se la 
aproximativ 11 % din personalul statutar. Această rată a fost deosebit de ridicată 
pentru CA, pentru CBE și pentru EU-Rail (13 %, 19 % și, respectiv, 18 %). Prin 
comparație, în 2021, procentul de agenți interimari în cadrul REA era de doar 1 % din 
personalul statutar. Nivelul constant ridicat de personal interimar în cadrul 
întreprinderilor comune era cauzat, în majoritatea cazurilor, de o rată ridicată de 
rotație și de necesitatea de a înlocui personalul statutar aflat în concediu medical de 
lungă durată sau pentru care procedura de recrutare era în curs (CBE, EU-Rail). Această 
situație poate antrena riscuri semnificative pentru întreprinderile comune din 
perspectiva păstrării competențelor-cheie, a neclarităților privind răspunderea, 
a posibilelor litigii în justiție și a eficienței mai reduse a personalului, toate acestea 
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riscând, în cele din urmă, să afecteze negativ performanța de ansamblu 
a întreprinderilor comune. 

2.32. Un factor suplimentar care determină volumul de lucru pentru întreprinderile 
comune este reprezentat de numărul relativ mare de beneficiari din consorțiile ce pun 
în aplicare proiecte ale întreprinderilor comune, acestea din urmă fiind nevoite astfel 
să efectueze un volum mare de controale interne asupra declarațiilor de cheltuieli 
prezentate de consorțiile respective. Astfel, în cursul perioadei analizate, un proiect în 
curs de desfășurare era pus în aplicare, în medie, de 21 de beneficiari per ansamblul 
întreprinderilor comune (această medie era de 42 de beneficiari pentru CA și de 
40 de beneficiari pentru KDT), în comparație cu o medie de numai 6 beneficiari care 
implementau proiecte în curs ale REA în 2021.  

Anumite posturi-cheie din cadrul EuroHPC nu erau încă ocupate 
la sfârșitul exercițiului 2021 

2.33. În ceea ce privește EuroHPC, Curtea a raportat că, în 2020, întreprinderea 
comună se confrunta cu o situație precară în ceea ce privește personalul său și, în 
special, cu necesitatea de a recruta personal administrativ esențial30. Cu toate acestea, 
la sfârșitul anului 2021, întreprinderea comună nu lansase procedura de recrutare 
pentru funcția de șef al administrației și finanțelor și nici nu a putut finaliza recrutarea 
în șapte funcții-cheie administrative de prioritate majoră, din cauza aprobării cu 
întârziere, în luna iulie, a noului său regulament de instituire. De asemenea, 
întreprinderea comună dispunea de numai două persoane experimentate responsabile 
de proiecte, care pregăteau și gestionau atât proiecte de infrastructură majore, cât și 
acțiuni de cercetare ce țineau de CFM anterior sau de cel actual. Lipsa unor membri 
esențiali ai personalului ar putea avea efecte negative asupra continuității activității 
întreprinderii comune și asupra realizării obiectivelor acesteia, având în vedere, în 
special, natura extrem de tehnică a proiectelor și cerința de a dispune de un personal 
cu înaltă calificare și cu cunoștințe foarte specifice. 

                                                       
30 Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2020, 

punctul 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_RO.pdf
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Acțiunea 5 

EuroHPC trebuie să angajeze personal în posturile-cheie de care este nevoie atât 
pentru gestiunea sa financiară și pentru gestionarea controlului său intern, cât și 
pentru asigurarea continuității activității și a îndeplinirii principalelor sale obiective 
operaționale. 

Întreprinderile comune ar fi putut fi mai bine incluse în procesul 
de planificare a resurselor umane pentru CFM 2021-2027 

2.34. Întreprinderile comune sunt autonome și responsabile pentru propriile 
recrutări, inclusiv pentru definirea nevoilor și a competențelor în materie de personal. 
Directorii executivi ai acestora au obligația de a constitui un birou de programe, sub 
răspunderea lor, pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de sprijin care decurg din 
regulamentele întreprinderilor comune respective. Acest birou ar trebui să fie alcătuit 
din angajați ai întreprinderii comune și ar trebui, în special, să ofere sprijin pentru un 
sistem contabil adecvat, să gestioneze punerea în aplicare a programelor de lucru ale 
întreprinderii comune și să furnizeze în timp util informații și sprijin membrilor și 
grupurilor consultative ale întreprinderii comune31. 

2.35. Întreprinderile comune au raportat că planificarea resurselor în ceea ce le 
privește, pentru CFM 2021-2027, a fost efectuată exclusiv de către Comisie, mai exact 
de către direcția generală sub tutela căreia se află întreprinderea comună și DG BUDG. 
În urma acestui exercițiu, au fost stabilite resursele umane pentru fiecare întreprindere 
comună, care au fost apoi prezentate în fișele financiare legislative incluse în 
propunerea Comisiei de regulament aferent al Consiliului32. În acest context, este, de 
asemenea, important de remarcat faptul că Comisia trebuie să opereze pe baza unor 
ipoteze stabile privind efectivele de personal pentru organismele UE. În plus, Consiliul 
examinase nivelul de agenți temporari și agenți contractuali ai întreprinderilor comune 
planificat în propunerile respective ale Comisiei înainte de a adopta noile regulamente 
de instituire a întreprinderilor comune în contextul CFM 2021-2027. 

2.36. Fișele financiare legislative servesc drept punct de referință în discuțiile 
privind efectivele de personal din schema anuală de personal pentru întreaga perioadă 
de programare. Ele stabilesc numărul maxim anual de angajați (numărul de persoane 
                                                       
31 Articolul 19 din Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului și articolul 9 din Regulamentul 

(UE) 2021/1173 al Consiliului. 

32 COM(2021) 87 final din 23 februarie 2021 și COM(2020) 569 final din 18 septembrie 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7efecf4b-75de-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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ocupate în echivalent normă întreagă) pentru fiecare categorie de personal (agenți 
temporari, agenți contractuali, experți naționali detașați), precum și grupele de funcții 
și gradele respective. Majoritatea întreprinderilor comune au raportat că, după 
procesul intern de planificare a bugetului și a resurselor, conducerea lor nu a fost 
inclusă în procesul de negociere dintre direcția generală tutelară și DG BUDG. Ele au 
raportat, de asemenea, că nu au fost suficient informate cu privire la modelul de 
productivitate al Comisiei, care este utilizat pentru a stabili resursele umane necesare 
pentru punerea în aplicare a programelor lor în cadrul noului CFM, și nici cu privire la 
baza pentru plafonarea efectivelor de personal, în pofida majorării bugetului care 
trebuie executat. Întrucât întreprinderile comune sunt autonome și responsabile de 
punerea în aplicare a programelor lor de lucru, Curtea consideră că ele ar fi putut fi 
mai bine incluse în procesul de planificare a resurselor umane pentru CFM 2021-2027. 

Întreprinderile comune nu dispun de instrumente și orientări 
comune privind estimările legate de resursele umane 

2.37. Directorul executiv al unei întreprinderi comune asigură gestionarea durabilă 
și eficientă a acesteia și punerea în aplicare eficientă a programului său de lucru și 
pregătește și înaintează consiliului de conducere, spre adoptare, proiectul de buget 
anual și schema de personal33. 

2.38. În prezent, întreprinderile comune nu dispun de un instrument pentru 
a înregistra timpul lucrat per activitate. Prin urmare, numărul de angajați care urmează 
să fie alocat unei activități în fiecare an se bazează mai degrabă pe estimări decât pe 
timpul efectiv lucrat per activitate în cursul anului. Lipsa unui instrument de 
înregistrare a timpului lucrat creează riscul ca estimările privind necesarul de resurse 
umane să nu fie suficient de fiabile, ceea ce duce la o alocare ineficientă a resurselor 
între activitățile din cadrul organizației. 

Acțiunea 6 

Întreprinderile comune ar trebui să introducă un sistem de înregistrare a timpului 
lucrat, astfel încât să obțină date obiective cu privire la consumul de resurse 
umane per activitate. 

                                                       
33 Articolul 19 din Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului și articolul 9 din Regulamentul 

(UE) 2021/1173 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=RO
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2.39. Majoritatea întreprinderilor comune au efectuat o evaluare a nevoilor în 
materie de resurse pentru noul CFM (adesea cu ajutorul unui expert extern) și au 
făcut-o cunoscută direcției generale tutelare. Evaluările nu se bazau însă pe 
o metodologie oficială și comună de estimare a nevoilor de personal (inclusiv 
a competențelor esențiale necesare) per unitate. O astfel de metodologie ar ajuta 
întreprinderile comune să elaboreze indicatori ai volumului de muncă (factori 
determinanți) obiectivi și bine concepuți, pentru a obține o alocare optimă a resurselor 
în cadrul organizației. În lipsa unei astfel de metodologii, întreprinderile comune vor 
continua să aplice procese diferite care riscă să fie percepute ca fiind incomplete și/sau 
părtinitoare. 

Acțiunea 7 

Întreprinderile comune ar trebui să elaboreze un model formal sau orientări 
formale privind modul de estimare a nevoilor de personal (inclusiv 
a competențelor esențiale necesare) pentru fiecare activitate și unitate, cu 
obiectivul de a optimiza utilizarea resurselor umane. 

Deficiențe în modelul de planificare a resurselor umane utilizat 
pentru întreprinderile comune în ceea ce privește 
CFM 2021-2027 

Comisia a planificat resursele întreprinderilor comune în lipsa unor 
informații prealabile cu privire la sarcinile lor suplimentare 

2.40. Astfel cum se arată în figura 2.3, se preconiza că întreprinderile comune care 
își desfășoară activitatea în cadrul programului Orizont 2020 vor atinge 
o productivitate medie per echivalent normă întreagă de 28 de milioane de euro 
reprezentând buget pentru angajamente. Acest obiectiv de productivitate pentru 
fiecare întreprindere comună a fost calculat împărțind contribuția financiară a UE la 
aceasta, astfel cum este stabilită în regulamentul de instituire respectiv 
(angajamentele la prețurile curente), la numărul de angajați ai întreprinderii comune 
în 2020, exprimat în echivalent normă întreagă. Pentru întreprinderile comune care 
urmau să fie înființate în contextul CFM 2021-2027, obiectivul Comisiei era de 
a menține un nivel mediu de productivitate cel puțin similar celui din programul 
anterior Orizont 2020, până la sfârșitul CFM 2021-2027.  
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Figura 2.3 – Resursele umane și obiectivele de productivitate ale 
întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont 2020 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 

2.41. Planificarea de către Comisie a resurselor umane pentru noile întreprinderi 
comune care urmau să fie înființate în cadrul programului Orizont Europa a avut la 
bază un model de productivitate similar, în care obiectivul de productivitate per 
întreprindere comună a fost calculat împărțind contribuția financiară a UE la aceasta 
(astfel cum este stabilită în Actul de bază unic, la prețuri constante din 2020) la 
numărul final de angajați ai întreprinderii comune, exprimat în echivalent normă 
întreagă (a se vedea figura 2.4). Pentru toate întreprinderile comune care aveau 
o predecesoare34, Comisia a predefinit o productivitate medie de 26 de milioane de 
euro gestionați per echivalent normă întreagă. Acest obiectiv ar trebui majorat la 
28 de milioane de euro prin reducerea personalului cu încă zece echivalente normă 
întreagă până la sfârșitul anului 2023. Nivelul real al reducerii ar trebui totuși să fie 
stabilit în urma unei evaluări a eficacității operațiunilor întreprinderilor comune. 
Pentru a atinge acest obiectiv și pentru a gestiona bugetul majorat din partea UE în 
noul CFM, Comisia a limitat numărul de angajați statutari solicitat de întreprinderile 
comune la nivelul de personal din 2020. Prin urmare, productivitatea mai scăzută 
a anumitor întreprinderi comune (SESAR, EU-Rail și IHI) a fost contrabalansată de 
nivelurile mai ridicate de productivitate ale altor întreprinderi comune (KDT, SNS și 
CA). În plus, în cazul KDT și al EuroHPC, modelul de productivitate a inclus doar 

                                                       
34 Inclusiv întreprinderea comună „Sănătatea la nivel mondial”. 
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contribuțiile financiare ale UE, în timp ce veniturile care urmau să fie gestionate de 
aceste întreprinderi comune includ atât contribuțiile UE, cât și contribuțiile naționale 
din partea statelor participante. 

Figura 2.4 – Estimările privind resursele umane și obiectivele de 
productivitate ale întreprinderilor comune în temeiul Actului de bază 
unic 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.  

2.42. Curtea a observat însă că fișele financiare legislative (care conțineau 
schemele de personal) au fost aprobate de Comisie înainte de adoptarea Agendei 
strategice pentru cercetare și inovare a acesteia și a Actului de bază unic, prin care au 
fost atribuite întreprinderilor comune sarcini administrative și operaționale 
suplimentare. Printre aceste sarcini se numără gestionarea unor comitete noi, rolul 
extins al organismelor consultative, procesul nou de gestionare a contribuțiilor în 
natură la activități suplimentare, cerințele de raportare sporite și activitățile 
operaționale noi. Prin urmare, la momentul procesului de planificare, principala 
dificultate în evaluarea nevoilor de personal a fost incertitudinea în ceea ce privește 
obiectivele de cercetare la nivel înalt și sarcinile administrative și operaționale 
suplimentare ale viitoarelor întreprinderi comune. 

2.43. Întrucât planificarea resurselor umane ale întreprinderilor comune nu s-a 
bazat pe informațiile necesare pentru evaluarea volumului lor de muncă, există riscul 
ca resursele umane planificate să nu fie suficiente pentru ca întreprinderile comune să 
poată îndeplini toate sarcinile care le-au fost atribuite. 
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EuroHPC a fost omisă din modelul de productivitate 

2.44. Atunci când a planificat resursele umane pentru noile întreprinderi comune 
în contextul CFM 2021-2027, Comisia nu a inclus în modelul de productivitate și 
EuroHPC (pentru care, având în vedere prioritățile politice, propunerea Comisiei de 
regulament de instituire fusese adoptată mai devreme). 

2.45. În vederea recâștigării unei poziții de lider în tehnologii inovatoare de calcul 
de înaltă performanță și calcul cuantic, sfera de acțiune a EuroHPC a fost extinsă 
semnificativ în CFM 2021-2027. Conform noului regulament de instituire adoptat în 
iulie 2021, aceasta va trebui să execute fonduri în valoare de peste 7 miliarde de euro. 
În acest scop, ea trebuie să recruteze un număr suplimentar de 39 de angajați pentru 
a atinge numărul planificat de 54 de angajați statutari până la sfârșitul anului 202335. 
Din cauza adoptării cu întârziere a noului regulament de instituire, întreprinderea 
comună a lansat procesele de recrutare necesare pentru șapte posturi cu prioritate 
majoră abia spre sfârșitul anului 2021 și nu a putut să își mărească efectivul de 
personal în 2021. Întrucât întreprinderea comună avea un efectiv de doar 15 angajați 
(4 agenți temporari și 11 agenți contractuali) la sfârșitul exercițiului 2021, este posibil 
ca aceasta să se confrunte cu dificultăți în materie de resurse umane în legătură cu 
gestionarea acestor noi recrutări, pe lângă noile procese operaționale și administrative 
care mai trebuie stabilite. 

2.46. După cum se arată în figura 2.5, această întreprindere comună importantă 
are un nivel de productivitate foarte ridicat (47 de milioane de euro per echivalent 
normă întreagă), ceea ce a dus la creșterea productivității medii a întreprinderilor 
comune de la 26 de milioane de euro la 31 de milioane de euro per echivalent normă 
întreagă. În consecință, nivelul de productivitate mediu real al tuturor întreprinderilor 
comune care țin de CFM 2021-2027 este similar nivelului mediu de productivitate al 
agențiilor executive, situându-se la 33 de milioane de euro, și nu la un nivel inferior, 
astfel cum s-a evaluat la momentul planificării. 

2.47. Deși toate întreprinderile comune pun în aplicare activități de o complexitate 
comparabilă, obiectivele lor în materie de productivitate variază totuși de la 
13 milioane de euro la 51 de milioane de euro (a se vedea figura 2.5), valorile cele mai 
scăzute fiind cele pentru SESAR și EU-Rail, iar cele mai ridicate pentru KDT, EuroHPC și 
SNS.  

                                                       
35 COM(2020) 569 final din 18 septembrie 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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Figura 2.5 – Estimările privind resursele umane și obiectivele de 
productivitate ale întreprinderilor comune pentru CFM 2021-2027 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 

Dimensiunea întreprinderilor comune și factorii specifici care determină 
volumul de muncă nu au fost luați în considerare în mod suficient în 
planificarea resurselor 

2.48. Spre deosebire de alte organisme ale UE, cum ar fi agențiile executive, una 
dintre principalele misiuni ale întreprinderilor comune este aceea de a asigura 
angajamentul membrilor privați la activitățile lor de cercetare și inovare. Acest 
angajament ar trebui să contribuie la crearea de parteneriate la nivelul UE cu parteneri 
din industrie și cercetare, care să accelereze transpunerea cunoștințelor științifice în 
inovații revoluționare comercializabile, să încurajeze dezvoltarea de inovații în cadrul 
unei viziuni strategice împărtășite de membri, să răspundă provocărilor sociale din 
Europa la care industria nu aduce în prezent suficiente soluții și să dezvolte sinergii cu 
alte parteneriate și cu programe naționale. 

2.49. În principiu, întreprinderile comune sunt mai degrabă organizații mici, cu mai 
puține posibilități decât agențiile executive de a-și spori productivitatea prin economii 
de scară. Pe de altă parte, pentru a-și îndeplini misiunea, întreprinderile comune 
trebuie să facă față unor factori importanți determinanți ai volumului de muncă la 
nivel de planificare și de punere în aplicare, care merg dincolo de gestionarea 
granturilor și care nu există pentru agențiile executive. Curtea a observat, în special, că 
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următorii factori specifici care determină volumul de muncă al întreprinderilor comune 
la nivel de planificare și de punere în aplicare nu au fost luați în considerare în modelul 
de performanță al Comisiei.  

2.50. În faza de planificare, o parte semnificativă a activității unui responsabil de 
proiect din cadrul unei întreprinderi comune constă în coordonarea și comunicarea 
priorităților științifice pentru programele de lucru și a conținutului cererilor de 
propuneri. În consecință, responsabilii de proiecte trebuie să gestioneze reuniunile 
diferitelor organisme de guvernanță ale întreprinderii comune (consiliul de conducere, 
organismul științific consultativ, grupul de reprezentanți ai statelor participante și 
grupurile de părți interesate active în domeniul de activitate al întreprinderii comune) 
și să participe în mod regulat la acestea, precum și să organizeze grupuri de lucru și 
evenimente pentru a implica partenerii din industrie și cercetare, statele participante 
și părțile interesate. 

2.51. Punerea în aplicare a proiectelor întreprinderilor comune este mai complexă 
decât cea a proiectelor obișnuite din cadrul programului Orizont Europa, dată fiind 
concentrarea programelor acestora pe proiecte integrate, care reunesc participanții în 
jurul ciclului de viață în materie de cercetare și inovare al unui sector. Spre deosebire 
de agențiile executive, întreprinderile comune trebuie să obțină un efect de levier din 
partea membrilor lor privați. Acest efect de levier are la bază nivelul minim al costurilor 
(sub formă de contribuții financiare și de contribuții în natură) pe care membrii privați 
se angajează să îl suporte în scopul punerii în aplicare a activităților de cercetare și 
inovare ale întreprinderii comune. În acest context, întreprinderile comune trebuie să 
gestioneze și să valideze noul tip de contribuții în natură la activitățile suplimentare 
(CNAS) raportate anual de membrii privați. Spre deosebire de programul Orizont 2020, 
acest nou tip de CNAS va acoperi, de asemenea, costurile neeligibile suportate în 
cadrul proiectelor întreprinderii comune și poate fi declarat numai pentru proiectele 
care sunt incluse în agenda anuală de lucru a întreprinderii comune. Or, modelul de 
productivitate se axează doar pe gestionarea finanțării din partea UE. Prin urmare, 
Curtea consideră că, la calcularea obiectivului de productivitate al întreprinderii 
comune, ar fi trebuit să se țină seama cel puțin de CNAS care trebuie mobilizate de 
întreprinderile comune, precum și de contribuțiile financiare din partea statelor 
participante (EuroHPC și KDT). 

2.52. Întreprinderile comune mai au încă de pus în aplicare o parte importantă din 
activitățile lor ce țin de programul Orizont 2020 în cursul perioadei de programare 
acoperite de noul CFM (a se vedea punctele 2.15-2.17). Pentru unele întreprinderi 
comune, proiectele lor derulate în cadrul programului Orizont 2020 vor continua până 
în 2027, în condițiile în care ele trebuie să execute în același timp un buget mai mare 
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prin programul Orizont Europa. În plus, direcția generală tutelară poate atribui în mod 
direct întreprinderilor comune executarea unor sarcini suplimentare legate de proiecte 
(de exemplu, în cadrul MIE sau al programului Europa digitală). 

Planificarea nu a ținut seama de nevoile în materie de resurse pentru 
noul sistem centralizat de gestiune a contribuțiilor financiare ale statelor 
participante 

2.53. În conformitate cu Regulamentul-cadru privind programul Orizont Europa și 
cu regulamentele de instituire respective pentru CFM 2021-2027, întreprinderile 
comune KDT și EuroHPC au obligația de a introduce o abordare coordonată, sub forma 
unui nou proces de gestiune centralizat, și anume sistemul CMFC (Central 
Management of Financial Contributions), cu ajutorul căruia să gestioneze contribuțiile 
financiare ale statelor participante. În cadrul acestui sistem, fiecare stat participant 
poate opta să verse întreprinderii comune contribuțiile financiare care îi revin la nivel 
de proiect pentru beneficiarii stabiliți în statul respectiv. În cursul acestui proces, 
fiecare stat participant va avea de asemenea un drept de veto cu privire la toate 
chestiunile care implică utilizarea contribuțiilor sale financiare naționale vărsate 
întreprinderii comune pentru candidații stabiliți în statul respectiv. Astfel, statul 
participant în cauză are posibilitatea de a decide, în funcție de prioritățile strategice 
naționale, dacă să sprijine sau nu un beneficiar național al unui proiect de cercetare și 
inovare selectat și aprobat. De cealaltă parte, întreprinderile comune respective vor 
trebui să execute plățile de cofinanțare pentru toate statele participante, care au 
structuri administrative diferite. Ele vor trebui totodată să gestioneze și să 
monitorizeze două procese alternative care fac fiecare obiectul unui acord 
administrativ. 

2.54. Curtea ia notă de faptul că resursele suplimentare de care întreprinderile 
comune au nevoie pentru implementarea sistemului CFMC planificat nu au fost 
evaluate de către Comisie și nici nu au fost incluse în estimarea inițială privind 
resursele de personal necesare pentru punerea în aplicare a noii agende pentru 
cercetare și inovare a întreprinderilor comune. Această lipsă de planificare, combinată 
cu lipsa de instrumente informatice și de sprijin din partea Comisiei, poate avea un 
efect negativ asupra punerii în aplicare a programelor derulate de întreprinderile 
comune, precum și asupra realizării valorilor-țintă în materie de contribuții din partea 
celorlalți membri. În cazul în care CMFC va trebui operat manual, acest lucru va 
necesita o utilizare intensivă de resurse umane.  
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Dependența întreprinderii comune F4E de personalul extern 
a crescut în ultimii ani 

2.55. În ultimii ani, F4E a devenit mai dependentă de personalul extern. În 2019, 
acesta a reprezentat 62 % din personalul statutar. Cu toate acestea, conform planului 
strategic actual de resurse al întreprinderii comune pentru perioada 2021-2027, se 
preconizează că procentul de personal extern va crește în 2022 la 93 % din nivelul 
maxim al personalului statutar aprobat de Comisie, pentru ca mai apoi să scadă treptat 
la 70 % până în 2027 (a se vedea figura 2.6). 

Figura 2.6 – Evoluția utilizării de personal extern în perioada 2021-2027 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderii comune F4E. 

2.56. Pe baza planului său strategic de resurse pentru perioada 2021-2027, F4E 
a solicitat, în contextul negocierilor bugetare pentru 2023, o consolidare a personalului 
său cu 34 de angajați statutari. Deși a recunoscut că efectivul de personal statutar 
actual este insuficient din cauza complexității ridicate a proiectului ITER, Comisia a fost 
de acord să acorde zece posturi statutare suplimentare și să amâne eliminarea treptată 
a posturilor de personal statutar spre sfârșitul proiectului, cu condiția ca personalul 
suplimentar să fie utilizat pentru aspectele critice și ca structura organizatorică 
a întreprinderii comune să fie revizuită. Figura 2.7 arată că, pe perioada 
CFM 2021-2027, diferența dintre numărul de posturi statutare pe care Comisia le-a 
acordat întreprinderii comune F4E și necesarul de personal statutar estimat în planul 
strategic de resurse al acesteia va atinge nivelul maxim în 2023 și apoi va scădea 
treptat până în 2027.  
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Figura 2.7 – Diferența față de necesarul de personal statutar estimat de 
F4E pentru CFM 2021-2027 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor întreprinderii comune F4E. 

2.57. În plus, este posibil ca pandemia de COVID-19 să fi afectat situația în materie 
de resurse umane a F4E, în special prin creșterea costurilor cu personalul extern și prin 
încetinirea progresului proiectului. Noul scenariu de referință, pe care OI ITER îl va 
stabili pentru proiectul ITER în primul trimestru al anului 2023, va ține seama de 
această situație și va propune o reprogramare. Acest scenariu nou de referință și 
cerințele care îl însoțesc pot afecta viitoarele nevoi și solicitări de resurse umane ale 
F4E pentru CFM 2021-2027. 

2.58. Dependența ridicată a întreprinderii comune de personalul extern 
antrenează o serie de provocări și riscuri pentru mediul de lucru. În raportul său 
pe 2019, Curtea a subliniat riscurile legate de un nivel atât de ridicat de personal 
extern, cum ar fi riscul de pierdere a unor competențe de nivel înalt și specializate 
esențiale pentru desfășurarea activității și riscul unei gestionări ineficiente a resurselor 
umane, din cauza repartizării neclare a responsabilităților între personalul 
întreprinderii comune și cel extern36. 

                                                       
36 Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2019, 

punctul 3.9.19. 
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Acțiunea 8 

Conducerea întreprinderii comune F4E ar trebui să consolideze măsurile deja luate 
pentru a atenua riscurile legate de utilizarea de personal extern, în special riscul 
unei gestionări ineficiente din cauza repartizării neclare a responsabilităților între 
personalul statutar și personalul extern. 
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Alte documente referitoare la 
întreprinderile comune publicate de 
Curte 
2.59. Pe lângă raportul anual de audit privind conturile anuale ale întreprinderilor 
comune, Curtea a publicat, în cursul anului 2021, o serie de rapoarte speciale de audit 
și de documente de analiză în care se face referire la întreprinderile comune (a se 
vedea figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Alte documente recente publicate de Curte care fac referire la întreprinderile comune și/sau la activități de 
cercetare 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Raportul special nr. 19/2020 al Curții de Conturi Europene:
Digitalizarea industriei europene: o inițiativă ambițioasă, al 
cărei succes depinde de angajamentul de durată al UE, al 
statelor membre și al întreprinderilor

Documentul de analiză nr. 01/2021 al Curții de Conturi 
Europene:
Contribuția inițială a UE la răspunsul în materie de sănătate 
publică adus la pandemia de COVID-19

Raportul special nr. 05/2022 al Curții de Conturi Europene: 
Securitatea cibernetică a instituțiilor, organelor și agențiilor UE:
per ansamblu, nivelul de pregătire nu este proporțional cu 
amenințările

Deși transformarea digitală este esențială pentru 
competitivitatea a numeroase întreprinderi din UE, acestea nu 
valorifică pe deplin tehnologiile avansate pentru a inova. 
În acest context, Comisia a lansat în 2016 inițiativa privind 
digitalizarea industriei europene, cu scopul de a consolida 
competitivitatea UE în domeniul tehnologiilor digitale. 

Curtea a examinat cât de eficace a fost UE în sprijinirea atât 
a strategiilor naționale de digitalizare a industriei, cât și 
a centrelor de inovare digitală, verificând de asemenea dacă 
statele membre și Comisia implementau în mod eficace strategia 
de digitalizare a industriei europene.

S-a constatat că strategia Comisiei de digitalizare a industriei 
europene era bine fundamentată și beneficia de susținerea 
statelor membre, dar nu conținea informații cu privire la efectele 
preconizate și nici indicatori de rezultat și valori-țintă. Din acest 
motiv, este mai dificil pentru Comisie și pentru statele membre 
să își direcționeze mai bine activitățile și să își maximizeze 
influența, iar acestea din urmă nu au fost încurajate să aloce 
fonduri ESI pentru această inițiativă.

Curtea recomandă Comisiei să ofere sprijin statelor membre în 
vederea identificării deficitelor lor de finanțare și a îmbunătățirii 
monitorizării și, împreună cu acestea, să ia măsuri suplimentare 
pentru atingerea nivelurilor adecvate de conectivitate în bandă 
largă.

La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat 
COVID-19 drept pandemie. Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene încredințează UE doar un rol de sprijin și de 
coordonare în domeniul sănătății publice, care rămâne în 
primul rând o competență a statelor membre.

Curtea a examinat răspunsul inițial al UE la acțiunile legate de 
pandemie întreprinse în perioada 3 ianuarie-30 iunie 2020, 
axându-se pe utilizarea cadrului UE pentru abordarea 
amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, pe acțiunile 
suplimentare întreprinse de UE pentru a sprijini furnizarea de 
echipamente medicale de protecție și pe sprijinul acordat de UE 
pentru dezvoltarea de teste și vaccinuri împotriva COVID-19.

Comisia a încurajat schimbul de informații între statele membre 
și a sprijinit acțiuni precum cercetarea legată de COVID-19 și 
acordurile de achiziție anticipată de vaccinuri. Întreprinderea 
comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 
(IMI) a lansat, de asemenea, o cerere de propuneri privind 
tratamente și teste pentru COVID-19. 

Curtea a evidențiat unele provocări cu care se confruntă UE în 
sprijinirea răspunsului adus de statele membre la COVID-19, 
cum ar fi crearea unui cadru adecvat pentru amenințările 
transfrontaliere la adresa sănătății, facilitarea furnizării de 
echipamente adecvate și sprijinirea dezvoltării de vaccinuri.

Numărul incidentelor semnificative de securitate cibernetică în 
organismele UE a crescut de peste zece ori între 2018 și 2021, în 
condițiile în care telemunca a mărit considerabil numărul de 
puncte potențiale de acces pentru atacatori. Incidentele 
semnificative sunt cauzate în general de utilizarea de metode și 
tehnologii noi, pentru investigarea și redresarea în urma lor fiind 
uneori nevoie de săptămâni sau chiar de luni întregi. Un astfel de 
exemplu a fost atacul cibernetic asupra Agenției Europene pentru 
Medicamente, soldat cu divulgarea unor date sensibile și 
manipularea acestora cu scopul de a se submina încrederea în 
vaccinuri.

Concluzia principală a Curții a fost că nivelul de pregătire al 
organismelor UE în materie de securitate cibernetică variază și, 
per ansamblu, nu este proporțional cu amenințările din ce în ce 
mai mari. De fapt, acestea nu dispun de o abordare consecventă în 
materie de securitate cibernetică și nu au introdus în toate 
cazurile controale esențiale și bune practici importante în 
domeniu.

Deși diferențele dintre nivelurile de securitate cibernetică ar putea 
fi justificate teoretic de profilurile de risc diferite ale fiecărei 
organizații și de nivelurile variabile de sensibilitate a datelor 
gestionate de acestea, auditorii subliniază faptul că deficiențele în 
materie de securitate cibernetică ale unui singur organism UE pot 
expune mai multe alte organizații la amenințări în domeniu, 
organismele UE fiind puternic interconectate.

În fine, instituțiile, organele și agențiile UE nu dispun în prezent de 
un cadru juridic pentru securitatea informațiilor și securitatea 
cibernetică.

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

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

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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Răspunsurile întreprinderilor comune 
la capitolul 2 
Acțiunea 1 Întreprinderile comune vor onora facturile emise de Oficiul de Administrare 
și Plată a Drepturilor Individuale (PMO) al Comisiei și, în ceea ce privește aspectele 
legislative observate de Curte, întreprinderile comune convin să colaboreze cu Comisia 
pentru o aliniere mai clară a temeiurilor juridice relevante. 

Acțiunea 2 Definirea și repartizarea costurilor administrative au determinat pregătirea 
bugetului fiecărei întreprinderi comune în fișele financiare legislative anexate la Actul 
de bază unic (SBA). Prin urmare, „costurile administrative”, respectiv contribuțiile 
financiare ale membrilor întreprinderilor comune, sunt în prezent nu numai definite, ci 
și cuantificate pentru fiecare întreprindere comună. În consecință, întreprinderile 
comune vor analiza mai mult conținutul detaliat al „cheltuielilor administrative” pentru 
a găsi posibilități de armonizare a clasificării acestora. 

Acțiunea 3 Întreprinderea comună este de acord cu acțiunea propusă de Curte. Întrucât 
întreprinderea comună este încă relativ tânără, cea mai mare parte a activităților de 
verificare și validare vor avea loc la sfârșitul duratei proiectelor. Întreprinderea comună 
va aborda această chestiune în timp util. Se preconizează că mecanismul financiar 
central propus (introdus în temeiul noului Regulament EuroHPC) va furniza procedurile 
și instrumentele de planificare necesare pentru a consolida coordonarea contribuțiilor 
anuale cu statele participante. 

Acțiunea 4 În cooperare cu Centrul comun de implementare (CIC) al Comisiei, în 2022 
toate întreprinderile comune au început să implementeze acțiuni de reducere a ratei de 
eroare în conformitate cu acțiunea propusă de Curte (de exemplu, incluzând explorarea 
opțiunilor referitoare la formele simplificate de costuri recomandate și de DG BUDG, 
cum sunt costurile unitare, sumele forfetare și ratele fixe). 

Acțiunea 5 De îndată ce schema de personal a EuroHPC modificată pentru 2021 a fost 
adoptată de consiliul său de conducere la 12 noiembrie 2021, recrutarea personalului 
esențial a început imediat, la 1 decembrie 2021, în conformitate cu acțiunea propusă de 
Curte. 

Acțiunea 6 Întreprinderile comune utilizează în prezent modulul de înregistrare a 
timpului din sistemul de gestionare a resurselor umane furnizat de Comisie (SYSPER). În 
cooperare cu furnizorul de servicii SYSPER, se vor analiza posibilitățile de sporire a 
gradului de detaliere a înregistrării timpului urmărite în SYSPER. 
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Acțiunea 7 Întreprinderile comune convin să implementeze acțiunea în vederea 
procesului de planificare pentru CFM 2027-2034, cu obiectivul de a fi incluse mai bine în 
procesul de planificare a resurselor umane al serviciilor Comisiei. Întreprinderile comune 
sunt pregătite să întreprindă această acțiune pe baza unei discuții tripartite deschise cu 
DG BUDG și cu direcțiile generale tutelare ale acestora. Discuția ar trebui să includă, de 
asemenea, posibilitatea unei anumite flexibilități pentru ca întreprinderile comune să-și 
alinieze schemele de personal la situațiile temporare legate de volumul de muncă. 

2.41  

SESAR 3, în calitate de întreprindere comună tripartită, pune în aplicare – pe lângă 
bugetul UE și contribuțiile membrilor privați – contribuții din partea EUROCONTROL în 
valoare de aproximativ 500 de milioane EUR pentru activitățile din cadrul programului 
Orizont Europa. Cu toate acestea, întrucât Comisia nu a luat în considerare 
contribuțiile din partea EUROCONTROL în modelul său de productivitate, rata mai mică 
a productivității pentru SESAR 3 nu poate fi comparată direct cu rata celorlalte 
întreprinderi comune. 

EU-Rail a fost însărcinată cu activitățile noului pilon al sistemului, pentru a garanta că 
cercetarea și inovarea integrează o viziune sistemică asupra evoluției și transformării 
sistemului feroviar și au impactul scontat. Aceste activități necesită resurse 
suplimentare pentru a ajunge la o gestionare și o supraveghere mai directă. Deși se 
estimează că această activitate presupune un buget de peste 30 de miliarde EUR în faza 
de migrație și de implementare, ea nu a fost inclusă în modelul de productivitate al 
Comisiei, ceea ce a dus la o rată a productivității mai mică pentru EU-Rail. 
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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 Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și 
cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) formulate de 
Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audi (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 sta la baza opiniei sale. 

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 
de asemenea 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. 

3.1.3. În procesul de întocmire a conturilor, conducerea este responsabilă de 
evaluarea capacității întreprinderii comune respective 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 



59 

 

fie să lichideze entitatea, fie 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 luate împreună, deciziile economice luate de utilizatori 
pe baza acestor conturi. 

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. Această 
examinare 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 și întreprinderea comună 
acceptă această justificare prin validarea și închiderea plății în avans, 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. Curtea 
desfășoară de asemenea următoarele activități:  

— Curtea identifică și evaluează riscul de denaturare semnificativă a conturilor și 
riscul ca operațiunile subiacente să prezinte neconformități semnificative cu 
cerințele cadrului juridic al Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau 
neconformități semnificative rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori; ea 
concepe și desfășoară proceduri de audit care să abordeze riscurile respective. 
Curtea obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a sta la baza opiniilor 
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 obține o înțelegere a controalelor interne relevante pentru audit în 
vederea elaborării de proceduri de audit adecvate în raport cu circumstanțele, dar 
nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controalelor interne 
respective. 

— 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 concluzii 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 unei întreprinderi comune de a-și continua activitatea. În cazul 
în care concluzionează că există o incertitudine semnificativă, Curtea trebuie să 
atragă atenția, în raportul său de audit, asupra prezentărilor aferente de 
informații din conturi sau, în cazul în care aceste informații prezentate sunt 
neadecvate, să își modifice opinia. Concluziile Curții se bazează pe probele de 
audit obținute până la data raportului său de audit. 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. Ea 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 UE37. 

3.1.9. Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei Europene este 
responsabil de auditurile ex post privind cheltuielile legate de cercetare efectuate de 
întreprinderile comune în cadrul programului Orizont 2020. În ceea ce privește 
rezultatele acestor audituri ex post, Comisia a luat în considerare, în propunerea sa de 
regulament pentru Orizont 202038, că 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 și de complexitatea normelor asociate cu rambursarea costurilor 
proiectului de cercetare. Obiectivul final al Comisiei în ceea ce privește nivelul rezidual 
de eroare este de a se atinge, la închiderea programului Orizont 2020, un nivel cât mai 
aproape de 2 %. 

3.1.10. Curtea discută cu conducerea despre aspecte precum sfera planificată 
a auditului și programarea acestuia în timp, precum și despre constatările principale 
ale auditului, inclusiv eventuale deficiențe semnificative ale controalelor interne pe 
care Ie identifică pe parcursul auditului. 

3.1.11. 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. 

                                                       
37 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului. 

38 COM(2011) 809 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=RO
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3.2. Întreprinderea comună de 
cercetare în domeniul managementului 
traficului aerian în contextul cerului 
unic european (SESAR 3) 

Introducere 

3.2.1. Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului 
aerian în contextul cerului unic european (Single European Sky Air Traffic Management 
Research – SESAR), cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în februarie 2007, în cadrul 
celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7), pentru o perioadă de 
opt ani39 (SESAR 1). În luna iunie 2014, Consiliul a modificat regulamentul de instituire 
și a prelungit durata de viață a întreprinderii comune în cadrul Orizont 2020 pentru 
o perioadă care se încheie la 31 decembrie 202440 (SESAR). În noiembrie 2021, 
Consiliul a adoptat Actul de bază unic, prin care a fost înființată SESAR 3 pentru 
a înlocui SESAR, în cadrul programului Orizont Europa, pentru o perioadă care se 
încheie la 31 decembrie 203141. 

3.2.2. SESAR 3 este un parteneriat public-privat, al cărui obiectiv constă în 
dezvoltarea unui sistem modernizat de management al traficului aerian în Europa. 
Membrii fondatori sunt Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia Europeană, 
Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) și peste 
50 de organizații din întregul lanț valoric al aviației, de la aeroporturi și toate 

                                                       
39 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). 

40 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. 

41 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0721&qid=1656575416354&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=RO
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categoriile de utilizatori ai spațiului aerian până la furnizori de servicii de navigație 
aeriană și furnizori și operatori de servicii privind aeronave fără pilot la bord. 

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

Tabelul 3.2.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.2.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.2.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 44,6 119,5
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 4,3 151,3
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 69,9 179,2
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 34,8 163,2
Total personal la 31 decembrie (2) 37 38
(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.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 

3.2.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune SESAR 3, care cuprind situațiile financiare42 și 
rapoartele privind execuția bugetară43 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, 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 

3.2.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune SESAR 3 pentru 
exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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. 

                                                       
42 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. 

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

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.2.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.2.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.2.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale44. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 

                                                       
44 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=RO
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nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, SESAR 3 (la fel ca predecesoarea acesteia, 
SESAR) nu a vărsat încă aceste contribuții. 

3.2.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale45. 
Pentru SESAR, acest procent este de 7,7 %, ceea ce reprezintă aproximativ 52 221 de 
euro pe an (pe baza cifrelor din 2021). Aceste orientări iau în considerare doar 
dispozițiile respective din Statutul funcționarilor46 la stabilirea metodei de calcul 
pentru plata de către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE 
bazate pe venituri. Or, conform Actului de bază unic47, costurile administrative trebuie 
acoperite anual în mod egal de către Uniune și ceilalți membri, ceea ce înseamnă, 
pentru această întreprindere comună, aproximativ 339 098 de euro pe an 
reprezentând contribuția angajatorului (pe baza cifrelor din 2021). Existența 
concomitentă a acestor dispoziții legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că 
întreprinderile comune ar putea interpreta în diferite moduri calculul contribuției 
angajatorului care le revine, ceea ce poate avea un impact financiar variat. 

                                                       
45 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 

care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

46 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

47 Articolul 28 din Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=RO
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Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția bugetului Orizont 2020 

3.2.13. Tabelul 3.2.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul 
exercițiului 2021. 

Tabelul 3.2.2 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 (în milioane 
de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.2.14. Pentru a putea prezenta o imagine completă a realizărilor întreprinderii 
comune, este necesar să se aibă în vedere, de asemenea, nivelul curent al obligațiilor 
operaționale ale membrilor acesteia. La sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată 
integral de către întreprinderea comună se ridica la 555,8 milioane de euro din 
contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant și contracte semnate în cadrul 
programului Orizont 2020. Din această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit 
aproximativ 92,5 milioane de euro (16,6 %) pentru proiecte și contracte nefinalizate 
încă. De cealaltă parte, membrii privați își asumaseră angajamente juridice de a pune 
la dispoziție în întregime contribuțiile în natură în valoare de 280 de milioane de euro, 
definite în acordul privind participarea industriei, iar Eurocontrol își asumase 
angajamentul juridic de a furniza contribuții în cuantum de 433,4 milioane de euro, cu 
alte cuvinte 91 % din valoarea-țintă de 475 de milioane de euro reprezentând 
contribuții la activitățile operaționale, astfel cum a fost definită în acordul bilateral. 

3.2.15. Rata de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți disponibil 
pe 2021 pentru proiectele din cadrul Orizont 2020 a fost de 93 %. Întreprinderea 

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 — 585,0 536,2 0,0 0,0 — 536,2
Eurocontrol 492,0 — 492,0 15,7 230,8 45,0 — 291,5
Membrii privați 280,0 — 280,0 8,7 192,6 42,1 — 243,4
Total 1 357,0 — 1 357,0 560,6 423,4 87,1 — 1 071,0

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

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 
instituire și cu acordurile bilaterale)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)
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comună nu a avut practic niciun credit de angajament operațional în 2021, întrucât 
ultima sa cerere de propuneri fusese finalizată înainte de sfârșitul exercițiului 2020. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.2.16. Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei Europene este 
responsabil de auditurile ex post privind plățile din cadrul Orizont 2020. Pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2021, întreprinderea 
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 0,7 % și o rată de eroare 
reziduală de 0,6 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți validate 
și închise și plăți finale)48. 

3.2.17. În cadrul evaluării controalelor cu privire la plățile operaționale ale 
întreprinderii comune, Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în 
mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2021, cu 
scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post49. Curtea 
a identificat și cuantificat o eroare într-un caz, în care beneficiarul a declarat costuri 
directe cu personalul care ar fi trebuit să fie declarate drept costuri de subcontractare. 
Or, dat fiind că acordul de grant nu prevedea astfel de cheltuieli de partea 
beneficiarului, costurile respective suportate nu erau eligibile. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                       
48 Raportul anual de activitate consolidat pe 2021 al întreprinderii comune SESAR, 

capitolul 4.3. 

49 În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de 
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate. 

https://www.sesarju.eu/node/4164
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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) 

2020 

În ianuarie 2020, întreprinderea comună a primit de la DG MOVE fonduri suplimentare în 
valoare de 6 milioane de euro în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), 
în temeiul Acordului de delegare U-Space (a doua și ultima tranșă). Ea nu a înscris însă 
fondurile MIE primite în bugetul pentru 2020 prin intermediul unui buget rectificativ și nici nu 
le-a luat în considerare atunci când a planificat nevoile reale pentru linia bugetară 3700 
(referitoare la activități demonstrative la scară foarte largă). În consecință, din bugetul total 
final de plăți disponibil pentru linia bugetară 3700 (activități demonstrative la scară foarte 
largă), în valoare de 36,8 milioane de euro, întreprinderea comună executase la sfârșitul 
exercițiului 2020 doar 21,2 milioane de euro (sau 58 %). 

Nu se aplică 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.2.12  
Întreprinderea comună SESAR 3 intenționează să urmeze „Ghidul pentru calcularea 
contribuțiilor întreprinderilor comune, în calitate de angajator, la sistemul de pensii” 
emise de DG BUDG în iunie 2022.  Acest ghid se bazează exclusiv pe Statutul 
funcționarilor, care nu face distincție între veniturile administrative și cele 
operaționale. Întreprinderea comună SESAR 3 va plăti suma pe care o va factura 
Comisia. 
 
3.2.17  
Se consideră că modul în care au fost raportate costurile (drept costuri cu personalul) 
este rezultatul unei erori neintenționate a beneficiarului, care este o organizație mică 
și pentru care acesta a fost primul proiect în cadrul programului Orizont 2020. 
Elementul de cost de 11 400 EUR și costurile indirecte aferente de 2 850 EUR vor fi 
respinse de întreprinderea comună SESAR 3. 
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3.3. Întreprinderea comună pentru 
o aviație curată (CA) 

Introducere 

3.3.1. Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice 
comune în sectorul aeronauticii, cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în 
decembrie 2007, în contextul celui de Al șaptelea program-cadru de cercetare (PC7), 
pentru o perioadă de 10 ani50 (Clean Sky 1). În luna mai 2014, Consiliul a prelungit 
durata de viață a întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020 pentru 
o perioadă care se încheie la 31 decembrie 202451 (Clean Sky 2). În noiembrie 2021, 
Consiliul a adoptat Actul de bază unic, prin care a fost înființată întreprinderea comună 
pentru o aviație curată (Clean Aviation – CA) pentru a înlocui Clean Sky 2, în cadrul 
programului Orizont Europa, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 203152. 

3.3.2. CA este un parteneriat public-privat, al cărui obiectiv constă în 
transformarea aviației în perspectiva unui viitor durabil și neutru din punct de vedere 
climatic. Membrii săi fondatori sunt UE, reprezentată de Comisie, și organizații din 
sectorul aviației angajate în crearea unui nou standard, la nivel mondial, pentru 
sisteme de aviație fiabile și neutre din punct de vedere climatic. 

3.3.3. Tabelul 3.3.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună. 

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

întreprinderii comune Clean Sky. 

51 Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 
întreprinderii comune Clean Sky 2. 

52 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=RO
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Tabelul 3.3.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.3.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.3.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 89,3 315,6
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 4,3 315,7
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 189,9 356,6
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 182,6 346,7
Total personal la 31 decembrie (2) 42 43
(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.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.3.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune, care cuprind situațiile financiare53 și 
rapoartele privind execuția bugetară54 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, 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 

3.3.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune CA pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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. 

                                                       
53 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. 

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

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.3.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.3.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.3.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale55. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 

                                                       
55 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
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nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, CA (la fel ca predecesoarea acesteia, Clean 
Sky 2) nu a vărsat încă aceste contribuții. 

3.3.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale56. 
Pentru CA, acest procent este de 2,3 %, ceea ce reprezintă aproximativ 16 581 de euro 
pe an (pe baza cifrelor din 2021). Aceste orientări iau în considerare doar dispozițiile 
respective din Statutul funcționarilor57 la stabilirea metodei de calcul pentru plata de 
către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE bazate pe 
venituri. Or, conform Actului de bază unic, costurile administrative trebuie acoperite 
anual în mod egal de către Uniune și ceilalți membri, ceea ce înseamnă, pentru această 
întreprindere comună, aproximativ 360 453 de euro pe an reprezentând contribuția 
angajatorului (pe baza cifrelor din 2021). Existența concomitentă a acestor dispoziții 
legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că întreprinderile comune ar putea 
interpreta în diferite moduri calculul contribuției angajatorului care le revine, ceea ce 
poate avea un impact financiar variat. 

                                                       
56 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 

care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

57 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
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Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția bugetului Orizont 2020 

3.3.13. Tabelul 3.3.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul 
exercițiului 2021. 

Tabelul 3.3.2 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 (în milioane 
de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.3.14. Pentru a putea prezenta o imagine completă a realizărilor întreprinderii 
comune, este necesar să se aibă în vedere, de asemenea, nivelul curent al obligațiilor 
operaționale ale membrilor acesteia. La sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată 
aproape integral de către întreprinderea comună se ridica la 1 716 milioane de euro 
din contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant semnate în cadrul Orizont 2020. 
Din această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit aproximativ 273 de milioane de 
euro (16 %). De cealaltă parte, membrii privați își asumaseră angajamente juridice de 
a pune la dispoziție contribuții în natură în valoare de 2 113,8 milioane de euro. 

3.3.15. Rata de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți și 
angajamente disponibil pe 2021 pentru proiectele din cadrul Orizont 2020 a fost de 
100 %, respectiv, de 83 %. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.3.16. Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei Europene este 
responsabil de auditurile ex post privind plățile din cadrul Orizont 2020. Pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2021, întreprinderea 

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune

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 1 536,0 — — — 1 536,0
Membrii privați 1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2
Total 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

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

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire și cu deciziile cu forță juridică)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)
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comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,8 % și o rată de eroare 
reziduală de 1,0 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți validate 
și închise și plăți finale)58. 

3.3.17. În cadrul evaluării controalelor cu privire la plățile operaționale ale 
întreprinderii comune, Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în 
mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2021, cu 
scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post59. Într-un 
caz, Curtea a identificat și a cuantificat o eroare sistemică legată de calculul incorect al 
tarifelor orare pentru costurile cu personalul. 

3.3.18. În 2021, documente importante (de exemplu, declarații privind absența 
conflictelor de interese din partea membrilor comitetului de evaluare, rapoarte de 
evaluare din cadrul achizițiilor publice, rapoarte de evaluare din cadrul procedurilor de 
recrutare, decizii ale comisiilor de selecție a personalului, decizii de atribuire din cadrul 
achizițiilor publice și contracte de muncă) au fost autorizate prin copierea și lipirea 
imaginii semnăturii ordonatorului de credite competent în documentul în format Word 
și apoi prin convertirea fișierului în format PDF. Această practică poate prezenta riscuri 
de natură legală, întrucât un candidat respins poate contesta conformitatea cu 
reglementările aplicabile a documentelor de evaluare semnate. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                       
58 Raportul anual de activitate consolidat pe 2021 al întreprinderii comune CA, capitolul 4.3. 

59 În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de 
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate. 

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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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) 

2020 

Recurgerea la personal interimar s-a intensificat. Această practică a întreprinderii comune 
creează, de facto, posturi permanente în plus față de cele prevăzute în schemele de 
personal. O astfel de situație indică faptul că nivelul personalului statutar nu este suficient 
pentru a pune în aplicare agenda de cercetare și inovare a întreprinderii comune și 
planurile de activitate aferente. De asemenea, această situație prezintă riscuri 
semnificative pentru întreprinderea comună în ceea ce privește menținerea 
competențelor-cheie, neclarități din punctul de vedere al răspunderii de gestiune și 
eficiența mai redusă a personalului, riscuri care i-ar putea afecta negativ performanța de 
ansamblu. 

Nedemarată încă 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.3.11  
Suntem deschiși și dispuși să rezolvăm problema și să cooperăm cu serviciile Comisiei. 
Întreprinderile comune au solicitat toate împreună clarificări și orientări din partea 
Comisiei cu privire la concluziile CCE. 
 
3.3.12  
După cum s-a menționat la punctul 3.3.11, întreprinderea comună este de acord să 
rezolve problema în cooperare cu serviciile Comisiei. Totuși, nu avem mandat pentru a 
admite că există o contradicție între abordarea estimativă furnizată de serviciile CE pe 
baza dispozițiilor aplicabile din Statutul funcționarilor Uniunii Europene pentru 
definirea cotei din contribuția la pensie a organismelor UE aferentă personalului 
acestora și dispozițiile prevăzute de actul de bază unic la care se face referire.  
 
3.3.18  
Constatarea se aplică doar unei părți limitate a operațiunilor zilnice ale întreprinderii 
comune, deoarece toate sarcinile legate de gestionarea granturilor și a experților sunt 
prelucrate prin sistemele electronice de gestionare a granturilor. Constatarea a fost 
abordată în 2022. Întreprinderea comună a implementat semnătura electronică 
certificată EU-sign (echivalentul legal al unei semnături olografe). 
 
3.3.19  
Situația rămâne neschimbată față de anul precedent. Întreprinderea comună a fost 
obligată în mod constant să extindă utilizarea de personal interimar în ultimii ani din 
cauza limitărilor schemei de personal rigide, în condițiile creșterii sarcinilor și a 
volumului de muncă. Aceasta trece în prezent printr-o etapă cu volum mare de muncă, 
cele două programe – Clean Sky 2 și noul program pentru o aviație curată – 
desfășurându-se în paralel. Întreprinderea comună a lansat o licitație deschisă pentru a 
contracta serviciile unei societăți de consultanță externe pentru sprijin operațional 
(gestionarea programelor, a finanțării și a auditului, servicii juridice). Se estimează că 
acest sprijin va oferi resurse de lucru mai stabile. O soluție mai bună ar fi să se ofere 
mai multă flexibilitate întreprinderii comune în ceea ce privește numărul de posturi de 
agenți contractuali din schema de personal. 
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3.4. Întreprinderea comună „Inițiativa 
pentru inovare în domeniul sănătății” 
(IHI) 

Introducere 

3.4.1. Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele 
inovatoare (Innovative Medicines Initiative – IMI), cu sediul la Bruxelles, a fost 
înființată în decembrie 200760, în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru 
cercetare (PC7), pentru o perioadă de 10 ani (IMI 1). În luna mai 2014, Consiliul 
a prelungit durata de viață a întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020 
pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 202461 (IMI 2). În noiembrie 2021, 
Consiliul a adoptat Actul de bază unic62, prin care a fost înființată întreprinderea 
comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” (Innovative Health Initiative – 
IHI) pentru a înlocui IMI 2, în cadrul programului Orizont Europa, pentru o perioadă 
care se încheie la 31 decembrie 2031. 

3.4.2. IHI este un parteneriat public-privat pentru cercetare și inovare în domeniul 
sănătății. Obiectivul IHI este de a contribui la crearea unui ecosistem de cercetare și 
inovare în domeniul sănătății la nivelul UE care să faciliteze transpunerea cunoștințelor 
științifice în inovații concrete. Aceste inovații ar trebui să acopere prevenirea, 
diagnosticarea, tratamentul și gestionarea bolilor. Membrii fondatori ai întreprinderii 
comune sunt UE, reprezentată de Comisia Europeană, COCIR Advancing Healthcare 
(Comitetul european de coordonare al industriei informatice din domeniul radiologiei, 
electromedicinii și asistenței medicale), Federația Europeană a Industriei și Asociațiilor 
Farmaceutice (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – 
EFPIA, care include Vaccines Europe), EuropaBio și MedTech Europe. 

                                                       
60 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. 

61 Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 
întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2. 

62 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0073&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1656592446867&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=RO
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3.4.3. Tabelul 3.4.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună.

Tabelul 3.4.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.4.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.4.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 207,1 233,8
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 9,1 260,5
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 210,4 241,6
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 11,0 276,5
Total personal la 31 decembrie (2) 50 53
(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.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.4.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune IHI, care cuprind situațiile financiare63 și 
rapoartele privind execuția bugetară64 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, 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 

3.4.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune IHI pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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. 

                                                       
63 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. 

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

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.4.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.4.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.4.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale65. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 

                                                       
65 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
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nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, IHI (la fel ca predecesoarea acesteia, 
IMI 2) nu a vărsat încă aceste contribuții. 

3.4.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale66. 
Pentru IHI, acest procent este de 2,5 %, ceea ce reprezintă aproximativ 19 693 de euro 
pe an (pe baza cifrelor din 2021). Aceste orientări iau în considerare doar dispozițiile 
respective din Statutul funcționarilor67 la stabilirea metodei de calcul pentru plata de 
către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE bazate pe 
venituri. Or, conform Actului de bază unic68, costurile administrative trebuie acoperite 
anual în mod egal de către Uniune și ceilalți membri, ceea ce înseamnă, pentru această 
întreprindere comună, aproximativ 393 856 de euro pe an reprezentând contribuția 
angajatorului (pe baza cifrelor din 2021). Existența concomitentă a acestor dispoziții 
legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că întreprinderile comune ar putea 
interpreta în diferite moduri calculul contribuției angajatorului care le revine, ceea ce 
poate avea un impact financiar variat. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția PC7  

3.4.13. Tabelul 3.4.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul PC7 la sfârșitul exercițiului 2021. 

                                                       
66 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 

care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

67 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

68 Articolul 13 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului și articolul 28 din 
Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1656592446867&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
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Tabelul 3.4.2 – Contribuțiile membrilor pentru PC7 (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.4.14. În ceea ce privește obligațiile operaționale ale întreprinderii comune la 
sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată aproape integral de către aceasta se ridica la 
966 de milioane de euro din contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant 
semnate în cadrul PC7. Din această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit 
aproximativ 84,3 milioane de euro (8,7 %). Membrii din sectorul privat au pus la 
dispoziție contribuții în natură la același nivel. Rata de execuție a bugetului 
întreprinderii comune pentru plăți disponibil pe 2021 pentru proiectele din cadrul PC7 
a fost de 80 %. Întreprinderea comună nu a avut practic niciun credit de angajament 
operațional în 2021, întrucât ultima sa cerere de propuneri fusese finalizată înainte de 
sfârșitul exercițiului 2014. 

Execuția Orizont 2020  

3.4.15. Tabelul 3.4.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul 
exercițiului 2021. 

Tabelul 3.4.3 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 (în milioane 
de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune

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 — 1 000,0 938,4 0,0 0,0 — 938,4
Membrii privați 1 000,0 — 1 000,0 21,9 766,7 38,0 — 826,6
Total 2 000,0 — 2 000,0 960,3 766,7 38,0 — 1 765,0

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

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune

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 — 1 638,0 838,0 0,0 0,0 — 838,0
EFPIA și partenerii asociați 1 638,0 — 1 638,0 31,9 606,3 251,0 — 889,2
Total 3 276,0 — 3 276,0 869,9 606,3 251,0 — 1 727,2

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

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)
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3.4.16. Pentru a putea prezenta o imagine completă a realizărilor întreprinderii 
comune, este necesar să se aibă în vedere, de asemenea, nivelul curent al obligațiilor 
operaționale ale membrilor acesteia. La sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată de 
către întreprinderea comună se ridica la 1 452,1 milioane de euro (91 %) din 
1 595,4 milioane de euro reprezentând contribuția maximă a UE pentru acorduri de 
grant semnate în cadrul Orizont 2020. Această situație se explică în principal prin faptul 
că cererea de propuneri din 2019 nu a putut acoperi toate temele planificate și prin 
faptul că bugetul aferent contribuției din partea UE fusese redus în consecință printr-o 
decizie a Consiliului de conducere. Din suma angajată, în următorii ani mai rămân de 
plătit aproximativ 616,8 milioane de euro (42,5 %). De cealaltă parte, membrii privați 
își asumaseră angajamente juridice de a pune la dispoziție contribuții în natură în 
valoare de 1 520,7 milioane de euro. 

3.4.17. Rata de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți disponibil 
pe 2021 pentru proiectele din cadrul Orizont 2020 a fost de 97 %. Întreprinderea 
comună nu a avut practic niciun credit de angajament operațional în 2021, întrucât 
ultima sa cerere de propuneri fusese finalizată înainte de sfârșitul exercițiului 2020. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.4.18. În ceea ce privește plățile intermediare și cele finale din cadrul PC7, 
întreprinderea comună este cea care efectuează auditurile ex post aferente, în timp ce, 
pentru plățile din 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 2021, întreprinderea comună 
a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,9 % și o rată de eroare reziduală de 
0,8 % pentru proiectele aferente programului PC769, respectiv o rată de eroare 
reprezentativă de 0,97 % și o rată de eroare reziduală de 0,6 % pentru proiectele 
aferente programului Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale)70. 

3.4.19. În cadrul evaluării controalelor cu privire la plățile operaționale ale 
întreprinderii comune, Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în 
mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2021, cu 

                                                       
69 Raportul anual de activitate consolidat pe 2021 al întreprinderii comune IHI, capitolul 2.7. 

70 Raportul anual de activitate consolidat pe 2021 al întreprinderii comune IHI, capitolul 2.7.2. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post71. Într-un 
caz, Curtea a identificat și a cuantificat o eroare sistemică legată de costurile cu 
personalul, în sensul că au fost utilizate tarife orare incorecte care nu se bazau pe un 
exercițiu financiar încheiat și, într-un alt caz, o eroare rezultată din lipsa de documente 
justificative privind costurile declarate pentru echipamente și pentru deplasări. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

 

                                                       
71 În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de 

raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate. 
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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) 

2020 

Bugetul administrativ al întreprinderii comune este gestionat ca un buget disociat (adică 
valoarea bugetului pentru angajamente diferă de valoarea bugetului pentru plăți), iar 
reactivarea creditelor de plată neutilizate din exercițiile anterioare ar trebui limitată la 
măsura în care creditele de plată aferente exercițiului curent sunt insuficiente pentru 
a acoperi obligațiile contractuale din exercițiul respectiv. Practica întreprinderii comune de 
a reactiva credite de plată neutilizate din exercițiile anterioare la nivelul angajamentelor 
administrative deschise are drept rezultat o acumulare de credite de plată neutilizate. 
Agravată de impactul pandemiei de COVID-19 asupra costurilor planificate pentru IT, 
comunicare, reuniuni, evenimente și alte servicii, această practică a antrenat o rată scăzută 
de execuție a bugetului administrativ al întreprinderii comune (cheltuieli de infrastructură 
de la titlul 2, reprezentând aproximativ 3 % din bugetul total de plăți disponibil), rată care 
era de 51 % la sfârșitul anului 2020. 

Finalizată 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.4.11  

Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” s-a angajat și 
dorește să rezolve această situație în strânsă cooperare cu serviciile Comisiei. 

Vom urma orientările Comisiei (ultima versiune din 20 iunie 2022) și vom prelucra plata de 
îndată ce se primește nota de debit. 

 

3.4.12  

În ceea ce privește plata părții care revine angajatorului din contribuția la sistemul de 
pensii, întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” respectă 
orientările Comisiei care au fost elaborate de DG BUDG. 
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3.5. Întreprinderea comună pentru un 
hidrogen curat (Clean H2) 

Introducere 

3.5.1. Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice 
comune privind pilele de combustie și hidrogenul (Fuel Cells and Hydrogen – FCH), cu 
sediul la Bruxelles, a fost înființată în mai 2008, în cadrul celui de Al șaptelea program-
cadru pentru cercetare, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 201772 
(FCH 1). În luna mai 2014, Consiliul a adoptat un nou regulament de instituire, prin care 
a fost prelungită durata de viață a întreprinderii comune în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 202473 (FCH 2). În 
noiembrie 2021, Consiliul a adoptat Actul de bază unic, prin care a fost înființată 
întreprinderea comună pentru un hidrogen curat (Clean Hydrogen – Clean H2) pentru 
a înlocui FCH 2, în cadrul programului Orizont Europa, pentru o perioadă care se 
încheie la 31 decembrie 203174. 

3.5.2. Clean H2 este un parteneriat public-privat în domeniul cercetării și inovării 
în sectorul tehnologiei pe bază de hidrogen și al tehnologiei pilelor de combustie. 
Membrii săi fondatori sunt UE, reprezentată de Comisia Europeană, gruparea 
industrială (Hydrogen Europe) și gruparea științifică (Hydrogen Europe Research). 

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

comune „Pile de combustie și hidrogen”. 

73 Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 
întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”. 

74 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=RO
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3.5.3. Tabelul 3.5.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună.

Tabelul 3.5.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.5.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.5.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 50,0 85,4
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 5,3 86,3
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 56,2 103,8
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 15,8 104,2
Total personal la 31 decembrie (2) 27 29
(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.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.5.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune Clean H2, care cuprind situațiile financiare75 
și rapoartele privind execuția bugetară76 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, 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 

3.5.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune Clean H2 pentru 
exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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. 

                                                       
75 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. 

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

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.5.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.5.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.5.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale77. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 

                                                       
77 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
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nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, Clean H2 (la fel ca predecesoarea acesteia, 
FCH 2) nu a vărsat încă aceste contribuții. 

3.5.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale78. 
Pentru Clean H2, acest procent este de 2,9 %, ceea ce reprezintă aproximativ 
12 971 de euro pe an (pe baza cifrelor din 2021). Aceste orientări iau în considerare 
doar dispozițiile respective din Statutul funcționarilor79 la stabilirea metodei de calcul 
pentru plata de către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE 
bazate pe venituri. Or, conform Actului de bază unic80, costurile administrative trebuie 
acoperite anual în mod egal de către Uniune și ceilalți membri, ceea ce înseamnă, 
pentru această întreprindere comună, aproximativ 223 642 de euro pe an 
reprezentând contribuția angajatorului (pe baza cifrelor din 2021). Existența 
concomitentă a acestor dispoziții legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că 
întreprinderile comune ar putea interpreta în diferite moduri calculul contribuției 
angajatorului care le revine, ceea ce poate avea un impact financiar variat. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția bugetului aferent PC7 

3.5.13. Tabelul 3.5.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul PC7 la sfârșitul exercițiului 2021. 

                                                       
78 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 

care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

79 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

80 Articolul 13 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului și articolul 28 din 
Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
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Tabelul 3.5.2 – Contribuțiile membrilor pentru PC7 (în milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.5.14. La sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată de către întreprinderea 
comună se ridica la 425,5 milioane de euro sau 95 % din 450 de milioane de euro 
reprezentând contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant semnate în cadrul 
PC7. Din această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit aproximativ 3,0 milioane 
de euro (0,7 %). Partenerii din sectorul privat au pus la dispoziție contribuții în natură 
la același nivel. Rata de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți 
disponibil pe 2021 pentru proiectele din cadrul PC7 a fost de 97,8 %. Întreprinderea 
comună nu a avut practic niciun credit de angajament operațional în 2021, întrucât 
ultima sa cerere de propuneri fusese finalizată înainte de sfârșitul exercițiului 2014. 

Execuția bugetului Orizont 2020 

3.5.15. Tabelul 3.5.3 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul 
exercițiului 2021. 

Tabelul 3.5.3 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 (în milioane 
de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune

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 — 470,0 407,4 19,1 0,0 — 426,5
Membrii privați 470,0 — 470,0 17,9 443,9 4,2 — 466,0
Total 940,0 — 940,0 425,3 463,0 4,2 — 892,5

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

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire și cu deciziile cu forță juridică)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune

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 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Membrii privați 95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3
Total 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

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

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire și cu deciziile cu forță juridică)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)
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3.5.16. Nivelul scăzut al contribuțiilor în natură validate ale membrilor din 
sectorul privat la activitățile operaționale, și anume de 38,6 milioane de euro, se 
explică prin faptul că întreprinderea comună certifică aceste contribuții mai târziu în 
cadrul programului Orizont 2020, și anume când se efectuează plata finală pentru 
proiecte și când trebuie prezentate certificatele privind situația financiară. 

3.5.17. Pentru a putea prezenta o imagine completă a realizărilor întreprinderii 
comune, este necesar să se aibă în vedere, de asemenea, nivelul curent al obligațiilor 
operaționale ale membrilor acesteia. La sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată 
integral de către întreprinderea comună se ridica la 646 de milioane de euro din 
contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant și contracte semnate în cadrul 
Orizont 2020. Din această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit aproximativ 
112,6 milioane de euro (17,8 %). De cealaltă parte, membrii privați își asumaseră 
angajamente juridice de a pune la dispoziție contribuții în natură în valoare de 
158,3 milioane de euro. 

3.5.18. Rata de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți și 
angajamente disponibil pe 2021 pentru proiectele din cadrul Orizont 2020 a fost de 
98 %, respectiv, de 87,8 %.  

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.5.19. În ceea ce privește plățile intermediare și cele finale din cadrul PC7, 
întreprinderea comună este cea care efectuează auditurile ex post aferente, în timp ce, 
pentru plățile din 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 2021, întreprinderea comună 
a raportat o rată de eroare reprezentativă de 2,0 % și o rată de eroare reziduală de 
1,0 % pentru proiectele aferente programului PC781, respectiv o rată de eroare 
reprezentativă de 2,16 % și o rată de eroare reziduală de 1,3 % pentru proiectele 
aferente programului Orizont 2020 (plăți validate și închise și plăți finale)82.  

3.5.20. În cadrul evaluării controalelor cu privire la plățile operaționale ale 
întreprinderii comune, Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în 

                                                       
81 Raportul anual de activitate pe 2021 al întreprinderii comune Clean H2, capitolul 4.3. 

82 Raportul anual de activitate pe 2021 al întreprinderii comune Clean H2, capitolul 4.3. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2021, cu 
scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post83. Într-un 
caz, Curtea a identificat și a cuantificat o eroare rezultată din declararea în exces 
a costurilor cu personalul din cauza unei erori materiale și, într-un alt caz, o deficiență 
de control sistemică necuantificabilă legată de absența, la beneficiar, a procedurii de 
validare a orelor lucrate în cadrul proiectului în cauză. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                       
83 În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de 

raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate. 
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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) 

2020 

Bugetul administrativ al întreprinderii comune este gestionat ca un buget disociat (adică valoarea 
bugetului pentru angajamente diferă de valoarea bugetului pentru plăți), iar reactivarea 
creditelor de plată neutilizate din exercițiile anterioare ar trebui limitată la măsura în care 
creditele de plată aferente exercițiului curent sunt insuficiente pentru a acoperi obligațiile 
contractuale din exercițiul respectiv. Practica întreprinderii comune de a reactiva credite de plată 
neutilizate din exercițiile anterioare la nivelul angajamentelor administrative deschise are drept 
rezultat o acumulare de credite de plată neutilizate. Agravată de impactul pandemiei de COVID-
19 asupra costurilor planificate pentru IT, comunicare, misiuni, reuniuni, evenimente și alte 
servicii, această practică a antrenat o rată scăzută de execuție a bugetului administrativ al 
întreprinderii comune (cheltuieli pentru infrastructură și comunicare de la titlul 2, reprezentând 
aproximativ 3 % din bugetul total de plăți disponibil al întreprinderii comune), rată care era de 
56 % la sfârșitul anului 2020. 

Finalizată 

2020 
În aprilie 2020, întreprinderea comună a lansat o procedură deschisă de achiziții pentru un 
contract-cadru legat de punerea în aplicare a celei de a treia faze a unui proiect vizând 
dezvoltarea unei scheme de certificare pentru H2 care să răspundă cerințelor directivei revizuite 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

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

privind energia din surse regenerabile (RED II)84. Deși consorțiul care pusese deja în aplicare 
primele două faze ale proiectului se afla într-o situație de avantaj din punctul de vedere al 
cunoștințelor, întreprinderea comună a utilizat o procedură deschisă de achiziții pentru punerea 
în aplicare a celei de a treia faze. Prin urmare, un consorțiu condus de același coordonator care 
implementase cele două faze anterioare a fost singurul candidat care a depus o ofertă și 
a prezentat o propunere financiară apropiată de valoarea maximă estimată a contractului 
stabilită în caietul de sarcini. 
Din cauza utilizării unei proceduri deschise de achiziții într-o situație în care exista un avantaj din 
punctul de vedere al cunoștințelor, obiectivul de a se obține cel mai bun raport preț-calitate nu 
putea fi demonstrat pe deplin. Pentru a asigura o concurență mai largă și pentru a permite o mai 
bună estimare a prețului de pe piață, întreprinderea comună este încurajată să efectueze studii 
de piață preliminare cu privire la prețuri și să consulte alte companii active pe piața hidrogenului. 

2020 

Funcția de „management al cunoștințelor” a fost ocupată cu personal interimar timp de 
aproximativ 2,5 ani. Potrivit contractului-cadru al Comisiei pentru servicii interimare, recurgerea 
la personal interimar trebuie însă limitată la activități de natură administrativă cu caracter 
excepțional sau temporar, care rezultă dintr-o creștere excepțională a volumului de muncă și/sau 
din desfășurarea unei activități punctuale, sau la ocuparea unui post vacant în așteptarea 
recrutării unui membru permanent al personalului. Practica întreprinderii comune contravine 
acestui principiu și creează, de facto, posturi permanente în plus față de cele prevăzute în 
schemele de personal. 

Finalizată 

                                                       
84 Directiva (UE) 2018/2001 (reformare) privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.RON
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.5.11  

Întreprinderile comune au solicitat toate împreună clarificări și orientări din partea 
Comisiei cu privire la concluzia Curții de Conturi Europene. Suntem deschiși și dispuși 
să soluționăm chestiunea urmând orientările primite de la serviciile Comisiei. 

3.5.12  

În ceea ce privește plata părții care revine angajatorului din contribuția la sistemul de 
pensii, întreprinderea comună pentru un hidrogen curat va urma instrucțiunile primite 
de la serviciile Comisiei. Cu toate acestea, trebuie remarcat că întreprinderile comune 
și-au stabilit deja bugetul multianual pe baza veniturilor globale pentru cheltuielile 
administrative, după cum prevede Actul de bază unic (SBA). Întrucât aceste venituri 
sunt stabilite la un nivel maxim în SBA și nu pot fi depășite, decizia finală privind suma 
care urmează să fie provizionată în legătură cu contribuția la sistemul de pensii poate 
avea implicații foarte semnificative asupra capacității întreprinderii comune de a-și 
desfășura activitățile planificate și cheltuielile aferente. 
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3.6. Întreprinderea comună 
„Tehnologii digitale esențiale” (KDT) 

Introducere 

3.6.1. Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție 
de lider a Europei” (Electronic Components and Systems for European Leadership – 
ECSEL), cu sediul la Bruxelles, a fost creată în mai 2014, în cadrul programului 
Orizont 2020, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 202485. 
Întreprinderea comună ECSEL a înlocuit și a succedat întreprinderilor comune ENIAC și 
ARTEMIS, care au fost închise la 26 iunie 2014. În noiembrie 2021, Consiliul a adoptat 
Actul de bază unic, prin care a fost înființată întreprinderea comună „Tehnologii 
digitale esențiale” (Key Digital Technologies – KDT) pentru a înlocui ECSEL, în cadrul 
programului Orizont Europa, pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 203186. 

3.6.2. Întreprinderea comună KDT este un parteneriat public-privat, care 
gestionează un program pentru cercetare și inovare al cărui scop este de a consolida 
autonomia strategică a UE în sectorul componentelor și sistemelor electronice. 
Membrii săi fondatori sunt UE, reprezentată de Comisie, statele participante și trei 
asociații industriale: Platforma tehnologică europeană pentru integrarea sistemelor 
inteligente (EPoSS), Asociația pentru Activități Europene în domeniul Nanoelectronicii 
(AENEAS) și asociația industrială Inside, reprezentând părți interesate din domeniul 
micro- și nanoelectronicii, al sistemelor inteligente integrate și al sistemelor 
integrate/cyber-fizice. 

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

întreprinderii comune ECSEL. 

86 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=RO
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3.6.3. Tabelul 3.6.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună.

Tabelul 3.6.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.6.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.6.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 155,8 137,4
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 212,4 209,0
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 199,3 215,8
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 214,0 218,3
Total personal la 31 decembrie (2) 29 29
(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.
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Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.6.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune KDT, care cuprind situațiile financiare87 și 
rapoartele privind execuția bugetară88 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, 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 

3.6.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune KDT pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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. 

                                                       
87 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. 

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

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.6.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.6.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.6.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale89. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 
nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, întreprinderea comună KDT (la fel ca 

                                                       
89 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
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predecesoarea acesteia, întreprinderea comună ECSEL) nu a vărsat încă aceste 
contribuții. 

3.6.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale90. 
Pentru KDT, acest procent este de 50,1 %, ceea ce reprezintă aproximativ 243 904 euro 
pe an (pe baza cifrelor din 2021). Aceste orientări iau în considerare doar dispozițiile 
respective din Statutul funcționarilor91 la stabilirea metodei de calcul pentru plata de 
către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE bazate pe 
venituri. Or, conform Actului de bază unic92, costurile administrative trebuie acoperite 
anual în mod egal de către Uniune și ceilalți membri, ceea ce înseamnă, pentru această 
întreprindere comună, aproximativ 243 417 euro pe an reprezentând contribuția 
angajatorului (pe baza cifrelor din 2021). Existența concomitentă a acestor dispoziții 
legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că întreprinderile comune ar putea 
interpreta în diferite moduri calculul contribuției angajatorului care le revine, ceea ce 
poate avea un impact financiar variat. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția bugetului aferent PC7 

3.6.13. Întreprinderea comună ECSEL a succedat întreprinderilor comune ENIAC și 
ARTEMIS la 26 iunie 2014 și a preluat punerea în aplicare a activităților din cadrul PC7 
lansate de acestea. 

                                                       
90 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 

care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

91 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

92 Articolul 28 din Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
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3.6.14. Până la sfârșitul exercițiului 2021, ea închisese financiar toate proiectele în 
curs din cadrul PC7. Pe baza costurilor totale ale activităților semnate în cadrul PC7 și 
a plăților efective debursate de întreprinderea comună (și de predecesoarele acesteia, 
ENIAC, ARTEMIS și ECSEL) pentru cofinanțarea activităților respective, contribuțiile 
finale ale membrilor sunt estimate după cum urmează: UE: 564,3 milioane de euro; 
statele participante: 812,5 milioane de euro; și contribuțiile în natură ale membrilor 
privați: 2 202,4 milioane de euro. 

Execuția bugetului Orizont 2020 

3.6.15. Tabelul 3.6.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul 
exercițiului 2021. 

Tabelul 3.6.2 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 (în milioane 
de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.6.16. Pentru a putea prezenta o imagine completă a realizărilor întreprinderii 
comune, este necesar să se aibă în vedere, de asemenea, nivelul curent al obligațiilor 
operaționale ale membrilor acesteia. La sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată 
integral de către întreprinderea comună se ridica la 1 170 de milioane de euro din 
contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant semnate în cadrul Orizont 2020. Din 
această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit aproximativ 190,3 milioane de euro 
(16,6 %). 

3.6.17. Rata de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți disponibil 
pe 2021 pentru proiectele din cadrul Orizont 2020 a fost de 85 %. Întreprinderea 

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune

Activități 
suplimentare 

(1)
Total Contribuții 

în numerar

Contribuții 
în natură 
validate

Contribuții în 
natură 

raportate, dar 
nevalidate

Contribuții în 
natură la 

activitățile 
suplimentare

Total

EU (DG CNECT) 1 185,0 — 1 185,0 1 058,1 — — — 1 058,1
Membrii privați 1 657,5 — 1 657,5 22,2 300,6 968,2 — 1 291,0
Statele participante (2) 1 170,0 — 1 170,0 450,2 — — — 450,2
Total 4 012,5 — 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 — 2 799,3

(1) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.
(2) Statele participante își plătesc contribuțiile direct către beneficiari.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)
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comună nu a avut practic niciun credit de angajament operațional în 2021, întrucât 
ultima sa cerere de propuneri fusese finalizată înainte de sfârșitul exercițiului 2020. 

3.6.18. La sfârșitul exercițiului 2021, contribuțiile în natură potențiale finale ale 
membrilor privați pentru activitățile operaționale din cadrul programului Orizont 2020 
au fost estimate la 1 594,2 milioane de euro. Trebuie menționat că întreprinderea 
comună poate calcula și valida cuantumul efectiv al contribuțiilor în natură din partea 
membrilor privați doar după efectuarea tuturor plăților atât de către întreprinderea 
comună, cât și de către statele participante, și după ce s-au primit toate certificatele de 
final de proiect și informațiile conexe. În acest context și având în vedere că doar un 
număr limitat de proiecte din cadrul Orizont 2020 fuseseră finalizate până la sfârșitul 
exercițiului 2021, contribuțiile în natură din partea industriei care erau validate se 
ridicau la 300,6 milioane de euro. La sfârșitul exercițiului 2021, contribuțiile în natură 
cumulate estimate (nevalidate încă) ale membrilor privați erau în valoare de 
968,2 milioane de euro, pe baza unei metodologii pro rata temporis adoptate de 
Consiliul de conducere al întreprinderii comune. 

3.6.19. Statele participante semnaseră, până la sfârșitul anului 2021, 
angajamente contractuale în valoare de 1 106,2 milioane de euro93 și declaraseră în 
total contribuții financiare în valoare de 450,2 milioane de euro, pe care le-au plătit 
direct beneficiarilor naționali ai proiectelor Orizont 2020 pe care le-au sprijinit. 
Diferența care exista la sfârșitul anului 2021 între valoarea contribuției financiare 
a statelor participante și contribuția financiară a UE, în sumă de 1 058,1 milioane de 
euro, se explică prin faptul că majoritatea statelor participante recunosc și raportează 
întreprinderii comune costurile lor doar la finalizarea proiectelor Orizont 2020 pe care 
le sprijină. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.6.20. Acordurile administrative încheiate de întreprinderile comune ARTEMIS și 
ENIAC cu autoritățile naționale de finanțare continuau 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 

                                                       
93 Această sumă este estimată pe baza deciziilor de finanțare luate de Consiliul autorităților 

publice din cadrul întreprinderii comune cu privire la cererile de propuneri din 
perioada 2014-2020. 
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este efectuat de autoritățile naționale de finanțare94. Diferențele semnificative de la 
nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de către autoritățile naționale de 
finanțare nu permiteau întreprinderii comune ECSEL să calculeze o rată de eroare 
ponderată unică și fiabilă și nici o rată de eroare reziduală pentru plățile din cadrul 
PC7. Întrucât plățile totale din 2021 aferente închiderii proiectelor rămase în cadrul 
PC7 se ridicau doar la 0,6 milioane de euro (0,4 % din totalul plăților operaționale), ele 
nu reprezentau un risc de erori semnificative în 2021. 

3.6.21. Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei Europene este 
responsabil de auditurile ex post privind plățile din cadrul Orizont 2020. Pe baza 
rezultatelor de audit de la sfârșitul anului 2020, întreprinderea comună a raportat 
o rată de eroare reprezentativă pentru programul Orizont 2020 de 2,2 % și o rată de 
eroare reziduală de 1,2 %95. 

3.6.22. În cadrul evaluării controalelor cu privire la plățile operaționale ale 
întreprinderii comune, Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în 
mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2021, cu 
scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post96. În două 
cazuri, Curtea a identificat și a cuantificat erori rezultate din supradeclararea costurilor 
cu personalul. 

Noul sistem centralizat de gestiune privind contribuțiile financiare ale 
statelor participante 

3.6.23. În conformitate cu Regulamentul-cadru privind programul Orizont Europa 
și cu Actul de bază unic, întreprinderea comună are obligația de a introduce un nou 
proces de gestiune centralizat, și anume sistemul CMFC (Central Management of 
Financial Contributions), cu ajutorul căruia să gestioneze contribuțiile financiare ale 
statelor participante. 

                                                       
94 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 
membre furnizează o asigurare suficientă în ceea ce privește regularitatea și legalitatea 
operațiunilor executate. 

95 Raportul anual de activitate pe 2021 al întreprinderii comune KDT, capitolul 8.2.3. 

96 În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de 
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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3.6.24. În cadrul acestui sistem CMFC planificat, fiecare stat participant poate 
opta să verse întreprinderii comune contribuțiile financiare care îi revin la nivel de 
proiect pentru beneficiarii stabiliți în statul respectiv. În cursul acestui proces, fiecare 
stat participant are de asemenea un drept de veto cu privire la toate chestiunile care 
privesc utilizarea contribuțiilor sale financiare naționale vărsate întreprinderii comune 
pentru candidații stabiliți pe teritoriul său respectiv, în conformitate cu normele 
financiare și de concurență ale UE. Astfel, statul participant în cauză are posibilitatea 
de a decide, în funcție de prioritățile strategice naționale, dacă să sprijine sau nu un 
beneficiar național al unui proiect de cercetare și inovare selectat și aprobat. 

3.6.25. De cealaltă parte, întreprinderea comună va trebui să execute plățile de 
cofinanțare pentru toate statele participante care aleg să încredințeze întreprinderii 
comune contribuțiile lor financiare. Ea va trebui să gestioneze și să monitorizeze 
două procese alternative care fac fiecare obiectul unor acorduri administrative cu 
statele participante. Autoritatea națională de finanțare din fiecare stat participant 
trebuie să semneze un acord administrativ cu întreprinderea comună fie pentru 
a încredința acesteia plata contribuțiilor naționale, fie pentru a coordona acordurile 
privind transferuri de fonduri naționale în ceea ce privește plățile efectuate către 
beneficiari și raportarea privind contribuțiile. 

3.6.26. Curtea ia notă de faptul că resursele suplimentare de care întreprinderea 
comună are nevoie pentru implementarea sistemului CFMC planificat nu au fost 
evaluate de către Comisie și nici nu au fost incluse în estimarea inițială a întreprinderii 
comune privind resursele de personal necesare pentru punerea în aplicare 
a programului Orizont Europa. Această lipsă de planificare în introducerea sistemului 
CFMC, în combinație cu situația în materie de personal, precum și lipsa de instrumente 
informatice și de sprijin, poate avea consecințe negative asupra punerii în aplicare 
a programelor derulate de întreprinderea comună, precum și asupra realizării țintelor 
în materie de contribuții din partea celorlalți membri. În cazul în care CMFC va trebui 
operat manual, acest lucru va necesita o utilizare intensivă de resurse umane. 
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Observație cu privire la alte aspecte 

Situația privind resursele umane din cadrul întreprinderii comune 

3.6.27. În urma propunerii Comisiei de modificare a Actului de bază unic97, 
întreprinderea comună KDT va fi transformată în întreprinderea comună pentru cipuri, 
care va avea un nou mandat, și anume acela de a pune în aplicare inițiativa „Cipuri 
pentru Europa” în cadrul noului CFM 2021-2027. În acest context, întreprinderea 
comună va sprijini dezvoltarea tehnologiilor semiconductorilor de generație 
următoare, care ar trebui să consolideze capabilitățile UE de producție a cipurilor. 
Conform acestei propuneri, întreprinderea comună va pune în aplicare proiecte în 
valoare de aproximativ 10,9 miliarde de euro în cadrul noului CFM, 2021-2027, și ar 
trebui să recruteze 19 noi angajați pentru a atinge efectivul de personal statutar 
planificat de 50 de persoane până în 2025. Întrucât întreprinderea comună avea un 
efectiv de doar 29 de angajați (13 agenți temporari și 16 agenți contractuali) la sfârșitul 
exercițiului 2021, este posibil ca aceasta să se confrunte cu dificultăți considerabile în 
materie de resurse umane în legătură cu gestionarea acestor noi recrutări, pe lângă 
noile procese operaționale și administrative care urmează să fie stabilite. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                       
97 Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2085 de 

instituire a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa în ceea ce 
privește întreprinderea comună pentru cipuri, COM(2022) 47 final din 8 februarie 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=RO
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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) 

2020 

Nici conturile anuale provizorii ale întreprinderii comune pentru exercițiul 2020, nici 
raportul său privind gestiunea bugetară și financiară pentru 2020 nu prezintă următoarele 
estimări: 
— contribuțiile financiare ale statelor membre participante la proiectele ARTEMIS și ale 

ENIAC din cadrul PC7; 
— contribuțiile în natură aduse de organizațiile de cercetare și dezvoltare care participă la 

proiectele ARTEMIS și ale ENIAC din cadrul PC7. 

Finalizată 



113 

Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” (KDT) 

 

Răspunsul întreprinderii comune 
3.6.11 și 3.6.12  
Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” este dispusă să găsească o 
soluție pentru această chestiune și să asigure conformitatea cu toate reglementările 
respective, în cooperare cu serviciile relevante ale Comisiei.  În urma unei solicitări 
comune adresate serviciilor Comisiei de toate întreprinderile comune, în iunie 2022 
Comisia a emis o orientare pentru calcularea contribuțiilor la pensie ale angajatorului 
în cazul întreprinderilor comune. În prezent, întreprinderea comună „Tehnologii 
digitale esențiale” analizează propunerea Comisiei și calculul conform orientării emise 
și poartă discuții cu membrii săi cu privire la contribuțiile statelor participante, 
deoarece aceste contribuții sunt plătite direct beneficiarilor, și nu întreprinderii 
comune, și nu vizează costurile administrative. Consiliul de conducere ar trebui 
informat în timp util. 
 
3.6.26  
Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” nu dispune de resurse umane 
suplimentare pentru a gestiona sistemul CFM (noua sarcină complexă), iar 
întreprinderea comună a invocat în mod constant acest risc privind resursele 
inadecvate în exercițiul anual de evaluare a riscurilor. Întreprinderea comună a solicitat 
o creștere a resurselor.  Aceasta instituie proceduri interne pentru a asigura o 
funcționare adecvată a sistemului CFM și evaluează alocarea resurselor necesare.  
Implementarea sistemului CFM poate demara cel mai devreme odată cu cererea de 
proiecte pentru anul 2023. 
 
3.6.27  
Întreprinderea comună admite că recrutarea a 19 angajați suplimentari până în 2025 
reprezintă o provocare care se va derula în paralel cu noile procese administrative și 
operaționale care trebuie instituite. Este important să se clarifice momentul, deoarece 
au existat întârzieri în proces, adoptarea Actului legislativ european privind cipurile 
fiind acum planificată pentru cea de a doua jumătate a anului 2023. Având în vedere 
acest interval de timp, primele recrutări vor demara abia de la sfârșitul anului 2023. 
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3.7. Întreprinderea comună pentru 
bioeconomia circulară în Europa (CBE) 

Introducere 

3.7.1. Întreprinderea comună pentru bioindustrii (Bio-Based Industries – BBI), cu
sediul la Bruxelles, a fost creată în mai 2014, în cadrul programului Orizont 2020, 
pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 202498. În noiembrie 2021, Consiliul 
a adoptat Actul de bază unic, prin care a fost înființată întreprinderea comună pentru 
bioeconomia circulară în Europa (Circular Bio-based Europe – CBE) pentru a înlocui BBI, 
în cadrul programului Orizont Europa, pentru o perioadă care se încheie la 
31 decembrie 203199. 

3.7.2. CBE este un parteneriat public-privat în sectorul bioindustriilor. Membrii
fondatori sunt UE, reprezentată de Comisia Europeană, și o serie de parteneri 
industriali reprezentați de Bio-based Industries Consortium (BIC). 

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

Tabelul 3.7.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

98 Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea 
întreprinderii comune pentru bioindustrii. 

99 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 127,1 191,2
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 4,6 72,2
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 174,8 196,6
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 5,3 111,7
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 funcționarii permanenți, agenții temporari și agenții contractuali, precum și experții 
naționali detașați.

https://www.bbi.europa.eu/
https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=RO
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.7.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune. 

3.7.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.7.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune CBE, care cuprind situațiile financiare100 și 
rapoartele privind execuția bugetară101 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în 
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). 

                                                       
100 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. 

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

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.7.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune CBE pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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 

3.7.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.7.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

3.7.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată 
de Curte. 
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Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.7.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale102. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 
nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, CBE (la fel ca predecesoarea acesteia, BBI) 
nu a vărsat încă aceste contribuții. 

3.7.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale103. 
Pentru CBE, acest procent este de 2,3 %, ceea ce reprezintă aproximativ 8 085 de euro 
pe an (pe baza cifrelor din 2021). Aceste orientări iau în considerare doar dispozițiile 
respective din Statutul funcționarilor104 la stabilirea metodei de calcul pentru plata de 
către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE bazate pe 
venituri. Or, conform Actului de bază unic105, costurile administrative trebuie acoperite 
anual în mod egal de către Uniune și ceilalți membri, ceea ce înseamnă, pentru această 
întreprindere comună, aproximativ 175 756 de euro pe an reprezentând contribuția 

                                                       
102 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

103 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 
care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

104 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

105 Articolul 12 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului și articolul 28 din 
Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
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angajatorului (pe baza cifrelor din 2021). Existența concomitentă a acestor dispoziții 
legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că întreprinderile comune ar putea 
interpreta în diferite moduri calculul contribuției angajatorului care le revine, ceea ce 
poate avea un impact financiar variat. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția bugetului Orizont 2020 

3.7.13. Tabelul 3.7.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul 
exercițiului 2021. 

Tabelul 3.7.2 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 (în milioane 
de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.7.14. În ceea ce privește obligațiile operaționale ale întreprinderii comune la 
sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată aproape integral de către aceasta se ridica la 
815,8 milioane de euro din contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant semnate 
în cadrul Orizont 2020. Din această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit 
aproximativ 159,6 milioane de euro (19,6 %). De cealaltă parte, membrii privați își 
asumaseră angajamente juridice de a pune la dispoziție contribuții în natură și 
financiare în valoare de 266,5 milioane de euro, cu alte cuvinte 56 % din valoarea-țintă 
indicativă de 475,3 milioane de euro, astfel cum a fost stabilită în programele de 

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune (1)

Activități 
suplimentare 

(2)
Reduceri 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 — -140,0 835,0 728,2 — — — 728,2
Membrii privați 
(contribuții în natură și 
contribuții în numerar 
la costurile 
administrative)

462,1 2 225,4 — 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Membrii privați 
(contribuții în numerar 
la costurile 
operaționale)

182,5 — -140,0 42,5 3,3 — — — 3,3

Total 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de instituire și 

cu deciziile cu forță juridică)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)

(2) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții. Valoarea-țintă minimă de 1 755 de milioane de euro pentru aceste activități a fost 
majorată la 2 225,4 milioane de euro pentru membrii privați, astfel încât să fie atinsă contribuția totală minimă de cel puțin 2 730 de milioane de euro.

(1) Valorile-țintă convenite în planurile de activitate anuale ale întreprinderii comune pentru contribuțiile în natură la activitățile operaționale și pentru 
contribuțiile 
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activitate anuale adoptate ale întreprinderii comune. Dat fiind că toate cererile din 
cadrul programului Orizont 2020 fuseseră închise până la sfârșitul exercițiului 2020, 
întreprinderea comună nu va atinge, până la sfârșitul perioadei de programare, 
valoarea-țintă indicativă prevăzută pentru contribuțiile membrilor săi privați. 

3.7.15. Rata de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți disponibil 
pe 2021 pentru proiectele din cadrul Orizont 2020 a fost de 71 %. Ea se explică în 
principal prin suspendările și/sau prelungirile unor proiecte recente din cadrul 
Orizont 2020, care au fost necesare în contextul pandemiei de COVID-19, precum și 
prin rezilierea neprevăzută a unui proiect major din cadrul Orizont 2020 după ce 
beneficiarul principal a intrat în faliment în 2021. Întreprinderea comună nu a avut 
niciun credit de angajament operațional în 2021, întrucât ultima sa cerere de 
propuneri fusese finalizată înainte de sfârșitul exercițiului 2020. 

3.7.16. La sfârșitul exercițiului 2021, contribuțiile în natură la activitățile 
suplimentare raportate de membrii din industrie se ridicau în total la 1 646,5 milioane 
de euro, ceea ce reprezintă 74 % din valoarea-țintă de 2 225,4 milioane de euro. 
Pentru 715,6 milioane de euro însă (43 % din suma raportată), procesul de certificare 
nu a fost încheiat. Pentru a se asigura, până la sfârșitul programului, atingerea valorii-
țintă stabilite, Consiliul de conducere al întreprinderii comune a aprobat, în 
februarie 2022, investiții suplimentare din partea membrilor din industrie în valoare de 
658 de milioane de euro la activități din 2022 strâns legate de obiectivele strategice ale 
întreprinderii comune. Acest angajament din partea membrilor privați poate atenua 
riscul ca întreprinderea comună să nu atingă, până la sfârșitul programului 
Orizont 2020, valoarea-țintă privind contribuțiile în natură pentru activități 
suplimentare.  

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.7.17. Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei Europene este 
responsabil de auditurile ex post privind plățile din cadrul Orizont 2020. Pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2021, întreprinderea 
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 1,9 % și o rată de eroare 
reziduală de 1,2 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți validate 
și închise și plăți finale)106. 

                                                       
106 Raportul anual de activitate pe 2021 al întreprinderii comune CBE, capitolul 4.3. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents


120 

Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (CBE) 

 

3.7.18. În cadrul evaluării controalelor cu privire la plățile operaționale ale 
întreprinderii comune, Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în 
mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2021, cu 
scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post107. Într-un 
caz, Curtea a identificat și a cuantificat o eroare legată de costurile directe cu 
personalul declarate pentru o persoană care nu era nici angajată de beneficiar, nici 
contractată în mod direct în scopul proiectului. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                       
107 În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de 

raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate. 
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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) 

2019 

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 COVID19. 

Finalizată 

2020 

În conformitate cu regulamentul de instituire a întreprinderii comune, membrii din sectorul 
industrial ar trebui să contribuie în numerar cu cel puțin 182,5 milioane de euro la costurile 
operaționale ale acesteia. La fel ca în 2020, membrii din sectorul industrial nu au adus nicio 
contribuție suplimentară în numerar la costurile operaționale ale întreprinderii comune, 
acestea rămânând la același nivel scăzut, de 3,25 milioane de euro, ca la sfârșitul anului 2019. 
Acest lucru indică faptul că întreprinderea comună se confruntă cu obstacole semnificative în 
obținerea contribuțiilor respective și că valoarea-țintă minimă nu va fi atinsă până la sfârșitul 
programului Orizont 2020. Din acest motiv, Comisia (DG RTD) și-a redus contribuțiile în 
numerar la întreprinderea comună cu 140 de milioane de euro. Această reducere semnificativă 
a contribuțiilor membrilor prezenta un risc pentru realizarea programului de cercetare și 
inovare al întreprinderii comune din cadrul Orizont 2020. 

Nu se aplică 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în desfășurare/ 

nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2020 

Până la sfârșitul anului 2020, contribuțiile totale în natură ale membrilor din sectorul industrial 
la activitățile suplimentare atinseseră doar aproximativ 53 % din suma minimă de 1 755 de 
milioane de euro stabilită în regulamentul de instituire a întreprinderii comune. În plus, din 
suma de 433 de milioane de euro angajată după lansarea tuturor cererilor de propuneri din 
cadrul programului Orizont 2020, membrii din industrie au raportat, la sfârșitul anului 2020, 
95,7 milioane de euro sub formă de contribuții în natură la activități operaționale. Această 
situație indică un risc ridicat ca întreprinderea comună să nu atingă până la sfârșitul 
programului Orizont 2020 obiectivele prevăzute în regulamentul său de înființare și în planurile 
de activitate anuale pentru contribuțiile în natură ale membrilor din industrie. 

În desfășurare 

2020 

Modul în care a fost concepută cererea de propuneri din 2020 a întreprinderii comune nu 
asigura o acoperire completă a celor patru teme de demonstrație strategică, în conformitate 
cu agenda de cercetare a întreprinderii comune din planul de activitate. Propuneri eligibile și 
cu un punctaj ridicat pentru una dintre temele de demonstrație au trebuit să fie respinse în 
beneficiul unei alte teme, pentru care au fost acceptate mai multe propuneri pentru 
cofinanțare. 

Nu se aplică 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.7.11 și 3.7.12  

Întreprinderea comună CBE este deschisă și dispusă să soluționeze chestiunea și în 
cooperare cu serviciile Comisiei. Întreprinderile comune au solicitat toate împreună 
clarificări și orientări din partea Comisiei cu privire la constatarea Curții de Conturi 
Europene. 

3.7.14  

Nivelul mai scăzut rezultat al contribuțiilor în natură angajate la activitățile 
operaționale în acordurile de grant față de nivelurile preconizate stabilite în 
programele anuale de activitate se datorează în principal faptului că întreprinderea 
comună CBE poate implementa doar cereri deschise de propuneri, ceea ce a dus în 
timp la creșterea cofinanțării beneficiarilor care nu fac parte din consorțiul BIC format 
din membri privați al întreprinderii comune CBE. Întrucât beneficiarii câștigători nu 
sunt obligați să se alăture consorțiului BIC, întreprinderea comună CBE nu a putut lua 
în considerare contribuțiile lor pentru atingerea obiectivului întreprinderii comune 
privind contribuțiile în natură la activitățile operaționale. 
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3.8. Întreprinderea comună pentru 
căile ferate ale Europei (EU-Rail) 

Introducere 

3.8.1. Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R), cu sediul la Bruxelles, a fost creată
în iunie 2014, în cadrul programului Orizont 2020, pentru o perioadă care se încheie la 
31 decembrie 2024108. În noiembrie 2021, Consiliul a adoptat Actul de bază unic, prin 
care a fost înființată întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei (Europe’s 
Rail – EU-Rail) pentru a înlocui S2R, în cadrul programului Orizont Europa, pentru 
o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2031109.

3.8.2. EU-Rail este un parteneriat public-privat pentru cercetare și inovare în
sectorul feroviar. Membrii săi fondatori sunt 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). 

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

Tabelul 3.8.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

108 Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii 
comune Shift2Rail. 

109 Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire 
a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 42,7 72,5
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 1,2 77,9
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 68,4 75,8
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 13,6 84,1
Total personal la 31 decembrie (2) 19 24
(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.

https://shift2rail.org/
https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=RO
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.8.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune. 

3.8.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și 
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.8.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune EU-Rail, care cuprind situațiile financiare110 și 
rapoartele privind execuția bugetară111 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în 
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). 

                                                       
110 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. 

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

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.8.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune EU-Rail pentru 
exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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 

3.8.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.8.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

3.8.10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată 
de Curte. 
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Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.8.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale112. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 
nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, EU-Rail (la fel ca predecesoarea acesteia, 
S2R) nu a vărsat încă aceste contribuții. 

3.8.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale113. 
Pentru EU-Rail, acest procent este de 3,8 %, ceea ce reprezintă aproximativ 10 445 de 
euro pe an (pe baza cifrelor din 2021). Aceste orientări iau în considerare doar 
dispozițiile respective din Statutul funcționarilor114 la stabilirea metodei de calcul 
pentru plata de către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE 
bazate pe venituri. Or, conform Actului de bază unic115, costurile administrative trebuie 
acoperite anual în mod egal de către Uniune și ceilalți membri, ceea ce înseamnă, 
pentru această întreprindere comună, aproximativ 137 435 de euro pe an 

112 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

113 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 
care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

114 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

115 Articolul 15 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului și articolul 28 din 
Regulamentul (UE) 2021/2085 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=RO
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reprezentând contribuția angajatorului (pe baza cifrelor din 2021). Existența 
concomitentă a acestor dispoziții legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că 
întreprinderile comune ar putea interpreta în diferite moduri calculul contribuției 
angajatorului care le revine, ceea ce poate avea un impact financiar variat. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția bugetului Orizont 2020 

3.8.13. Tabelul 3.8.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 la sfârșitul 
exercițiului 2021. 

Tabelul 3.8.2 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 (în milioane 
de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.8.14. În aprilie 2021, întreprinderea comună a lansat o ultimă cerere deschisă 
de proiecte pentru programul Orizont 2020, în urma modificării definitive a planului 
său anual de activitate pe 2021, în vederea finalizării programului său pentru inovare 
intitulat „Tehnologii pentru un transport de marfă european sustenabil și atractiv”. Cu 
această cerere de propuneri, la sfârșitul exercițiului 2021, suma angajată aproape 
integral de către întreprinderea comună se ridica la 385,5 milioane de euro din 
contribuția maximă a UE pentru acorduri de grant semnate în cadrul Orizont 2020. Din 
această sumă, în următorii ani mai rămân de plătit aproximativ 96,4 milioane de euro 
(25 %). De cealaltă parte, membrii privați își asumaseră angajamente juridice de a pune 
la dispoziție contribuții în natură în valoare de 572,6 milioane de euro. 

3.8.15. Întreprinderea comună a executat în proporție de 100 % bugetul său 
pentru angajamente pe 2021 disponibil pentru proiectele din cadrul Orizont 2020. Rata 

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune

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 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Membrii privați 350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8
Total 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

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

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)
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de execuție a bugetului întreprinderii comune pentru plăți operaționale disponibil 
pe 2021, inclusiv credite operaționale neutilizate și realocate, a scăzut la 61 % (în 2020, 
rata a fost de 76 %). Această situație a fost cauzată în principal de calitatea slabă 
a rapoartelor tehnice ale beneficiarilor și/sau de faptul că a fost necesar să se solicite 
din partea beneficiarilor probe suplimentare care să confirme realizarea rezultatelor 
proiectelor. Majoritatea plăților efectuate de întreprinderea comună sunt sume 
forfetare debursate pentru pachete de activitate puse în aplicare în mod 
corespunzător de beneficiari multipli în cadrul proiectelor. În consecință, o întârziere la 
nivelul unui beneficiar afectează plata întregii sume forfetare aferente pachetului de 
activitate. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.8.16. Serviciul comun de audit al DG RTD din cadrul Comisiei Europene este 
responsabil de auditurile ex post privind plățile din cadrul Orizont 2020. Pe baza 
rezultatelor auditurilor ex post disponibile la sfârșitul anului 2021, întreprinderea 
comună a raportat o rată de eroare reprezentativă de 2,3 % și o rată de eroare 
reziduală de 1,6 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020 (plăți validate 
și închise și plăți finale)116. 

3.8.17. În cadrul evaluării controalelor cu privire la plățile operaționale ale 
întreprinderii comune, Curtea a auditat, la nivelul beneficiarilor finali, plăți selectate în 
mod aleatoriu din cadrul programului Orizont 2020 care fuseseră efectuate în 2021, cu 
scopul de a corobora ratele de eroare calculate în urma auditurilor ex post117. Curtea 
nu a identificat nicio eroare și nicio deficiență de control la nivelul beneficiarilor 
întreprinderii comune incluși în eșantion. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

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

                                                       
116 Raportul anual de activitate consolidat pe 2021 al întreprinderii comune EU-Rail, 

capitolul 4.3. 

117 În ceea ce privește operațiunile de plată a granturilor testate la beneficiari, pragul de 
raportare pentru erorile cuantificabile este de 1 % din costurile auditate. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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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) 

2020 

Decizia 07/2018 a Consiliului de conducere privind adoptarea normelor privind prevenirea 
și gestionarea conflictelor de interese, aplicabilă organismelor din cadrul întreprinderii 
comune, prevede publicarea pe site-ul acesteia a CV-urilor actualizate ale membrilor 
Consiliului de conducere și a declarațiilor acestora privind conflictele de interese. Cu toate 
acestea, întrucât doar câțiva membri ai Consiliului de conducere transmiseseră informațiile 
în mod corespunzător, niciuna dintre declarațiile privind conflictele de interese nu a putut 
fi publicată, iar în cazul CV-urilor, până la sfârșitul anului 2020 fuseseră publicate doar 
jumătate dintre acestea. 

Finalizată 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.8.12  

EU-Rail este de acord să plătească contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii în 
conformitate cu calculul care urmează să fie furnizat de serviciile Comisiei, după 
verificarea aspectelor de jure și emiterea facturilor de către PMO. Deși nu avem 
mandatul de a accepta existența unei contradicții între abordarea bazată pe estimări 
furnizată de serviciile Comisiei și dispozițiile menționate din Actul de bază unic (SBA), 
EU-Rail este deschisă și dispusă să soluționeze chestiunea în cooperare cu serviciile 
Comisiei. 

Articolul 28 din SBA prevede că costurile operaționale ale unei întreprinderi comune ar 
trebui acoperite din contribuțiile financiare ale UE și ale membrilor privați. În opinia 
întreprinderii comune, această dispoziție contrazice articolul 83 alineatul (2) din 
Statutul funcționarilor, care are ca bază veniturile pentru calculul contribuției 
organismelor (agențiilor) UE ca angajator la sistemul de pensii al UE. 

3.8.15  

În 2021, întreprinderea comună a efectuat cu succes peste 70 de plăți legate de licitații 
operaționale și de acorduri de grant în valoare totală de 39,3 milioane EUR. 
Întreprinderea comună a subliniat în fața consiliului de conducere importanța 
raportării de calitate a beneficiarilor și necesitatea ca beneficiarii și/sau contractanții să 
respecte termenele. În noiembrie 2021, a informat consiliul de conducere că, din cauza 
întârzierilor înregistrate de beneficiari la depunerea cererilor de plată și a 
documentelor justificative, la sfârșitul exercițiului vor rămâne neutilizate credite de 
plată de aproximativ 17,5 milioane EUR. În cele din urmă, întreprinderea comună a 
trebuit să transfere această sumă la creditele neutilizate pentru a fi reînscrisă în 
creditele de plată pentru 2022. Întreprinderea comună este de părere că, prin această 
realocare, a realizat o execuție pentru plățile operaționale (titlul 3) de 84 %. 
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3.9. Întreprinderea comună pentru 
calculul european de înaltă 
performanță (EuroHPC) 

Introducere 

3.9.1. Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță 
(European High Performance Computing – EuroHPC), cu sediul la Luxemburg, a fost 
înființată în octombrie 2018 pentru o perioadă care se încheie la 
31 decembrie 2026118. Ea a început să își desfășoare activitatea în mod autonom la 
data de 23 septembrie 2020. În luna iulie 2021, Consiliul a adoptat un nou regulament 
de instituire, prin care a fost prelungită durata de viață a întreprinderii comune în 
cadrul CFM 2021-2027 pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2033119. 

3.9.2. EuroHPC este un parteneriat public-privat, care permite Uniunii Europene, 
țărilor participante și partenerilor privați să pună în comun resurse pentru dezvoltarea 
calculului de înaltă performanță în Europa. Membrii săi fondatori sunt UE, 
reprezentată de Comisie, statele participante și doi parteneri privați, reprezentați de 
Platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță (European 
Technology Platform for High Performance Computing – ETP4HPC) și de Asociația 
pentru valoarea volumelor mari de date (Big Data Value Association – BDVA). La 
sfârșitul exercițiului 2021, Consiliul de conducere al întreprinderii comune acceptase 
cererea de membru primită din partea unui al treilea partener privat, European 
Quantum Industry Consortium (QuIC). 

                                                       
118 Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului din 28 septembrie 2018 privind instituirea 

întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță. 

119 Regulamentul (UE) 2021/1173 al Consiliului din 13 iulie 2021 privind instituirea 
întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță și de abrogare a 
Regulamentului (UE) 2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651596835279&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=RO
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3.9.3. Tabelul 3.9.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună.

Tabelul 3.9.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.9.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit,
testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune.

3.9.5. Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și
ale persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile 
auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta 
secțiunea 3.1 din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro) 207,5 181,5
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 722,4 509,1
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1) 348,2 181,5
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 753,4 509,1
Total personal la 31 decembrie (2) 15 11

(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.



134 

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) 

 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.9.6. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune EuroHPC, care cuprind situațiile financiare120 
și rapoartele privind execuția bugetară121 pentru exercițiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2021, 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 

3.9.7. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune EuroHPC pentru 
exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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. 

                                                       
120 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. 

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

Veniturile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente 
conturilor 

3.9.8. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.9.9. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

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

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.9.11. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale122. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 

                                                       
122 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
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nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, EuroHPC nu a vărsat încă aceste 
contribuții. 

3.9.12. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat întreprinderilor 
comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, Oficiul de 
Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să calculeze 
contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel procent din 
totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor nesubvenționate 
de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile operaționale123. 
Pentru EuroHPC, acest procent este de 41,2 %. Aceste orientări iau în considerare doar 
dispozițiile respective din Statutul funcționarilor124 la stabilirea metodei de calcul 
pentru plata de către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE 
bazate pe venituri. Conform statutului întreprinderii comune EuroHPC125, UE ar trebui 
să acopere 100 % din costurile administrative ale acesteia. Existența concomitentă 
a acestor dispoziții legale diferite reprezintă un factor de risc în sensul că 
întreprinderile comune ar putea interpreta în diferite moduri calculul contribuției 
angajatorului care le revine, ceea ce poate avea un impact financiar variat. 

Observații cu privire la gestiunea bugetară 

Execuția bugetului Orizont 2020 și al Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE) 

3.9.13. Tabelul 3.9.2 prezintă o imagine de ansamblu a contribuțiilor membrilor 
la activitățile întreprinderii comune din cadrul programului Orizont 2020 și al MIE la 
sfârșitul exercițiului 2021. 

                                                       
123 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 

care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

124 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

125 Considerentul 22 și articolul 15 din anexa la Regulamentul (UE) 2021/1173 al Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=RO
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Tabelul 3.9.2 – Contribuțiile membrilor pentru Orizont 2020 și MIE (în 
milioane de euro) 

 
Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

3.9.14. La sfârșitul exercițiului 2021, membrii privați raportaseră doar 
4,2 milioane de euro drept contribuții în natură. Cu toate acestea, la data respectivă, 
întreprinderea comună angajase deja integral 180 de milioane de euro pentru 
cofinanțarea de 50 % a granturilor de cercetare și inovare din cadrul Orizont 2020, 
această sumă fiind stabilită ca valoare-țintă minimă în regulamentul de instituire al 
întreprinderii comune126. Statele participante finanțează restul de 50 % din costurile 
totale ale proiectelor, iar partenerii privați nu contribuie decât la ceea este în plus față 
de nivelul costurilor eligibile maxime ale acțiunilor finanțate prin granturi. În 
consecință, există un risc ridicat ca întreprinderea comună să nu atingă valoarea-țintă 
de 420 de milioane de euro reprezentând contribuții din partea membrilor privați, 
astfel cum este stabilită în regulamentul de instituire al acesteia, până la sfârșitul 
punerii în aplicare a proiectelor finanțate prin granturi. 

3.9.15. În iulie 2021, Consiliu a adoptat noul regulament privind instituirea 
EuroHPC. Conform acestui regulament, întreprinderea comună va trebui să pună în 
aplicare proiecte în valoare de 7 miliarde de euro, din care 3,1 miliarde de euro ar 
trebui mobilizați de la statele participante și 900 de milioane de euro de la membrii 
privați sub formă de numerar și de contribuții în natură. Această sumă reprezintă 
o creștere semnificativă în comparație cu programul din CFM anterior, în cadrul căruia 
întreprinderea comună a trebuit să pună în aplicare proiecte în valoare de aproximativ 
1,4 miliarde de euro. Crește astfel considerabil riscul ca întreprinderea comună să nu 
atingă valorile-țintă stabilite pentru contribuția celorlalți membri în temeiul noului 
regulament de instituire. 

                                                       
126 Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului. 

Membri
Activități ale 

întreprinderilor 
comune (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

EU (DG CNECT) 536,0 — 536,0 307,0 0,0 0,0 — 307,0
Statele participante 486,0 — 486,0 120,3 0,0 13,0 — 133,3
Membrii privați 422,0 — 422,0 0,0 0,0 4,2 — 4,2
Total 1 444,0 — 1 444,0 427,3 0,0 17,2 — 444,5

(1) Contribuția din partea UE include 100 de milioane de euro alocați din programul MIE.
(2) Activitățile suplimentare nu sunt acoperite de sfera auditului Curții.

Contribuțiile membrilor
(în conformitate cu regulamentul de 

instituire)

Contribuțiile membrilor
(situația la 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=RO
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3.9.16. În ceea ce privește bugetul întreprinderii comune disponibil în 2021 
pentru proiecte operaționale, rata de execuție a creditelor operaționale de 
angajament (titlul 3) și a celor de plată a fost de 2 % și, respectiv, de 47 %. Rata de 
execuție foarte scăzută a creditelor de angajament se explică în mare parte prin 
demararea cu întârziere a activităților întreprinderii comune în noul CFM 2021-2027, și 
anume în iulie 2021, și prin transferul a 700 de milioane de euro efectuat de Comisie și 
statele participante către întreprinderea comună în decembrie 2021. Întârzierile de la 
nivelul entităților-gazdă și problemele de aprovizionare cauzate de situația la nivel 
mondial în urma pandemiei în ceea ce privește componente-cheie în construcția 
clădirilor (centrele de date) necesare pentru găzduirea și operarea 
supercalculatoarelor deja achiziționate au contribuit de asemenea la rata de execuție 
scăzută. 

3.9.17. Rata de execuție scăzută a creditelor de plată operaționale a fost cauzată, 
în principal, de întârzierile în demararea unor proiecte de infrastructură noi, care au 
dus la debursarea tardivă a unor plăți de prefinanțare planificate pentru 2021, precum 
și de nevoia neprevăzută de timp suplimentar pentru activitățile de control ex ante al 
livrabilelor, în legătură cu primele plăți intermediare realizate în cadrul granturilor 
pentru proiectele aferente Orizont 2020. 

3.9.18. În ceea ce privește creditele administrative de angajament și de plată 
(titlurile 1 și 2), întreprinderea comună nu a luat în considerare în mod suficient, în 
planificarea bugetului său administrativ pe 2021, realocarea sumelor semnificative 
reprezentând credite de plată neutilizate din exerciții anterioare. În plus, referitor la 
toate titlurile bugetare, creditele bugetare realocate din exerciții anterioare nu au fost 
utilizate înainte de a se recurge la noile angajamente aferente exercițiului. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

Cadrul de control intern al întreprinderii comune 

3.9.19. În 2020, întreprinderea comună a elaborat un plan de acțiune vizând 
punerea în aplicare în 2021 a acțiunilor rămase de realizat în legătură cu cele 
17 principii de control intern ale cadrului de control intern al Comisiei. Totuși, din 
cauza lipsei de personal administrativ esențial (de exemplu, șeful administrației și 
finanțelor și șeful structurii de audit intern), întreprinderea comună nu aprobase încă 
mai multe acțiuni de control intern importante în termenele stabilite pentru 2021 în 
planul său de acțiune. În pofida riscurilor la care întreprinderea comună este expusă ca 
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urmare a bugetului său majorat, aceasta nu a efectuat decât un exercițiu anual de 
evaluare a riscurilor simplificat. Până la sfârșitul anului 2021, întreprinderea comună 
nu finalizase complet elaborarea unei strategii de monitorizare și de control sau a unui 
plan de asigurare a continuității activității și a securității informatice. Aceste întârzieri 
au sporit riscul care există pentru întreprinderea comună la nivelul controlului intern 
în 2021. 

Noul sistem centralizat de gestiune privind contribuțiile financiare ale 
statelor participante 

3.9.20. În conformitate cu Regulamentul-cadru privind programul Orizont Europa 
și cu noul regulament de instituire a EuroHPC pentru noul CFM 2021-2027, 
întreprinderea comună are obligația de a introduce un nou proces de gestiune 
centralizat, și anume sistemul CMFC (Central Management of Financial Contributions), 
cu ajutorul căruia să gestioneze contribuțiile financiare ale statelor participante. 

3.9.21. În cadrul acestui sistem CMFC planificat, fiecare stat participant poate 
opta să verse întreprinderii comune contribuțiile financiare care îi revin la nivel de 
proiect pentru beneficiarii stabiliți în statul respectiv. În cursul acestui proces, fiecare 
stat participant are de asemenea un drept de veto cu privire la toate chestiunile care 
privesc utilizarea contribuțiilor sale financiare naționale vărsate întreprinderii comune 
pentru candidații stabiliți în statul respectiv, în conformitate cu normele financiare și 
de concurență ale UE. Astfel, statul participant în cauză are posibilitatea de a decide, în 
funcție de prioritățile strategice naționale, dacă să sprijine sau nu un beneficiar 
național al unui proiect de cercetare și inovare selectat și aprobat. 

3.9.22. De cealaltă parte, întreprinderea comună va trebui să execute plățile de 
cofinanțare pentru toate statele participante care aleg să încredințeze întreprinderii 
comune contribuțiile lor financiare. Ea va trebui să gestioneze și să monitorizeze 
două procese alternative care fac fiecare obiectul unor acorduri administrative cu 
statele participante. Autoritatea națională de finanțare din fiecare stat participant 
trebuie să semneze un acord cu întreprinderea comună fie pentru a încredința acesteia 
plata contribuțiilor naționale, fie pentru a coordona acordurile privind transferuri de 
fonduri naționale în ceea ce privește plățile efectuate către beneficiari și raportarea 
privind contribuțiile. Conform calendarului întreprinderii comune, acordurile ar trebui 
semnate înainte de semnarea de către aceasta a primelor sale modele de acorduri de 
grant pentru cereri de propuneri lansate în cadrul noului CFM la sfârșitul anului 2022. 



140 

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) 

 

3.9.23. Curtea ia notă de faptul că resursele suplimentare de care întreprinderea 
comună are nevoie pentru implementarea sistemului CFMC planificat nu au fost 
evaluate de către Comisie și nici nu au fost incluse în estimarea inițială a întreprinderii 
comune privind resursele de personal necesare pentru punerea în aplicare a noii sale 
agende pentru cercetare și inovare. Această lipsă de planificare în introducerea 
sistemului CFMC, în combinație cu situația în materie de personal, precum și lipsa de 
instrumente informatice și de sprijin, poate avea consecințe negative asupra punerii în 
aplicare a programelor derulate de întreprinderea comună, precum și asupra realizării 
țintelor în materie de contribuții din partea celorlalți membri. În cazul în care CMFC va 
trebui operat manual, acest lucru va necesita o utilizare intensivă de resurse umane. 

Observații cu privire la alte aspecte 

Situația privind resursele umane din cadrul întreprinderii comune 

3.9.24. Situația precară din 2020 în materie de resurse umane s-a înrăutățit 
în 2021 în cadrul întreprinderii comune, din cauza volumului de muncă mai mare și în 
pofida faptului că efectivul de personal a crescut de la 11 la 15 în cursul anului. În 
vederea câștigării unei poziții de lider în tehnologii inovatoare de calcul de înaltă 
performanță și calcul cuantic, sfera de acțiune a EuroHPC a fost extinsă semnificativ în 
noul CFM 2021-2027. Conform noului regulament de instituire adoptat în iulie 2021, 
aceasta va trebui să execute fonduri în valoare de peste 7 miliarde de euro pe 
parcursul noului CFM 2021-2027. Ea va trebui să recruteze în acest scop un număr 
suplimentar de 39 de angajați până în 2023. Din cauza adoptării cu întârziere a noului 
regulament de instituire, întreprinderea comună a reușit să lanseze procedurile de 
recrutare necesare abia spre sfârșitul anului 2021 și nu a putut să își mărească efectivul 
de personal în 2021. Întrucât întreprinderea comună avea un efectiv de doar 
15 angajați (4 agenți temporari și 11 agenți contractuali) la sfârșitul exercițiului 2021, 
este posibil ca aceasta să se confrunte cu dificultăți considerabile în materie de resurse 
umane în legătură cu gestionarea acestor noi recrutări, pe lângă noile procese 
operaționale și administrative care urmează să fie stabilite. 

3.9.25. La sfârșitul exercițiului 2021, astfel cum a observat Curtea în raportul său 
de audit pe 2020127, responsabilitatea pentru două posturi esențiale (funcția de șef 
pentru programe și de șef al administrației și finanțelor) a continuat să fie asumată de 

                                                       
127 Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2020, 

punctul 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_RO.pdf
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o singură persoană, mai exact de cadrul superior responsabil de programe. Mai mult, 
întreprinderea comună nu lansase încă procedura de recrutare pentru postul de șef al 
administrației și finanțelor. De asemenea, întreprinderea comună dispunea de un 
singur responsabil de programe experimentat, care pregătea și gestiona toate 
proiectele de infrastructură majore (achiziția și instalarea de supercalculatoare) atât în 
cadrul CFM anterior, cât și în cel actual. Un al doilea responsabil cu experiență se 
ocupa de gestionarea acțiunilor în curs legate de cererile lansate între 2019 și 2021 în 
cadrul programului Orizont 2020 și a celor legate de noile cereri de propuneri lansate 
în cadrul Orizont Europa. Absența unor membri esențiali ai personalului ar putea avea 
efecte negative asupra continuității activității întreprinderii comune și asupra realizării 
obiectivelor acesteia, având în vedere, în special, natura extrem de tehnică 
a proiectelor de infrastructură pentru supercalculatoare și cerința de a dispune de un 
personal cu înaltă calificare și cu cunoștințe foarte specifice. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.9.26. 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) 

2020 

La sfârșitul anului 2020, întârzierile în recrutarea de membri-cheie ai personalului, împreună cu 
impactul pandemiei de COVID-19 asupra costurilor planificate pentru IT, comunicare, misiuni, 
reuniuni, evenimente și alte servicii, au redus în mod semnificativ ratele de execuție pentru 
bugetul de plăți administrative (reprezentând aproximativ 1,5 % din bugetul total disponibil), și 
anume până la 16,5 %. 

În desfășurare 

2020 

Pentru 2020, bugetul de plăți operaționale al întreprinderii comune a fost planificat în vederea 
prefinanțărilor necesare pentru achiziționarea a trei precursori de supercalculatoare și a cinci 
supercalculatoare (aproximativ 135 de milioane de euro) și pentru cererile de propuneri 
finalizate (aproximativ 44 de milioane de euro). Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2020, au 
putut fi efectuate plăți de prefinanțare numai pentru contractele semnate referitoare la 
supercalculatoarele LEONARDO și PetaSC, în valoare de aproximativ 34 de milioane de euro, și 
pentru acordurile de grant semnate, în valoare de aproximativ 6 milioane de euro. Acest lucru 
a condus la o rată scăzută de execuție a creditelor de plată operaționale, de 22,6 %. 

Finalizată 

2020 
Întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante fiabile, bazate pe examinări 
documentare ale aspectelor financiare și operaționale. Până la sfârșitul anului 2020, ea pusese în 
aplicare în mare măsură cadrul de control intern al Comisiei, care se bazează pe 17 principii de 

În desfășurare 
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Exercițiul Observațiile Curții 

Stadiul acțiunii corective 
(finalizată/în 

desfășurare/ nedemarată 
încă/nu se aplică) 

control intern. Cu toate acestea, în ceea ce privește principiile de control legate de evaluarea 
riscurilor și de activitățile de control și de monitorizare, întreprinderea comună trebuie încă să 
finalizeze o serie de acțiuni pentru a asigura funcționarea eficace a acestora. 

2020 

La sfârșitul anului 2020, întreprinderea comună nu elaborase proceduri fiabile pentru validarea și 
certificarea contribuțiilor în natură declarate de membrii săi privați și de statele participante și 
nici nu instituise o procedură contabilă adecvată pentru recunoașterea acestor contribuții în 
natură. O astfel de situație nu permite întreprinderii comune să gestioneze, să monitorizeze și să 
raporteze cu privire la obținerea nivelului minim al contribuțiilor în natură care trebuie să fie 
aduse de acești membri privați și de statele participante. 

În desfășurare 

2020 

Având în vedere volumul de muncă actual al întreprinderii comune cu privire la procesele 
administrative și operaționale și lansarea primelor sale activități importante, Curtea consideră că, 
în prezent, întreprinderea comună nu dispune de personal suficient. În cursul activităților de 
structurare organizatorică din 2020, ea s-a concentrat în principal pe asigurarea principalelor 
procese și sarcini operaționale, dar a neglijat nevoia de personal administrativ esențial, în special 
funcția de șef al administrației și finanțelor și de manager pentru controlul intern și coordonarea 
auditului. Dacă nu soluționează acest deficit de resurse, întreprinderea comună riscă să se 
confrunte cu deficiențe în ceea ce privește gestiunea financiară, bugetară și a personalului, 
precum și în ceea ce privește procesele de control intern pentru plățile operaționale și pentru 
contribuțiile în natură. În fine, proporția ridicată a personalului contractual (74 %) poate duce la 
un grad semnificativ de rotație a personalului în viitorul apropiat, sporind și mai mult presiunea 
asupra situației precare existente în materie de resurse umane. 

În desfășurare 



144 

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) 

 

Răspunsul întreprinderii comune 
Întreprinderea comună a luat notă de raportul Curții. 
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Întreprindere comună care 

funcționează sub egida EURATOM 
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3.10. Întreprinderea comună 
europeană pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) 

Introducere 

3.10.1. Întreprinderea comună europeană pentru reactorul termonuclear
experimental internațional (ITER) și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for 
Energy – F4E) a fost înființată în aprilie 2007, pentru o perioadă de 35 de ani128. Una 
dintre principalele sale sarcini este de a furniza contribuția Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom) la Organizația Internațională ITER pentru Energia de 
Fuziune (OI ITER), responsabilă de implementarea proiectului ITER. Instalațiile 
principale de fuziune sunt situate în Cadarache, Franța, iar sediul întreprinderii comune 
se află la Barcelona. 

3.10.2. Membrii săi fondatori sunt Euratom, reprezentată de Comisia Europeană,
statele membre ale Euratom, precum și Regatul Unit și Elveția (care au încheiat cu 
Euratom un acord de cooperare până în 2020). 

3.10.3. Tabelul 3.10.1 conține cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună.

Tabelul 3.10.1 – Cifre-cheie cu privire la întreprinderea comună 

Sursa: date furnizate de întreprinderea comună. 

128 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. 

2021 2020
Bugetul corespunzător creditelor de plată noi (în milioane de euro)  742,7 794,8
Bugetul corespunzător creditelor de angajament noi (în milioane de euro) 1 048,7 878,0
Bugetul disponibil pentru plăți (în milioane de euro) (1)  764,8 816,5
Bugetul disponibil pentru angajamente (în milioane de euro) (1) 1 069,9 885,7
Total personal la 31 decembrie (2) 441 435
(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.

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=RO
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Informații în sprijinul declarației de asigurare 

3.10.4. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de 
audit, testarea directă de fond a operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și al 
beneficiarilor, precum și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de 
supraveghere și de control ale întreprinderii comune. Rezultatele acestor activități au 
fost completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu 
o analiză a informațiilor puse la dispoziție de conducerea întreprinderii comune. 

Pentru descrierea bazei opiniei Curții, pentru responsabilitățile conducerii și ale 
persoanelor însărcinate cu guvernanța, precum și pentru responsabilitățile auditorului 
cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente, a se consulta secțiunea 3.1 
din raport. Semnătura de la pagina 160 face parte integrantă din opinie. 

Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată 
Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului 
independent 

Opinie 
3.10.5. Curtea a auditat următoarele: 

(a) conturile întreprinderii comune F4E, care cuprind situațiile financiare129 și 
rapoartele privind execuția bugetară130 pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2021, și 

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi, în 
conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). 

                                                       
129 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. 

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

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

3.10.6. În opinia Curții, conturile întreprinderii comune F4E pentru exercițiul 
încheiat la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele 
semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, 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 

3.10.7. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor 
aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și 
reglementările sub toate aspectele semnificative. 

Plățile 
Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor 

3.10.8. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului 
încheiat la 31 decembrie 2021 sunt conforme cu legile și reglementările sub toate 
aspectele semnificative. 

Paragraf de evidențiere a unor aspecte 

3.10.9. Fără a pune în discuție opinia exprimată la punctele 3.10.6 și 3.10.8, 
Curtea atrage atenția asupra punctelor 3.10.12-3.10.13, unde arată că conturile 
anuale ale întreprinderii comune F4E pentru exercițiul financiar 2021 prezintă 
estimarea întreprinderii comune privind costul total al îndeplinirii obligațiilor sale 
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de punere în aplicare pentru proiectul ITER, cost evaluat la 18,3 miliarde de euro 
(la valorile din 2021). Or, eventuale modificări ale ipotezelor principale utilizate 
pentru estimare și expunerea la riscuri ar putea duce la creșteri semnificative ale 
costurilor și/sau la întârzieri suplimentare în punerea în aplicare a proiectului ITER. 

Alte aspecte 

3.10.10. Fără a pune în discuție opinia exprimată la punctul 3.10.6, Curtea 
atrage atenția asupra faptului că Rusia este un membru al Organizației 
Internaționale ITER, având obligația de a livra sitului de asamblare ITER din Franța 
(Cadarache) mai multe componente pentru proiectele ITER și de a pune la 
dispoziția organizației contribuții anuale. Prin urmare, această situație antrenează 
riscul unor întârzieri suplimentare și al unor costuri mai mari pentru proiectul 
ITER. 

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

Observații privind estimarea costurilor la finalizare pentru ITER 

3.10.12. Întreprinderea comună procedează pe bază continuă la o estimare 
a costului total al îndeplinirii obligațiilor sale de punere în aplicare a proiectului ITER, 
așa numita „estimare la finalizare” (estimate at completion sau EaC). Acesta include 
costurile aferente fazelor de construcție și de operare până în 2035, precum și cele 
aferente fazei de dezafectare și dezactivare până în 2042. La sfârșitul anului 2021, 
întreprinderea comună a evaluat acest cost la un total de 18,3 miliarde de euro (la 
valorile din 2021). Cifra corespunde sumei plăților totale efectuate până la sfârșitul 
anului 2021, în valoare de 8,3 miliarde de euro, și a plăților viitoare estimate, evaluate 
la 10 miliarde de euro (la valorile din 2021). 

3.10.13. Eventuale modificări ale ipotezelor principale de mai sus utilizate pentru 
estimare și expunerea la riscuri pot duce însă la creșteri suplimentare ale costurilor și 
la întârzieri ale proiectului. Pentru 2021, următorul eveniment poate avea un impact 
semnificativ asupra EaC: 

o noi valori de referință pentru proiectul ITER: EaC are la bază valorile de referință 
aplicabile pentru proiectul ITER care au fost aprobate de Consiliul ITER în 
noiembrie 2016; Consiliul ITER plănuiește însă să adopte noi valori de referință în 
primul trimestru din 2023 și se estimează că acest lucru va avea un impact 
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semnificativ asupra datei celei mai apropiate fezabile din punct de vedere tehnic 
și, în consecință, asupra EaC; 

o cerințele în materie de securitate nucleară: organismul competent în ultimă 
instanță pentru adoptarea oricăror modificări viitoare în proiectare care au un 
efect asupra cerințelor în materie de securitate este autoritatea franceză pentru 
securitate nucleară (NSA). În acest context, la începutul anului 2021, 
întreprinderea comună a cerut în mod oficial aprobarea de către NSA a noii 
proiectări și tehnologii de sudură necesare pentru asamblarea componentelor 
fosei Tokamak, care este un proces ireversibil. NSA a solicitat întreprinderii 
comune informații suplimentare abia în ianuarie 2022, în vederea finalizării 
analizei sale. Obținerea aprobării din partea NSA face parte din procesul normal 
de asamblare al OI ITER, dar poate duce la o întârziere suplimentară de mai multe 
luni și poate afecta astfel EaC; și 

o estimarea costurilor pentru complexul de camere fierbinți: aceasta nu a fost 
revizuită, iar stadiul actual de maturitate a cerințelor de proiectare ale OI ITER nu 
permite F4E să pregătească o estimare fiabilă a costurilor. 

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor 

Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în 
sarcina întreprinderii comune 

3.10.14. Începând din ianuarie 2016, întreprinderile comune care sunt finanțate 
doar parțial de la bugetul UE trebuie să verse acea cotă parte din contribuțiile 
angajatorului la sistemul de pensii al UE care corespunde raportului dintre veniturile 
lor fără subvenția de la bugetul general al Uniunii Europene și veniturile lor totale131. 
Întrucât Comisia nu a prevăzut aceste cheltuieli în bugetele întreprinderii comune și 
nici nu a solicitat aceste plăți în mod formal, F4E nu a vărsat încă aceste contribuții. 

3.10.15. În conformitate cu orientările pe care Comisia le-a adresat 
întreprinderilor comune și în care își comunică poziția cu privire la această constatare, 
Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale al Comisiei ar trebui să 

                                                       
131 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 

și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO


151 

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

 

calculeze contribuțiile angajatorului pentru fiecare întreprindere comună ca acel 
procent din totalul veniturilor întreprinderii comune care corespunde veniturilor 
nesubvenționate de UE, inclusiv veniturile nesubvenționate de UE pentru cheltuielile 
operaționale132. Pentru F4E, acest procent a fost stabilit la 21,6 % pentru 
perioada 2017-2020 (aproximativ 5,8 milioane de euro) și la 19,8 % (aproximativ 
1,5 milioane de euro) pentru exercițiul 2021. Aceste orientări iau în considerare doar 
dispozițiile respective din Statutul funcționarilor133 la stabilirea metodei de calcul 
pentru plata de către întreprinderea comună a contribuției angajatorului la bugetul UE 
bazate pe venituri. Or, conform dispozițiilor respective din statutul întreprinderii 
comune F4E134, suma totală a cotizațiilor membrilor nu trebuie să depășească 10 % din 
costurile administrative anuale ale întreprinderii comune, ceea ce înseamnă, pentru 
această întreprindere comună, aproximativ 740 013 euro pe an (pe baza cifrelor 
din 2021). Existența concomitentă a acestor dispoziții legale diferite reprezintă un 
factor de risc în sensul că întreprinderile comune ar putea interpreta în diferite moduri 
calculul contribuției angajatorului care le revine, ceea ce poate avea un impact 
financiar variat. 

Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control 

3.10.16. În 2021, întreprinderea comună a adus schimbări structurii sale 
organizaționale, în special structurii de gestionare a proiectelor pentru programul 
Antennas. 

3.10.17. În 2020 și în 2021, întreprinderea comună a făcut, de asemenea, 
obiectul unor evaluări periodice anuale din partea unor experți externi, precum și al 
unor audituri interne intensive, fiind acoperite majoritatea domeniilor esențiale de 
activitate. Punerea în aplicarea a măsurilor de remediere ca răspuns la audituri și 

                                                       
132 În scopul simplificării, Comisia a propus să se estimeze contribuțiile la sistemul de pensii 

care revin unei întreprinderi comune în calitate de angajator cu o cotă procentuală unică 
pentru întreaga durată de existență a acesteia, stabilită pe baza contribuțiilor respective ale 
UE și ale celorlalți membri, prevăzute în actul juridic respectiv al întreprinderii comune. 

133 Articolul 83a din Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor 
și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității 
Europene a Energiei Atomice. 

134 Articolul 12 din statutul F4E, anexat la decizia de înființare a întreprinderii comune F4E, și 
punctele 2 și 3 din anexa II la acest statut. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=RO
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evaluări și cu scopul de a aborda riscurile identificate a dus la o creștere a sarcinii 
administrative, nefiind clar în ce măsură controalele adăugate erau eficiente și au 
îmbunătățit sistemul. 

3.10.18. În noiembrie 2021, personalul întreprinderii comune F4E a intrat în 
grevă. Potrivit unor evaluări interne și externe ale conducerii și mai multor sondaje 
interne, principalele motive care au dus la deteriorarea mediului de lucru în cadrul 
întreprinderii comune au fost deficiențele de la nivelul conducerii superioare (de 
exemplu, decizii luate în mod netransparent și disfuncțional și lipsa unui dialog social). 
În plus, utilizarea disproporționată a resurselor de personal extern a sporit provocările 
și riscurile pentru mediul de lucru, acest lucru fiind confirmat de reprezentanții 
personalului întreprinderii comune și de scrisorile oficiale pe care aceștia le-au 
transmis comisarilor responsabili. Comisia (DG ENER), în răspunsul său la aceste 
scrisori, a afirmat că evaluarea anuală din 2022 a F4E se va axa exclusiv pe aspecte 
legate de managementul resurselor umane și a încurajat F4E să recurgă la o evaluare 
de management de tip „360 de grade” pentru echipa sa conducere. 

3.10.19. Ca răspuns la această situație, întreprinderea comună a lansat mai 
multe acțiuni menite să îmbunătățească mediul de lucru și starea de bine 
a personalului său. Aceste acțiuni au fost integrate într-o „agendă a schimbării”, vizând 
remedierea unor probleme precum volumul excesiv de muncă, atmosfera de lucru 
negativă și lipsa comunicării din partea conducerii cu privire la schimbările 
organizaționale planificate. 

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din 
exercițiile anterioare 

3.10.20. 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) 

2019 

Întreprinderea comună este evaluată anual de un grup extern de experți. Grupul de experți 
a identificat mai multe probleme și riscuri la nivelul conducerii superioare și al culturii 
corporative. Această situație, dacă rămâne nesoluționată, ar putea afecta negativ 
performanța personalului. 

În desfășurare 

2019 

Din cauza restricției care există în schema de personal în ceea ce privește personalul 
statutar, întreprinderea comună F4E utilizează din ce în ce mai mult resurse contractate 
sau din surse interne. În 2019, acestea reprezentau deja echivalentul a aproximativ 62 % 
din personalul statutar al întreprinderii comune. Responsabilii de resurse umane din cadrul 
întreprinderii comune 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. 

Nedemarată încă 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

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

2020 

Întreprinderea comună a indicat că impactul pandemiei de COVID-19 a fost real, dar nu 
semnificativ. Până în aprilie 2021, pandemia cauzase întârzieri de până la patru luni pentru 
unele livrări, ceea ce a dus la o creștere a costurilor de aproximativ 47 de milioane de euro 
(la valorile din 2008) pentru întregul proiect ITER. În cazul în care pandemia se va agrava în 
2021, sunt posibile și alte repercusiuni. 

În desfășurare 

2020 
Spre deosebire de fluxul de lucru ABAC, aplicația DACC (Deviations Amendments and 
Contract Changes) nu poate produce dovada că personalul a înțeles în mod corespunzător 
conținutul unui document și a fost de acord să îl semneze cu semnătura sa personală. 

Finalizată 

2020 

În sistemul său centralizat de autentificare pentru gestionarea contractelor, întreprinderea 
comună a creat, pe lângă conturile individuale de utilizator, conturi pentru grupuri de 
utilizatori cu identități virtuale, scopul fiind acela de a facilita gestionarea aplicațiilor sale 
informatice locale. Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2020, contul funcțional de 
grup creat pentru directorul întreprinderii comune a fost utilizat și pentru a aproba și 
a semna o varietate de documente importante. Această practică contravine principiilor de 
bază ale politicii întreprinderii comune de gestionare a accesului la TIC, care cere în mod 
clar ca conturile de utilizator să fie unice și asociate unui singur utilizator. Prin urmare, 
această practică este considerată a fi o deficiență gravă în materie de control intern, 
deoarece permite tuturor persoanelor incluse în contul de grup să efectueze acțiuni 
rezervate exclusiv ordonatorului de credite competent. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

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

2020 

Cadrul utilizat de întreprinderea comună pentru delegări are ca obiectiv centralizarea 
delegărilor către ordonatorii de credite competenți și, printre altele, oferă o imagine de 
ansamblu actualizată a tuturor delegărilor aprobate și a situației adjuncților în cadrul F4E. 
Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2020, cadrul pentru delegări din aplicațiile 
informatice locale ale întreprinderii comune nu stabilea automat delegări tehnice (și 
anume drepturile utilizatorilor de a autoriza operațiuni), ci se baza, în schimb, pe fiecare 
ordonator de credite responsabil să selecteze persoana corectă care urma să primească 
delegarea, în conformitate cu un cadru aprobat de directorul întreprinderii comune. Mai 
mult, unele competențe delegate menționate de contracte (cum ar fi semnarea de decizii 
cu caracter obligatoriu în anumite condiții) sunt conferite altor membri ai personalului 
decât ordonatorii de credite responsabili (de exemplu, responsabililor de contract). Acest 
mod de a proceda nu figurează în cadrul pentru delegări al întreprinderii comune. 

Finalizată 

2020 

În fine, spre deosebire de fluxul de lucru ABAC, aplicația DACC nu a făcut niciodată obiectul 
unui audit de control intern pentru a se asigura conformitatea drepturilor utilizatorilor de 
a autoriza operațiuni cu delegările acordate membrilor personalului. În consecință, există 
un risc ridicat ca neconformități cauzate de încălcări ale politicii în materie de delegare să 
nu fi fost identificate și nici atenuate. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

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

2020 

Deși, în 2016, întreprinderea comună a început să utilizeze aplicația informatică DACC 
pentru gestionarea angajamentelor juridice și a contractelor (inclusiv pentru contractele 
inițiale, începând din 2020) și, prin urmare, ca sursă suplimentară de date contabile și 
financiare, din 2013 până în prezent nu a avut loc nicio validare a sistemului său contabil. 
Această situație contravine regulamentului financiar al întreprinderii comune, care impune 
o validare a sistemului contabil ori de câte ori are loc o modificare majoră. 

Finalizată 

2020 

Procedurile de recrutare desfășurate de întreprinderea comună în 2020 au fost lipsite de 
transparență în ceea ce privește întocmirea listei scurte finale a candidaților care urmau să 
fie invitați la următoarea etapă de evaluare (interviuri și teste scrise). În special, nu este 
clar modul în care comitetul de selecție a ținut seama de criteriile avantajoase pentru 
includerea candidaților pe această listă. 

Finalizată 

2020 

Metoda de calcul utilizată de întreprinderea comună pentru cotizațiile anuale ale 
membrilor pe 2020 nu era conformă cu dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul 
financiar al întreprinderii comune. În loc să utilizeze estimări ale contribuțiilor adoptate de 
Consiliul său de administrație, întreprinderea comună a colectat contribuțiile pe baza unui 
proiect de estimare care nu a fost încă adoptat. 

Finalizată 
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Exercițiul Observațiile Curții 
Stadiul acțiunii corective 

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

2020 

F4E utilizează propriul instrument de achiziții publice electronice, care nu este sincronizat 
pe deplin cu soluția informatică a Comisiei. Viitoarele îmbunătățiri ale instrumentului de 
achiziții publice electronice al F4E ar putea duce la suprapuneri inutile cu eforturile de 
dezvoltare și cu investițiile Comisiei. Acest lucru nu ar sprijini principiul unui „spațiu unic 
pentru schimburi de date electronice” pentru participanți, astfel cum se prevede în 
Regulamentul financiar al UE. 

Nu se aplică 
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Răspunsul întreprinderii comune 
3.10.9  

Vezi răspunsul la punctul 3.10.14. 

3.10.10  

F4E urmărește cu atenție situația. Se înțelege că Rusia va depune toate eforturile în vederea 
găsirii unei soluții pentru a-și aduce contribuția în natură și în bani la ITER. Impactul potențial 
asupra programului și costului nu poate fi cuantificat în acest moment. 

3.10.13  

Toate cele trei domenii identificate continuă să prezinte riscuri legate de program și de costuri, 
care sunt gestionate în mod activ de F4E. Orice modificare a riscurilor este urmărită și 
comunicată Consiliului de administrație al F4E.  Există în continuare un risc de întârzieri 
suplimentare legate de dificultățile întâmpinate în ceea ce privește sudarea în sectoarele 
incintei sub vid, care sunt în afara toleranțelor: în principal, întârzierea eliberării autorizației 
ANS pentru începerea activităților de sudare și întârzierea operațiunii de sudare în sine, dacă 
nu se efectuează reparații adecvate. Pentru camera fierbinte, F4E și Comisia depun în prezent 
eforturi pentru a reduce, într-o măsură acceptabilă, cerințele și specificațiile clădirilor 
destinate camerei fierbinți. Costul va fi cunoscut cu suficientă precizie (clasa 3) doar după 
realizarea proiectării preliminare. 

3.10.14  

F4E nu a contribuit la sistemul de pensii al UE din 2016, deoarece s-a presupus că cerința de a 
contribui se aplică doar pentru organele UE, care sunt finanțate prin colectarea de taxe sau 
care primesc contribuții de la sectorul privat. 

3.10.15  

F4E va calcula cuantumul contribuției angajatorului la sistemul de pensii pe baza orientărilor 
DG BUDG și după consultarea cu DG BUDG și DG ENER. 

3.10.16  

Implementarea unei organizări sub formă de matrice, axată pe proiecte, a fost inițiată în 2011, 
ca răspuns la cererile Consiliului Competitivitate al Uniunii Europene. Organizarea a evoluat 
de-a lungul ultimului deceniu, prin extinderea în continuare a structurii sub formă de matrice 
în 2016 și prin crearea departamentelor de Management de proiect, Comercial și Livrare-ITER. 
În 2019, structura sub formă de matrice a fost consolidată și optimizată prin introducerea 
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funcțiilor de Manager comercial, Manager de proiect și Manager de program. Consiliul de 
administrație al F4E a instituit un grup de lucru cu scopul de a analiza posibila optimizare a 
structurii organizatorice care să fie prezentată noului director al F4E spre evaluare. 

3.10.17  

Într-adevăr, din 2015, F4E a pus în aplicare 711 acțiuni, generate de audituri interne (IAC și 
IAS), auditori externi (Curtea de Conturi Europeană) și acțiuni ca răspuns la evaluarea anuală a 
Consiliului de administrație. Acest lucru a însemnat, în majoritatea cazurilor, controale 
suplimentare și mai complexe, dar întotdeauna ca răspuns la recomandările furnizorilor de 
asigurări independenți. În plus, sistemul de control intern și punerea în aplicare a 
recomandărilor au fost supravegheate întotdeauna de Comitetul de audit al F4E în numele 
Consiliului de administrație. Strategia de control intern actuală, prezentată Comitetului de 
audit în iunie 2021, descrie în detaliu sistemul și elementele acestuia. 

Monitorizarea îmbunătățită a punerii în aplicare a recomandărilor de audit și evaluare are loc 
prin integrarea acesteia în instrumentul RAPID, care a fost introdus în 2014. Instrumentul 
RAPID centralizează urmărirea tuturor recomandărilor provenite de la diverșii furnizori de 
asigurări și evită suprapunerile și cerințele contradictorii. 

Datorită îmbunătățirii coordonării și a răspunsului la recomandările și observațiile diverșilor 
furnizori de asigurări, numărul de recomandări și acțiuni „în curs” a scăzut semnificativ de-a 
lungul anilor, demonstrând progrese în ceea ce privește funcționarea sistemului de control 
intern și nivelul său de maturitate. Acțiunile de îmbunătățire sunt monitorizate și de Comitetul 
de coordonare a îmbunătățirii al F4E, introdus în 2016, cu scopul de a dezvolta inițiative 
coerente și coordonate de îmbunătățire și în vederea optimizării. 

3.10.19  

Este important de subliniat că noutatea efortului nostru de transformare constă în abordarea 
globală a modificărilor necesare. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Mihails KOZLOVS, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 20 septembrie 2022. 

Pentru Curtea de Conturi 

 
Klaus-Heiner LEHNE 

Președinte 
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Acronime 
  

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

BBI Întreprinderea comună pentru bioindustrii  

CA Întreprinderea comună pentru o aviație curată (Clean Aviation)  

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

CBE Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa 

CFM Cadru financiar multianual 

Clean H 2 Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat 

Clean Sky Întreprinderea comună Clean Sky 

CMFC Sistemul de gestionare centralizată a contribuțiilor financiare 

CNAO Contribuții în natură la activități operaționale 

CNAS Contribuții în natură la activitățile suplimentare 

DG CNECT  Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie 
din cadrul Comisiei Europene 

DG ENER Direcția Generală Energie din cadrul Comisiei 

DG MOVE Direcția Generală Mobilitate și Transporturi din cadrul Comisiei 

DG RTD  Direcția Generală Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei 

ECCC Centrul european de competențe în materie de securitate 
cibernetică  

ECSEL Întreprinderea comună pentru componente și sisteme 
electronice  

ENIAC Consiliul consultativ pentru Inițiativa europeană în domeniul 
nanoelectronicii 

EPPO Parchetul European 

EU-Rail Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei 

Euratom Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 

EuroHPC Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă 
performanță  
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F4E Întreprinderea comună pentru dezvoltarea energiei de fuziune 
(Fusion for Energy)  

FCH Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”  

IHI Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul 
sănătății” 

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

ISA Standardele internaționale de audit ale IFAC 

ISSAI 
Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit 
(ISSAI) formulate de Organizația Internațională a Instituțiilor 
Supreme de Audi (INTOSAI) 

ITER Reactorul termonuclear experimental internațional (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 

KDT Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” (Key 
Digital Technologies)  

MIE Mecanismul pentru interconectarea Europei 

NSA Autoritatea franceză pentru securitate nucleară 

OI ITER Organizația Internațională ITER pentru Energia de Fuziune 

OLAF Oficiul European de Luptă Antifraudă 

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

S2R Întreprinderea comună Shift2Rail (inițiativa europeană în sectorul 
feroviar)  

Sănătatea la 
nivel mondial 

Întreprinderea comună „Sănătatea la nivel mondial” (succesoarea 
celui de al treilea Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în 
curs de dezvoltare privind trialurile clinice) 

SESAR Întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în 
contextul Cerului unic european”  

SNS Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”  

TEN-T Programul pentru Rețeaua transeuropeană de transport 

TFUE Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

 



 

DREPTURI DE AUTOR 
© Uniunea Europeană, 2022 

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este definită în Decizia 
nr. 6-2019 a Curții de Conturi Europene privind politica în materie de date deschise și 
reutilizarea documentelor. 

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată 
indicând drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană 
pentru care UE deține drepturile de autor face obiectul licenței Creative Commons 
Atribuire 4.0 Internațional (CC BY 4.0). Prin urmare, ca regulă generală, reutilizarea 
este autorizată cu condiția menționării adecvate a autorilor și a indicării eventualelor 
modificări. Reutilizatorul conținutului elaborat de Curtea de Conturi Europeană nu 
poate altera sensul sau mesajul inițial. Curtea de Conturi Europeană nu răspunde 
pentru eventualele consecințe ale reutilizării. 

Este necesar să obțineți o permisiune suplimentară în cazul în care un anumit conținut 
prezintă persoane fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care 
apar membri ai personalului Curții de Conturi Europene sau în cazul în care conținutul 
include lucrări ale unor terți. 

Dacă se obține o astfel de permisiune, ea anulează și înlocuiește permisiunea de 
natură generală menționată mai sus și va indica în mod clar eventualele restricții de 
utilizare. 

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de 
autor, poate fi necesar să obțineți o permisiune în acest sens direct de la titularii 
drepturilor de autor. 

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de 
proprietate industrială, cum ar fi brevetele, mărcile, desenele și modelele înregistrate, 
logourile și denumirile, sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare 
la reutilizare. 

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul 
europa.eu oferă linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu 
are control asupra acestor site-uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele 
în ceea ce privește respectarea vieții private și drepturile de autor. 

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene  

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de 
Conturi Europene. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISBN 978-92-847-8587-2

Q
J-07-22-667-RO

-N


	Capitolul 1  Întreprinderile comune ale UE și auditul Curții
	Introducere
	Întreprinderile comune ale UE
	Întreprinderile comune care funcționează sub egida programelor multianuale pentru cercetare și inovare ale UE
	Evoluția întreprinderilor comune care își desfășoară activitatea în cadrul programelor pentru cercetare și inovare ale UE
	Contribuțiile la întreprinderile comune care își desfășoară activitatea în cadrul programelor pentru cercetare și inovare ale UE
	Modelele de guvernanță ale întreprinderilor comune care își desfășoară activitatea în cadrul programelor pentru cercetare și inovare ale UE

	Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
	Bugetul de plăți și resursele umane ale întreprinderilor comune în exercițiul financiar 2021
	Mecanismele bugetare și cele de descărcare de gestiune sunt armonizate pentru toate întreprinderile comune

	Auditul Curții
	Curtea emite o declarație de asigurare pentru fiecare întreprindere comună
	Abordarea de audit a Curții se bazează pe evaluarea principalelor riscuri
	Riscul la adresa fiabilității conturilor era scăzut spre mediu
	Riscul la adresa legalității și regularității veniturilor era scăzut per ansamblu
	Riscul la adresa legalității și regularității cheltuielilor administrative era scăzut per ansamblu
	Riscul la adresa legalității și regularității cheltuielilor operaționale era mediu per ansamblu
	Riscul la adresa gestiunii bugetare era scăzut spre mediu
	Alte riscuri
	Curtea raportează cazurile de suspiciuni de fraudă organismelor competente ale UE

	Abordarea de audit a Curții în ceea ce privește plățile aferente granturilor

	Capitolul 2  Prezentare generală a rezultatelor auditului
	Introducere
	Auditul anual pe 2021 a condus la formularea unor opinii de audit favorabile pentru toate întreprinderile comune
	Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea conturilor pentru toate întreprinderile comune
	Paragraf de evidențiere a unor aspecte cu privire la contribuția UE la ITER
	Prezentările de informații de către întreprinderile comune cu privire la războiul de agresiune împotriva Ucrainei

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

	Observațiile Curții privesc o serie de domenii în care se pot aduce îmbunătățiri
	Neluarea în considerare a contribuțiilor întreprinderilor comune în calitate de angajator la sistemul de pensii al UE
	Nu există o definiție armonizată a „costurilor administrative” valabilă pentru toate întreprinderile comune
	Fondurile pentru agenda de cercetare și inovare a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont 2020 au fost angajate în totalitate, dar un număr semnificativ de proiecte vor fi finalizate în perioada de programare acoperită de noul CFM
	IMM-urile și beneficiarii noi sunt mai predispuși la erori în ceea ce privește costurile cu personalul

	Întreprinderile comune dau curs, în majoritatea privințelor, observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare
	Întreprinderile comune se confruntă cu dificultăți în materie de resurse umane
	Metodologia utilizată pentru analiza orizontală a Curții
	Situația resurselor umane în cadrul întreprinderilor comune a fost problematică în perioada 2018-2021
	Anumite posturi-cheie din cadrul EuroHPC nu erau încă ocupate la sfârșitul exercițiului 2021
	Întreprinderile comune ar fi putut fi mai bine incluse în procesul de planificare a resurselor umane pentru CFM 2021-2027
	Întreprinderile comune nu dispun de instrumente și orientări comune privind estimările legate de resursele umane
	Deficiențe în modelul de planificare a resurselor umane utilizat pentru întreprinderile comune în ceea ce privește CFM 2021-2027
	Comisia a planificat resursele întreprinderilor comune în lipsa unor informații prealabile cu privire la sarcinile lor suplimentare
	EuroHPC a fost omisă din modelul de productivitate
	Dimensiunea întreprinderilor comune și factorii specifici care determină volumul de muncă nu au fost luați în considerare în mod suficient în planificarea resurselor
	Planificarea nu a ținut seama de nevoile în materie de resurse pentru noul sistem centralizat de gestiune a contribuțiilor financiare ale statelor participante

	Dependența întreprinderii comune F4E de personalul extern a crescut în ultimii ani

	Alte documente referitoare la întreprinderile comune publicate de Curte
	Răspunsurile întreprinderilor comune la capitolul 2
	Capitolul 3  Declarațiile de asigurare  cu privire la întreprinderile comune ale UE
	3.1. Informații în sprijinul declarațiilor de asigurare
	Baza pentru opinii
	Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța
	Responsabilitățile auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

	Întreprinderi comune care implementează programe-cadru ale UE
	3.2. Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian în contextul cerului unic european (SESAR 3)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția bugetului Orizont 2020

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	3.3. Întreprinderea comună pentru o aviație curată (CA)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția bugetului Orizont 2020

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	3.4. Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” (IHI)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția PC7
	Execuția Orizont 2020

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	3.5. Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat (Clean H2)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția bugetului aferent PC7
	Execuția bugetului Orizont 2020

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	3.6. Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” (KDT)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția bugetului aferent PC7
	Execuția bugetului Orizont 2020

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Noul sistem centralizat de gestiune privind contribuțiile financiare ale statelor participante

	Observație cu privire la alte aspecte
	Situația privind resursele umane din cadrul întreprinderii comune

	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	3.7. Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (CBE)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția bugetului Orizont 2020

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	3.8. Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei (EU-Rail)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția bugetului Orizont 2020

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	3.9. Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la gestiunea bugetară
	Execuția bugetului Orizont 2020 și al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE)

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Cadrul de control intern al întreprinderii comune
	Noul sistem centralizat de gestiune privind contribuțiile financiare ale statelor participante

	Observații cu privire la alte aspecte
	Situația privind resursele umane din cadrul întreprinderii comune

	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	Întreprindere comună care funcționează sub egida EURATOM
	3.10. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)
	Introducere
	Informații în sprijinul declarației de asigurare
	Declarația de asigurare a Curții de Conturi Europene prezentată Parlamentului European și Consiliului – raportul auditorului independent
	Observații privind estimarea costurilor la finalizare pentru ITER
	Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor
	Contribuțiile angajatorului la sistemul de pensii al UE care se află în sarcina întreprinderii comune

	Observații cu privire la sistemele de gestiune și de control
	Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

	Opinia privind fiabilitatea conturilor
	Veniturile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

	Plățile
	Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

	Anexă – Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare
	Răspunsul întreprinderii comune
	Acronime



