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STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE EuroHPC 

 

Articolul 1 

Atribuții 

Întreprinderea comună îndeplinește următoarele atribuții: 

(a) mobilizarea fondurilor din sectorul public și din cel privat în vederea finanțării 

activităților întreprinderii comune; 

(b) achiziționarea a cel puțin două supercalculatoare de nivel pre-exascale situate 

în topul primelor zece supercalculatoare la nivel mondial, finanțate din bugetul 

Uniunii în baza programelor Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea 

Europei și a contribuțiilor din partea statelor participante, în conformitate cu 

normele întreprinderii comune; 

(c) inițierea și gestionarea procedurii de achiziționare a supercalculatoarelor de 

nivel pre-exascale, evaluarea ofertelor primite, acordarea de finanțare în 

limitele fondurilor disponibile, monitorizarea punerii în aplicare a contractului 

și gestionarea contractelor; 

(d) selectarea entității-gazdă a supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, în 

conformitate cu normele sale financiare menționate la articolul 11 din prezentul 

regulament; 

(e) stabilirea unui acord de găzduire cu entitatea-gazdă în conformitate cu normele 

sale financiare menționate la articolul 11 din prezentul regulament, în vederea 

exploatării și a întreținerii supercalculatoarelor de nivel pre-exascale, precum și 

a monitorizării respectării acordului de găzduire, inclusiv a testului de 

omologare pentru supercalculatoarele achiziționate; 

(f) furnizarea de sprijin financiar pentru achiziționarea a cel puțin două 

supercalculatoare de nivel peta-scale; 

(g) definirea condițiilor generale și specifice de acces la supercalculatoare și 

monitorizarea accesului la acestea; 

(h) furnizarea de sprijin financiar, în special sub formă de granturi, cu focalizare pe 

dezvoltarea următoarei generații de sisteme și tehnologii de bază pentru 

calculul de înaltă performanță, în vederea atingerii nivelului exascale, având în 

vedere întreg spectrul de tehnologii europene, de la microprocesoarele de mică 

putere și tehnologiile asociate acestora, până la software, algoritmi, modele și 

instrumente de programare și la arhitecturi noi și integrarea acestora în sistem 

printr-o abordare bazată pe co-proiectare. 

(i) furnizarea de sprijin financiar, în special sub formă de granturi, cu focalizare pe 

aplicații, activități de informare, acțiuni de sensibilizare și activități de 

dezvoltare profesională, în vederea atragerii de resurse umane în domeniul 

calculului de înaltă performanță, precum și a îmbunătățirii competențelor și a 

realizării de know-how cu privire la ecosistem; 

(j) lansarea de cereri de propuneri deschise și acordarea de finanțare pentru 

acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare, în limitele fondurilor disponibile; 

(k) monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor și gestionarea acordurilor de 

grant; 
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(l) asigurarea gestionării sustenabile a întreprinderii comune; 

(m) monitorizarea progresului global înregistrat în îndeplinirea obiectivelor 

întreprinderii comune; 

(n) dezvoltarea unei cooperări strânse și asigurarea coordonării cu activitățile, 

organismele și părțile interesate de la nivelul Uniunii și de la nivel național, 

crearea de sinergii și îmbunătățirea exploatării rezultatelor în domeniul 

cercetării și inovării în domeniul calculului de înaltă performanță; 

(o) definirea unui plan strategic multianual, elaborarea și punerea în aplicare a 

planurilor de lucru corespunzătoare pentru executarea acestuia și efectuarea 

tuturor ajustărilor necesare pentru planul strategic multianual; 

(p) desfășurarea de activități de informare, comunicare, exploatare și diseminare, 

aplicând mutatis mutandis prevederile articolului 28 din Regulamentul (UE) 

nr. 1291/2013, inclusiv prin asigurarea disponibilității și accesibilității, într-o 

bază de date electronică comună a Orizont 2020, a informațiilor detaliate 

privind rezultatele cererilor de propuneri; 

(q) executarea oricărei alte sarcini necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute 

la articolul 3 din prezentul regulament. 

Articolul 2 

Membri 

(1) Membrii întreprinderii comune sunt: 

(a) Uniunea, reprezentată de Comisie; 

(b) Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Țările 

de Jos, Portugalia, Slovenia, Spania și Elveția;  

(c) la acceptarea acestui statut pe baza unei scrisori de aprobare, asociația 

Platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță 

(ETP4HPC) înregistrată în baza legislației olandeze, cu sediul în Amsterdam 

(Țările de Jos), Asociația pentru valoarea volumelor mari de date (BDVA), 

înregistrată în baza legislației belgiene cu sediul în Bruxelles (Belgia). 

(2) Fiecare stat participant își numește reprezentanții în cadrul organismelor 

întreprinderii comune și desemnează entitatea națională sau entitățile naționale 

responsabile cu îndeplinirea obligațiilor sale referitoare la activitățile întreprinderii 

comune. 

Articolul 3 

Modificarea listei de membri 

(1) Cu condiția contribuirii la finanțarea menționată la articolul 15 pentru atingerea 

obiectivelor întreprinderii comune, statele membre sau țările asociate care nu sunt 

enumerate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) devin membre ale întreprinderii 

comune după transmiterea către consiliul de conducere a acceptării scrise a 

prezentului statut și a oricăror alte prevederi care reglementează funcționarea 

întreprinderii comune. 

(2) Cu condiția contribuirii la finanțarea menționată la articolul 15 pentru atingerea 

obiectivelor întreprinderii comune prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament 

și a acceptării acestui statut al întreprinderii comune, orice entitate juridică 

constituită în acele țări care sprijină, direct sau indirect, cercetarea și inovarea într-un 
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stat membru sau într-o țară asociată la programul Orizont 2020 poate solicita să 

devină membru al întreprinderii comune. 

(3) Orice solicitare de a deveni membru al întreprinderii comune în conformitate cu 

alineatul (2) se adresează consiliului de conducere. Consiliul de conducere evaluează 

cererea ținând seama de relevanța și de valoarea adăugată potențială a solicitantului 

pentru îndeplinirea obiectivelor întreprinderii comune și decide cu privire la cerere. 

(4) Orice membru poate renunța la statutul de membru al întreprinderii comune. 

Retragerea devine efectivă și irevocabilă după șase luni de la data notificării sale 

către ceilalți membri. De la data retragerii, fostul membru este eliberat de orice 

obligații, altele decât cele aprobate sau asumate de întreprinderea comună înainte de 

notificarea retragerii. 

(5) Calitatea de membru al întreprinderii comune nu poate fi transferată unui terț fără 

acordul prealabil al consiliului de conducere. 

(6) De la modificarea statutului de membru în conformitate cu prezentul articol, 

întreprinderea comună publică pe site-ul său web o listă actualizată a membrilor 

întreprinderii comune, împreună cu data la care a avut loc modificarea în cauză. 

Articolul 4 

Organismele întreprinderii comune 

Organismele întreprinderii comune sunt: 

(a) consiliul de conducere; 

(b) directorul executiv; 

(c) Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale compus din Grupul 

consultativ pentru cercetare și inovare și Grupul consultativ pentru 

infrastructură. 

Articolul 5 

Componența consiliului de conducere 

Consiliul de conducere este compus din reprezentanți ai statelor participante și ai Comisiei. 

Fiecare stat participant și Comisia numesc un reprezentant care deține drepturi de vot în 

consiliul de conducere în numele statului participant și, respectiv, al Comisiei. 

Articolul 6 

Funcționarea consiliului de conducere 

(1) Uniunea deține 50 % din drepturile de vot. Drepturile de vot ale Uniunii sunt 

indivizibile.  

Pentru atribuțiile administrative generale menționate la articolul 7 alineatul (3), 

drepturile de vot ale statelor participante sunt direct proporționale cu angajamentul 

lor financiar efectiv în activitățile întreprinderii comune pe durata de funcționare a 

acesteia. 

(2) Pentru atribuțiile legate de punerea în aplicare a acțiunilor întreprinderii comune, 

definite în articolul 7 alineatul (4), drepturile de vot ale statelor participante sunt 

direct proporționale cu contribuția lor efectivă la activitățile întreprinderii comune pe 

durata de funcționare a acesteia.  
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Drepturile de vot ale statelor participante sunt calculate anual, avându-se în vedere 

contribuțiile realizate de la aderarea la întreprinderea comună. Pentru calculul 

drepturilor de vot, contribuțiile statelor participante la costurile de funcționare pentru 

supercalculatoarele achiziționate de către întreprinderea comună și pentru 

contribuțiile statelor participante la costurile de achiziție ale supercalculatoarelor de 

nivel petascale sunt luate în considerare numai dacă au fost certificate ex-ante de 

către un auditor independent.  

Statele participante la întreprinderea comună au drept de vot cu privire la aspecte 

legate de achiziționarea de către întreprinderea comună a unui supercalculator de 

nivel pre-exascale numai cu condiția ca acestea să aducă o contribuție financiară sau 

în natură pentru achiziționarea sau exploatarea supercalculatorului de nivel pre-

exascale. În special, un stat participant are drept de vot cu privire la planul de lucru, 

care include estimările de cheltuieli asociate pentru achiziție, selectarea entității-

gazdă, acordarea de contracte, alocarea de drepturi de acces și transferul drepturilor 

de proprietate către entitatea-gazdă.  

Statele participante la întreprinderea comună au drept de vot cu privire la aspectele 

legate de acțiunile indirecte puse în aplicare de către întreprinderea comună numai 

dacă acestea aduc o contribuție financiară la întreprinderea comună în vederea 

punerii în aplicare a părților corespunzătoare din planul de lucru. În special, în acest 

caz, statul participant are drept de vot cu privire la planul de lucru, cu estimările de 

cheltuieli asociate pentru acțiunile indirecte și cu lista de acțiuni indirecte selectate 

pentru finanțare. 

(3) Membrii consiliului de conducere depun toate eforturile pentru a ajunge la un 

consens. În absența unui consens, consiliul de conducere adoptă deciziile cu o 

majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor în care sunt incluse voturile 

membrilor absenți.  

(4) Orice membru al întreprinderii comune, altul decât Uniunea, care nu își îndeplinește 

angajamentele în ceea ce privește contribuțiile menționate la articolul 5 din prezentul 

regulament în termen de șase luni de la termenul-limită stabilit de către consiliul de 

conducere, este decăzut din dreptul de vot în consiliul de conducere și nu are acces la 

supercalculatoarele de nivel pre-exascale deținute de către întreprinderea comună 

până când nu își îndeplinește obligațiile.  

(5) Consiliul de conducere numește un președinte pentru un mandat de doi ani. Mandatul 

președintelui este extins o singură dată, pe baza deciziei consiliului de conducere.  

(6) Consiliul de conducere ține ședințe ordinare de cel puțin două ori pe an. Acesta poate 

ține ședințe extraordinare la cererea Comisiei, a unei majorități a reprezentanților 

statelor participante, a președintelui sau a directorului executiv în conformitate cu 

articolul 15 alineatul (5). Ședințele consiliului de conducere sunt convocate de 

președinte și au loc, de regulă, la sediul întreprinderii comune.  

Cvorumul consiliului de conducere este constituit din Comisie și din reprezentanții a 

cel puțin trei state participante. 

Directorul executiv ia parte la deliberări, cu excepția cazului în care consiliul de 

conducere decide altfel, dar nu are drept de vot. Consiliul de conducere poate invita 

alte persoane să participe la reuniunile sale în calitate de observatori, de la caz la caz. 

Orice stat membru sau țară asociată care nu este un membru al întreprinderii comune 

poate participa la consiliul de conducere în calitate de observator. Observatorii 

primesc toate documentele relevante și își pot exprima părerea cu privire la orice 
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decizie luată de consiliul de conducere. Toți acești observatori au obligația de a 

respecta normele de confidențialitate care se aplică membrilor consiliului de 

conducere. 

(7) Reprezentanții membrilor nu sunt personal răspunzători pentru acțiunile pe care le 

întreprind în calitate de reprezentanți în consiliul de conducere. 

(8) Consiliul de conducere adoptă propriul regulament intern. Acest regulament intern 

include proceduri specifice pentru identificarea și evitarea conflictelor de interese și 

pentru asigurarea confidențialității oricăror informații sensibile. 

(9) Președintele Grupului consultativ pentru cercetare și inovare, precum și președintele 

Grupului consultativ pentru infrastructură, au dreptul, ori de câte ori se discută 

chestiuni care intră în atribuțiile acestora, de a participa la ședințele consiliului de 

conducere în calitate de observatori și de a lua parte la deliberările acestuia, dar nu au 

drept de vot. 

Articolul 7 

Atribuțiile consiliului de conducere 

(1) Consiliul de conducere are responsabilitatea generală pentru operațiunile și 

orientarea strategică ale întreprinderii comune, supraveghează punerea în aplicare a 

activităților sale și se asigură că principiul corectitudinii și al transparenței sunt 

aplicate în mod corespunzător în vederea alocării finanțelor publice către participanții 

la acțiunile indirecte. 

(2) În cadrul rolului care îi revine în consiliul de conducere, Comisia urmărește să 

asigure coordonarea între activitățile întreprinderii comune și activitățile relevante 

din cadrul programelor de finanțare ale Uniunii, cu scopul de a stimula sinergiile 

necesare în identificarea priorităților cercetării în colaborare. 

(3) În special, consiliul de conducere îndeplinește următoarele atribuții administrative 

generale ale întreprinderii comune: 

(a) evaluarea, acceptarea sau respingerea cererilor noi de obținere a statului de 

membru, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din prezentul statut; 

(b) luarea unei decizii cu privire la încetarea statutului de membru al întreprinderii 

comune pentru orice membru care nu își îndeplinește obligațiile; 

(c) adoptarea normelor financiare ale întreprinderii comune, în conformitate cu 

articolul 11 din prezentul regulament; 

(d) adoptarea bugetului anual al întreprinderii comune, inclusiv a schemei de 

personal aferente, indicând numărul de posturi temporare în funcție de grupa de 

funcții, grad și de numărul membrilor personalului contractual, precum și al 

experților naționali detașați, exprimat în echivalent normă întreagă; 

(e) exercitarea competențelor autorității de numire în ceea ce privește personalul, 

în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament; 

(f) stabilirea, anularea și prelungirea mandatului directorului executiv, oferindu-i 

consiliere și monitorizând performanța acestuia; 

(g) aprobarea organigramei biroului de programe, pe baza recomandării 

directorului executiv; 

(h) adoptarea planului strategic multianual menționat la articolul 20 alineatul (1); 
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(i) aprobarea raportului anual de activitate, menționat la articolul 21 alineatul (1), 

inclusiv a cheltuielilor corespunzătoare; 

(j) instituirea, după caz, a unei structuri de audit intern a întreprinderii comune, la 

recomandarea directorului executiv; 

(k) stabilirea politicii de comunicare a întreprinderii comune, la recomandarea 

directorului executiv; 

(l) dacă este cazul, stabilirea unor norme de punere în aplicare a Statutului 

personalului și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu 

articolul 13 alineatul (3) din prezentul regulament; 

(m) dacă este cazul, stabilirea unor norme privind detașarea experților naționali la 

întreprinderea comună și recurgerea la stagiari, în temeiul articolului 14 

alineatul (2) din prezentul regulament; 

(n) dacă este cazul, înființarea de grupuri consultative pe lângă organismele 

întreprinderii comune; 

(o) dacă este cazul, transmiterea către Comisie a oricărei cereri de modificare a 

prezentului regulament, propusă de orice membru al întreprinderii comune; 

(p) aprobarea modelului de acord de găzduire care urmează să fie anexat la 

documentele procedurii, în vederea selectării entității-gazdă; 

(q) asumarea responsabilității pentru orice sarcină nealocată în mod specific unui 

anumit organism al întreprinderii comune; poate atribui astfel de sarcini 

oricăruia dintre organismele întreprinderii comune. 

(4) În special, consiliul de conducere are următoarele atribuții legate de activitățile 

operaționale asociate acțiunilor întreprinderii comune: 

(a) adoptarea planului de lucru și estimarea cheltuielilor aferente, menționate la 

articolul 20 alineatul (2); 

(b) aprobarea lansării cererilor de propuneri în conformitate cu planul de lucru; 

(c) aprobarea listei de acțiuni selectate pentru finanțare pe baza clasamentului 

stabilit de un grup de experți independenți; 

(d) aprobarea lansării cererilor de oferte în conformitate cu planul de lucru; 

(e) aprobarea ofertelor selectate pentru finanțare; 

(f) definirea condițiilor generale și specifice de acces cu privire la modul în care 

utilizatorii din mediul academic, din sectorul public și din industrie pot accesa 

infrastructura întreprinderii comune, inclusiv stabilirea prețului de cost pentru 

serviciile furnizate în schimbul unei taxe; 

(g) definirea drepturilor de acces la cota Uniunii din perioada de accesare a 

supercalculatoarelor de nivel peta-scale pentru care întreprinderea comună 

aduce o contribuție financiară; 

(h) definirea drepturilor de acces la cota Uniunii din perioada de accesare a 

supercalculatoarelor de nivel pre-exascale; 

(i) stabilirea nivelului taxei pentru serviciile comerciale menționate la articolul 12 

din prezentul regulament și luarea unei decizii cu privire la alocarea perioadei 

de accesare pentru aceste servicii furnizate în schimbul unei taxe; 
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(j) luarea anuală de decizii cu privire la utilizarea oricărui venit generat din taxele 

percepute pentru serviciile comerciale menționate la articolul 12 din prezentul 

regulament; 

(k) luarea de decizii cu privire la posibilul transfer de drepturi de proprietate cu 

privire la supercalculatoarele de nivel pre-exascale către o entitate-gazdă, în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament.  

Articolul 8 

Numirea, revocarea sau prelungirea mandatului directorului executiv 

(1) Directorul executiv este numit de consiliul de conducere pe baza unei liste de 

candidați propuși de Comisie în urma unei proceduri de selecție deschise și 

transparente. Comisia poate asocia reprezentanți ai celorlalți membri ai întreprinderii 

comune la procedura de selecție, dacă este cazul. 

O reprezentare corespunzătoare a celorlalți membri ai întreprinderii comune poate fi 

asigurată în special în faza de preselecție a procedurii de selecție. În acest scop, 

statele participante numesc de comun acord un reprezentant, precum și un 

observator, în numele consiliului de conducere. 

(2) Directorul executiv este membru al personalului și este angajat ca agent temporar al 

întreprinderii comune în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil 

celorlalți agenți. 

În scopul de a încheia contractul directorului executiv, întreprinderea comună este 

reprezentată de președintele consiliului de conducere. 

(3) Mandatul directorului executiv este de trei ani. Până la sfârșitul respectivei perioade, 

Comisia, asociind statele participante și membrii privați, după caz, efectuează o 

evaluare a performanțelor directorului executiv și a atribuțiilor și misiunilor viitoare 

ale întreprinderii comune. 

(4) Consiliul de conducere, în urma unei propuneri din partea Comisiei, care ia în 

considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi durata mandatului 

directorului executiv o singură dată, cu maximum patru ani. 

(5) Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă 

procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei totale a 

mandatului său. 

(6) Directorul executiv poate fi demis numai printr-o decizie a consiliului de conducere, 

la propunerea Comisiei care asociază statele participante și membrii privați, după 

caz. 

Articolul 9 

Atribuțiile directorului executiv 

(1) Directorul executiv este directorul general responsabil cu gestionarea cotidiană a 

întreprinderii comune în conformitate cu deciziile consiliului de conducere. 

(2) Directorul executiv este reprezentantul legal al întreprinderii comune. Directorul 

executiv răspunde în fața consiliului de conducere și își execută atribuțiile în deplină 

independență, în limita prerogativelor acordate. 

(3) Directorul executiv execută bugetul întreprinderii comune. 

(4) Directorul executiv îndeplinește în special următoarele atribuții în mod independent: 
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(a) consolidarea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului 

de plan strategic multianual compus din agenda strategică multianuală de 

cercetare și de inovare propusă de Consiliul consultativ pe probleme științifice 

sau industriale și perspectivele financiare multianuale furnizate de statele 

participante și de Comisie; 

(b) pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului de 

buget anual, inclusiv schema de personal aferentă, care indică numărul de 

posturi temporare în fiecare grad și grupă de funcții, precum și numărul de 

agenți contractuali și de experți naționali detașați, exprimat în echivalent normă 

întreagă; 

(c) pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectul de 

plan de lucru anual, inclusiv sfera cererilor de propuneri și a cererilor de ofertă 

necesare pentru punerea în aplicare a planului de activități de cercetare și 

inovare și a planurilor de achiziție propuse de Consiliul consultativ pe 

probleme științifice sau industriale, precum și estimarea cheltuielilor aferente 

propusă de statele participante și de Comisie; 

(d) prezentarea spre avizare de către consiliul de conducere a conturilor anuale; 

(e) pregătirea și prezentarea spre aprobare de către consiliul de conducere a 

raportului anual de activitate, inclusiv a informațiilor privind cheltuielile 

aferente; 

(f) semnarea acordurilor, deciziilor și contractelor individuale de grant; 

(g) semnarea contractelor de achiziții; 

(h) monitorizarea operațiunilor supercalculatoarelor de nivel peta-scale și pre-

exascale deținute sau finanțate de către întreprinderea comună (inclusiv 

alocarea perioadei de accesare, respectarea drepturilor de acces pentru 

utilizatorii din mediul academic și industrial și calitatea serviciilor furnizate); 

(i) punerea în aplicare a politicii de comunicare a întreprinderii comune; 

(j) organizarea, conducerea și supravegherea operațiunilor și personalului 

întreprinderii comune în limitele impuse de delegarea de către consiliul de 

conducere, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (2) din prezentul 

regulament; 

(k) stabilirea și asigurarea funcționării unui sistem de control intern eficace și 

eficient și raportarea către consiliul de conducere a oricărei modificări 

semnificative a acestuia; 

(l) asigurarea efectuării evaluării și a gestionării riscurilor; 

(m) luarea oricărei alte măsuri necesare pentru evaluarea progreselor realizate de 

întreprinderea comună în direcția îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la 

articolul 3 din prezentul regulament; 

(n) executarea oricărei alte sarcini atribuite sau delegate directorului executiv de 

consiliul director. 

(5) Directorul executiv înființează un birou de programe pentru îndeplinirea, sub 

răspunderea sa, a tuturor sarcinilor de sprijin care decurg din prezentul regulament. 

Biroul de programe este format din personalul întreprinderii comune și are, în 

special, următoarele atribuții: 
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(a) furnizarea de asistență pentru stabilirea și gestionarea unui sistem 

corespunzător de contabilitate în conformitate cu normele financiare ale 

întreprinderii comune menționate la articolul 11 din prezentul regulament; 

(b) gestionarea cererilor de propuneri prevăzute în planul de lucru și administrarea 

acordurilor și a deciziilor de grant; 

(c) gestionarea cererilor de oferte prevăzute în planul de lucru și administrarea 

contractelor; 

(d) gestionarea procesului de selecție a entității-gazdă și administrarea deciziilor; 

(e) furnizarea, în beneficiul membrilor și al celorlalte organisme ale întreprinderii 

comune, a tuturor informațiilor relevante și a sprijinului necesar pentru ca 

acestea să își execute atribuțiile și răspunderea la solicitările lor specifice; 

(f) asigurarea secretariatului organismelor întreprinderii comune și sprijinirea 

oricărui grup consultativ instituit de consiliul de conducere. 

Articolul 10 

Structura Consiliului consultativ pe probleme științifice sau industriale 

(1) Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale este compus din Grupul 

consultativ pentru cercetare și inovare și Grupul consultativ pentru infrastructură.  

(2) Grupul consultativ pentru cercetare și inovare constă într-un număr maxim de 12 

membri, din care nu mai mult de șase sunt numiți de către membrii privați și nu mai 

mult de șase membri sunt numiți de către consiliul de conducere. Consiliul de 

conducere stabilește criteriile specifice și procesul de selecție pentru membrii pe care 

îi numește. 

(3) Grupul consultativ pentru infrastructură constă într-un număr maxim de 12 membri. 

Consiliul de conducere stabilește criteriile specifice și procesul de selecție și numește 

membrii. Numai persoanele care nu sunt implicate într-un conflict de interese sunt 

eligibile pentru a deveni membri.  

Articolul 11 

Funcționarea Grupului consultativ pentru cercetare și inovare 

(1) Grupul consultativ pentru cercetare și inovare se întrunește cel puțin de două ori pe 

an. 

(2) Grupul consultativ pentru cercetare și inovare poate desemna grupuri de lucru, dacă 

este necesar, sub coordonarea generală a unuia sau mai multor membri. 

(3) Grupul consultativ pentru cercetare și inovare își alege președintele. 

(4) Grupul consultativ pentru cercetare și inovare adoptă regulamentul intern, inclusiv 

nominalizează entitățile constitutive care reprezintă Grupul consultativ, specificând 

și durata nominalizării acestora. 

Articolul 12 

Funcționarea Grupului consultativ pentru infrastructură 

(1) Grupul consultativ pentru infrastructură se întrunește cel puțin de două ori pe an. 

(2) Grupul consultativ pentru infrastructură poate desemna grupuri de lucru, dacă este 

necesar, sub coordonarea generală a unuia sau mai multor membri. 
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(3) Grupul consultativ pentru infrastructură își alege președintele. 

(4) Grupul consultativ pentru infrastructură adoptă regulamentul intern, inclusiv 

nominalizează entitățile constitutive care reprezintă Grupul consultativ, specificând 

și durata nominalizării acestora. 

Articolul 13 

Atribuțiile Grupului consultativ pentru cercetare și inovare 

Grupul consultativ pentru cercetare și inovare: 

(a) elaborează și actualizează cu regularitate agenda strategică multianuală de 

cercetare și inovare menționată la articolul 20 în vederea îndeplinirii 

obiectivelor întreprinderii comune prevăzute la articolul 3 din prezentul 

regulament; Această agendă strategică multianuală de cercetare și inovare 

trebuie să identifice prioritățile în materie de cercetare și inovare, în vederea 

dezvoltării și a adoptării de tehnologii și competențe-cheie pentru calculul de 

înaltă performanță din diferite domenii de aplicare, pentru a consolida 

competitivitatea europeană și a contribui la crearea de noi piețe și noi aplicații 

societale. Agenda trebuie revizuită periodic, conform evoluției necesităților 

științei și industriei din Europa. 

(b) prezintă directorului executiv proiectul de agendă strategică multianuală de 

cercetare și inovare, ca bază pentru planul de lucru în termenele stabilite de 

consiliul de conducere; 

(c) organizează consultații publice deschise pentru toate părțile publice și private 

interesate în domeniul calculului de înaltă performanță, pentru a le informa și a 

obține reacții cu privire la proiectul de agendă strategică multianuală de 

cercetare și inovare și la proiectul de plan de activități de cercetare și inovare 

pentru un anumit an. 

Articolul 14 

Atribuțiile Grupului consultativ pentru infrastructură 

(1) Grupul consultativ pentru infrastructură oferă consiliere consiliului de conducere în 

vederea achiziționării și exploatării supercalculatoarelor de nivel pre-exascale ale 

întreprinderii comune. Acesta: 

(a) elaborează și actualizează cu regularitate proiectul de agendă strategică 

multianuală de cercetare și inovare pentru achiziționarea și exploatarea 

supercalculatoarelor de nivel pre-exascale menționat la articolul 20, în vederea 

îndeplinirii obiectivelor întreprinderii comune prevăzute la articolul 3 din 

prezentul regulament. Acest proiect de plan strategic multianual ar trebui să 

includă specificațiile pentru selectarea entităților-gazdă și pentru planificarea 

achiziționării infrastructurii; în acest scop, acesta ar trebui să identifice 

creșterile de capacitate necesare, tipurile de aplicații și comunitățile de 

utilizatori care trebuie abordate, arhitecturile de sistem și integrarea în cadrul 

infrastructurilor naționale de calcul de înaltă performanță. 

(b) înaintează către directorul executiv proiectul de agendă strategică multianuală 

pentru achiziționarea și exploatarea supercalculatoarelor de nivel pre-exascale 

ca bază pentru procedurile menționate la 0 până la termenele-limită stabilite de 

către consiliul de conducere; 
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(c) organizează consultații publice deschise pentru toate părțile publice și private 

interesate de domeniul calculului de înaltă performanță, pentru a le informa și a 

obține reacții cu privire la proiectul de agendă strategică multianuală de 

cercetare și inovare pentru achiziționarea și exploatarea supercalculatoarelor de 

nivel pre-exascale și la planul de activități asociat, pentru un anumit an. 

Articolul 15 

Surse de finanțare 

(1) Întreprinderea comună este finanțată în comun de către membrii săi pe baza 

contribuțiilor financiare plătite în tranșe și a contribuțiilor în natură, astfel cum se 

indică în alineatele (2) și (3).  

(2) Costurile de funcționare ale întreprinderii comune nu depășesc 22 000 000 EUR și 

sunt acoperite prin contribuțiile financiare menționate la articolul 4 alineatul (1), 

articolul 5 alineatul (1) și articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament. 

În cazul în care o parte din contribuția la costurile administrative nu este utilizată, 

aceasta poate fi pusă la dispoziție pentru acoperirea costurilor de funcționare ale 

întreprinderii comune. 

(3) Costurile de funcționare ale întreprinderii comune sunt acoperite prin: 

(a) contribuția financiară a Uniunii; 

(b) contribuții financiare ale statelor participante la întreprinderea comună; 

(c) contribuțiile financiare ale statelor participante la costurile de funcționare ale 

unei entități-gazdă; 

(d) contribuțiile în natură ale statelor participante constând în costurile contractate 

de către entitățile-gazdă pentru costurile de funcționare ale supercalculatoarele 

de nivel pre-exascale deținute de către întreprinderea comună, din care se scad 

contribuțiile întreprinderii comune și orice altă contribuție a Uniunii la aceste 

costuri; 

(e) contribuțiile în natură ale statelor participante constând în costurile contractate 

de către centrele de supercalculatoare pentru cofinanțarea supercalculatoarelor 

de nivel petascale, din care se scad contribuțiile întreprinderii comune și orice 

altă contribuție a Uniunii la aceste costuri; 

(f) contribuții în natură ale membrilor privați sau ale entitățile lor constitutive și 

entităților asociate, constând în costurile contractate de aceștia pentru punerea 

în aplicare a acțiunilor, din care se scad contribuțiile întreprinderii comune și 

orice alte contribuții ale Uniunii la aceste costuri. 

(4) Resursele întreprinderii comune înscrise în bugetul acesteia sunt compuse din 

următoarele contribuții: 

(a) contribuțiile financiare ale membrilor săi la costurile administrative; 

(b) contribuțiile financiare ale membrilor săi la costurile de funcționare; 

(c) orice venituri obținute de întreprinderea comună; 

(d) orice alte contribuții financiare, resurse și venituri. 

Orice dobândă produsă de contribuțiile plătite întreprinderii comune este considerată 

venit al acesteia. 
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(5) Dacă un membru al întreprinderii comune nu își îndeplinește angajamentele privind 

contribuția sa financiară, directorul executiv consemnează acest lucru și stabilește un 

termen rezonabil pentru remedierea acestei situații. Dacă situația nu este remediată în 

termenul respectiv, directorul executiv convoacă o reuniune a consiliului de 

conducere pentru a decide dacă membrul care nu și-a îndeplinit obligațiile trebuie 

revocat sau dacă trebuie luate alte măsuri până la îndeplinirea obligațiilor de către 

acesta. Drepturile de vot ale membrului care nu și-a îndeplinit obligațiile sunt 

suspendate până la remedierea acestei situații. 

(6) Toate resursele și activitățile întreprinderii comune sunt destinate îndeplinirii 

obiectivelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. 

(7) Întreprinderea comună este proprietara tuturor activelor pe care le generează sau care 

îi sunt transferate în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3 din 

prezentul regulament. Acestea nu includ supercalculatoarele ale căror drepturi de 

proprietate au fost transferate de către întreprinderea comună unei entități-gazdă în 

conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament. 

(8) Cu excepția situației de lichidare a întreprinderii comune, orice excedent de venit în 

raport cu cheltuielile nu se plătește membrilor întreprinderii comune.  

Articolul 16 

Contribuții din partea statelor participante 

(1) Statele participante încredințează întreprinderii comune punerea în aplicare a 

contribuțiilor lor financiare la întreprinderea comună.  

(2) La furnizarea contribuției financiare la întreprinderea comună, statele participante 

includ o defalcare a acesteia, specificând contribuția pentru  

(a) achiziționarea supercalculatoarelor; 

(b) exploatarea supercalculatoarelor și 

(c) celelalte activități care urmează să fie finanțate de către întreprinderea comună.  

(3) Consiliul de conducere stabilește clauzele și condițiile detaliate privind contribuția 

financiară a statelor participante la întreprinderea comună. 

Articolul 17 

Angajamentele financiare 

Angajamentele financiare ale întreprinderii comune nu depășesc valoarea totală a resurselor 

financiare disponibile sau angajate la buget de către membrii acesteia. 

Articolul 18 

Exercițiul financiar 

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. 

Articolul 19 

Planificarea operațională și financiară 

(1) Planul strategic multianual specifică strategia și planurile pentru realizarea 

obiectivelor întreprinderii comune stabilite în articolul 3 din prezentul regulament. 

Planul strategic multianual este compus din agenda strategică multianuală de 

cercetare și de inovare pentru achiziționarea de supercalculatoare propusă de 
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Consiliul consultativ pe probleme științifice sau industriale și perspectivele 

financiare multianuale furnizate de statele participante și de Comisie.  

(2) Directorul executiv transmite consiliului de conducere spre adoptare un proiect de 

plan de lucru anual sau multianual, care cuprinde planul de activități de cercetare și 

inovare, planul de achiziții, activitățile administrative și estimarea cheltuielilor 

aferente. 

(3) Planul de lucru se adoptă până la sfârșitul anului precedent implementării sale. 

Acesta este pus la dispoziția publicului. 

(4) Directorul executiv elaborează proiectul de buget anual pentru anul următor și îl 

transmite consiliului de conducere spre adoptare. 

(5) Bugetul anual pentru un anumit an se adoptă de către consiliul de conducere până la 

sfârșitul anului precedent. 

(6) Bugetul anual se adaptează pentru a lua în considerare valoarea contribuției 

financiare a Uniunii, prevăzută în bugetul Uniunii. 

Articolul 20 

Raportarea operațională și financiară 

(1) Directorul executiv raportează anual consiliului de conducere cu privire la 

îndeplinirea sarcinilor directorului executiv în conformitate cu normele financiare ale 

întreprinderii comune. 

În termen de două luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul 

executiv prezintă consiliului de conducere spre aprobare un raport anual de activitate 

referitor la progresul înregistrat de întreprinderea comună în anul calendaristic 

anterior, în special în ceea ce privește planul anual de lucru pentru anul respectiv. 

Raportul anual de activitate include, printre altele, informații cu privire la 

următoarele aspecte: 

(a) cercetarea, inovarea și alte acțiuni desfășurate, precum și cheltuielile aferente; 

(b) achiziționarea și exploatarea infrastructurii, inclusiv utilizarea infrastructurii și 

accesul la aceasta, inclusiv perioada de accesare utilizată efectiv de fiecare stat 

participant; 

(c) propunerile și ofertele prezentate, defalcate pe tip de participant, inclusiv 

IMMuri, și pe țară; 

(d) propunerile selectate pentru finanțare, defalcate pe tip de participant, inclusiv 

IMM-uri, și pe țară, cu indicarea contribuției întreprinderii comune destinată 

participanților și acțiunilor; 

(e) ofertele selectate pentru finanțare, defalcate pe tip de participant, inclusiv 

IMM-uri, și pe țară, cu indicarea contribuției întreprinderii comune destinată 

contractanților individuali și operațiunilor de achiziție; 

(f) rezultatul activităților de achiziție; 

(g) progresele înregistrate în privința atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 3 

din prezentul regulament și propuneri de alte acțiuni necesare în vederea 

îndeplinirii acestor obiective. 

(2) După aprobarea sa de către consiliul de conducere, raportul anual de activitate este 

pus la dispoziția publicului. 
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(3) Până la data de 1 martie a exercițiului financiar următor, contabilul întreprinderii 

comune transmite conturile provizorii contabilului Comisiei și Curții de Conturi. 

Până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor, întreprinderea comună trimite 

raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții 

de Conturi. 

La primirea observațiilor Curții de Conturi privind conturile provizorii ale întreprinderii 

comune în temeiul articolului 148 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, contabilul 

întreprinderii comune întocmește conturile finale ale întreprinderii comune, iar directorul 

executiv le înaintează spre avizare consiliului de conducere. 

Consiliul de conducere emite un aviz privind conturile finale ale întreprinderii comune. 

Directorul executiv transmite conturile finale Parlamentului European, Consiliului, Comisiei 

și Curții de Conturi, împreună cu avizul consiliului de conducere, până la data de 1 iulie după 

încheierea fiecărui exercițiu financiar. 

Conturile finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 

noiembrie a exercițiului financiar următor. 

Directorul executiv trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile făcute de aceasta în 

cadrul raportului său anual până la data de 30 septembrie. Directorul executiv trimite 

răspunsul respectiv și consiliului de conducere. 

Directorul executiv transmite Parlamentului European, la cererea acestuia din urmă, orice 

informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru 

exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 165 alineatul (3) din Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 966/2012. 

Articolul 21 

Auditul intern 

Auditorul intern al Comisiei exercită în cadrul întreprinderii comune aceleași competențe pe 

care le exercită în cadrul Comisiei. 

Articolul 22 

Răspunderea membrilor și asigurarea 

(1) Răspunderea financiară a membrilor întreprinderii comune pentru datoriile acesteia 

se limitează la contribuția deja depusă pentru costurile administrative. 

(2) Întreprinderea comună subscrie și menține o asigurare adecvată. 

Articolul 23 

Conflictul de interese 

(1) În îndeplinirea activităților acestora, întreprinderea comună, organismele sale și 

personalul său evită orice conflict de interese. 

(2) Consiliul de conducere al întreprinderii comune adoptă norme pentru prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului 

acesteia. Astfel de norme trebuie să conțină prevederile necesare pentru evitarea unui 

conflict de interese în cazul reprezentanților membrilor întreprinderii comune care 

fac parte din consiliul de conducere. 
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Articolul 24 

Lichidarea 

(3) Întreprinderea comună se lichidează la încheierea perioadei prevăzute la articolul 1 

din prezentul regulament. 

(4) În completarea alineatului (1), procedura de lichidare se declanșează în mod automat 

în cazul în care Uniunea se retrage din întreprinderea comună. 

(5) În scopul derulării procedurilor de lichidare a întreprinderii comune, consiliul de 

conducere numește unul sau mai mulți lichidatori care se conformează deciziilor 

consiliului de conducere. 

(6) În momentul lichidării întreprinderii comune, activele sale sunt utilizate pentru 

compensarea pasivelor și a cheltuielilor legate de lichidarea sa. Supercalculatoarele 

deținute de către întreprinderea comună sunt transferate către respectiva entitate-

gazdă. Entitatea-gazdă rambursează întreprinderii comune valoarea reziduală a 

supercalculatoarelor transferate. Orice surplus se distribuie membrilor la momentul 

lichidării, proporțional cu contribuția financiară a fiecăruia la întreprinderea comună. 

Orice astfel de surplus distribuit Uniunii se restituie bugetului Uniunii. 

Supercalculatoarele care aparțin întreprinderii comune și care sunt instalate într-o 

entitate-gazdă sunt transferate către entitățile-gazdă. În acest caz, entitatea-gazdă 

rambursează întreprinderii comune valoarea reziduală a supercalculatoarelor 

transferate. 

(7) Pentru asigurarea unei gestionări adecvate a oricărui acord încheiat sau a oricărei 

decizii adoptate de către întreprinderea comună, precum și a oricărui contract de 

achiziții cu durată mai mare decât durata întreprinderii comune, se stabilește o 

procedură ad hoc. 


