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REGULAMENTUL (CE) NR. …/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI 

din 

de înfiinţare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 157 alineatul (3), 

având în vedere propunerea Comisiei, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, 

                                                 

1 JO C 161, 13.7.2007, p. 28. 
2 JO C 146, 30.6.2007, p. 27. 
3 Avizul Parlamentului European din 26 septembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 

poziția comună a Consiliului din … . 
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întrucât: 

(1) Agenda de la Lisabona privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă subliniază 

nevoia de dezvoltare a unor condiţii atractive pentru investiţiile în cunoaştere şi inovare în 

Europa, pentru stimularea competitivităţii, a creşterii economice şi a ocupării forţei de 

muncă în Uniunea Europeană. 

(2) Statele membre au principala responsabilitate pentru susţinerea unei baze europene 

industriale, competitive şi inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura şi dimensiunea 

provocării inovaţiei în Uniunea Europeană necesită, de asemenea, întreprinderea unor 

acţiuni la nivel comunitar. 

(3) Comunitatea ar trebui să acorde sprijin pentru încurajarea inovării, în special prin cel de-al 

şaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative, 

prin Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare, prin Programul pentru învăţare 

continuă şi prin fondurile structurale. 

(4) Pentru completarea politicilor şi iniţiativelor comunitare şi naţionale existente, prin 

încurajarea integrării triunghiului cunoaşterii – învăţământ superior, cercetare şi inovare – 

pe tot cuprinsul Uniunii Europene, ar trebui instituită o nouă iniţiativă la nivel comunitar, 

Institutul European de Inovare şi Tehnologie (denumit în continuare „EIT”) . 

(5) Consiliul European din 15 şi 16 iunie 2006 a invitat Comisia să elaboreze o propunere 

oficială privind înfiinţarea EIT, care să fie prezentată în toamna anului 2006. 
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(6) EIT ar trebui să aibă în primul rând obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacităţii de 

inovare a Comunităţii şi a statelor membre, prin implicarea activităţilor din învăţământul 

superior, cercetare şi inovare la cele mai înalte standarde. Prin aceasta, EIT ar trebui să 

faciliteze şi să consolideze reţelele şi cooperarea şi ar trebui să creeze sinergii între 

comunităţile de inovare din Europa. 

(7) Activităţile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung 

în Europa, în special în domeniile trans-disciplinare şi/sau inter-disciplinare, inclusiv cele 

deja identificate la nivel european. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog 

periodic cu societatea civilă. 

(8) EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităţilor sale de învăţământ superior, 

cercetare şi inovare către mediul de afaceri şi aplicaţiilor comerciale ale acestora, precum 

şi sprijinirii creării de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune 

(spin-offs) şi de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri). 
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(9) EIT ar trebui să funcţioneze în principal prin intermediul parteneriatelor autonome, axate 

pe criteriul excelenţei, între instituţii de învăţământ superior, organizaţii de cercetare, 

societăţi şi alte părţi interesate, sub forma unor reţele strategice durabile şi auto-sustenabile 

pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui alese de către consiliul de 

conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenţei, şi ar trebui 

să fie desemnate drept comunităţi de cunoaştere şi inovaţie (denumite în continuare „CCI-

uri”). Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activităţile EIT şi să 

evalueze activităţile CCI-urilor. Componenţa consiliului de conducere ar trebui să reflecte 

un echilibru între experienţa acumulată în mediul de afaceri şi cea din mediul de cercetare 

şi/sau de învăţământ superior, precum şi cea din sectorul inovaţiei. 

(10) Pentru a contribui la competitivitate şi pentru a consolida atractivitatea pe plan 

internaţional şi capacitatea de inovare a economiei europene, EIT şi CCI-urile ar trebui să 

poată atrage organizaţii partenere, cercetători şi studenţi din întreaga lume, inclusiv prin 

încurajarea mobilităţii acestora, precum şi să coopereze cu organizaţii din ţări terţe. 

(11) Relaţiile dintre EIT şi CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri contractuale, prin care 

urmează să se prevadă drepturile şi obligaţiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de 

coordonare şi să se descrie mecanismul de supraveghere şi evaluare a activităţilor şi 

rezultatelor CCI-urilor. 
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(12) Este necesară sprijinirea învăţământului superior ca parte integrantă, dar care lipseşte 

adesea, a unei strategii globale în domeniul inovaţiei. Acordul dintre EIT şi CCI-uri ar 

trebui să prevadă că titlurile şi diplomele acordate prin CCI-uri ar trebui să fie acordate de 

către instituţiile de învăţământ superior participante, care ar trebui să fie încurajate să le 

denumească, de asemenea, titluri şi diplome EIT. Prin activităţile şi lucrările sale, EIT ar 

trebui să ajute la promovarea mobilităţii în cadrul spaţiului european de cercetare şi al 

spaţiului european de învăţământ superior, precum şi să încurajeze caracterul transferabil al 

subvenţiilor alocate cercetătorilor şi studenţilor în cadrul CCI-urilor. Toate aceste activităţi 

ar trebui să fie realizate fără a aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale1. 

(13) EIT ar trebui să stabilească orientări clare şi transparente pentru gestionarea proprietăţii 

intelectuale, care ar trebui să încurajeze utilizarea proprietăţii intelectuale în condiţii 

adecvate. Aceste orientări ar trebui să prevadă luarea în considerare, în mod corespunzător, 

a contribuţiilor diverselor organizaţii partenere ale CCI-urilor, indiferent de valoarea 

acestora. În cazul activităţilor care sunt finanţate din programele-cadru comunitare pentru 

cercetare şi dezvoltare tehnologică, ar trebui să se aplice normele programelor respective. 

(14) Ar trebui prevăzute dispoziţii adecvate pentru a garanta răspunderea şi transparenţa EIT. În 

statutul EIT ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare care reglementează 

funcţionarea acestuia. 

(15) EIT ar trebui să aibă personalitate juridică şi, pentru a garanta autonomia sa de funcţionare 

şi independenţa, acesta ar trebui să-şi administreze propriul buget, ale cărui venituri ar 

trebui să includă o contribuţie din partea Comunităţii. 

                                                 

1 JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă modificată prin Directiva 2006/100/CE a Consiliului 
(JO L 363, 20.12.2006, p. 141). 
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(16) EIT ar trebui să caute să atragă contribuţii financiare din ce în ce mai mari din partea 

sectorului privat şi din veniturile generate de propriile sale activităţi. Prin urmare, se 

preconizează că sectoarele industrial, financiar şi al serviciilor vor contribui în mod 

semnificativ la bugetul EIT şi, în special, la bugetul CCI-urilor. CCI-urile ar trebui să 

urmărească maximizarea proporţiei contribuţiilor financiare din partea sectorului privat. 

CCI-urile şi organizaţiile lor partenere ar trebui să facă public faptul că activităţile lor sunt 

întreprinse în contextul EIT şi că primesc o contribuţie financiară de la bugetul general al 

Uniunii Europene. 

(17) Contribuţia comunitară la EIT ar trebui să finanţeze costurile generate de activităţile de 

înfiinţare, de activităţile administrative şi de coordonare ale EIT şi ale CCI-urilor. În 

scopul evitării dublei finanţări, aceste activităţi nu ar trebui să beneficieze simultan de o 

contribuţie din partea altor programe comunitare, cum ar fi Programul-cadru pentru 

cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative, Programul-cadru pentru 

competitivitate şi inovaţie, Programul de învăţare continuă sau fondurile structurale. Mai 

mult, în cazul în care o CCI sau organizaţiile sale partenere solicită direct asistenţă 

comunitară în cadrul acestor programe sau fonduri, solicitările lor nu ar trebui să fie tratate 

preferenţial față de alte solicitări. 

(18) Procedura bugetară comunitară ar trebui să se aplice în ceea ce priveşte subvenţia 

comunitară şi orice alte alocaţii de la bugetul general al Uniunii Europene. Auditarea 

conturilor ar trebui efectuată de către Curtea de Conturi în conformitate cu Regulamentul 

(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul 

financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene1. 

                                                 

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1). 
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(19) Prezentul regulament stabileşte, pentru perioada 2008-2013, un pachet financiar care 

constituie principala referinţă pentru autoritatea bugetară, în sensul punctului 37 din 

Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie 

privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1. 

(20) EIT este un organism înfiinţat de Comunităţi în înțelesul articolului 185 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 şi ar trebui să îşi adopte în consecinţă normele 

financiare proprii. Prin urmare, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei 

din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele 

menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului2 

ar trebui să se aplice EIT. 

(21) EIT ar trebui să elaboreze un raport anual, care să descrie activităţile realizate în anul 

calendaristic precedent, precum şi un program de lucru trienal deschis care să contureze 

iniţiativele planificate ale acestuia şi care să permită EIT să răspundă evoluţiilor interne şi 

externe din domeniile ştiinţei, tehnologiei, învăţământului superior, inovării şi din alte 

domenii relevante. Aceste documente ar trebui să fie transmise Parlamentului European, 

Consiliului, Comisiei, Curţii de Conturi, Comitetului Economic şi Social European şi 

Comitetului Regiunilor, spre informare. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia ar 

trebui să aibă dreptul de a prezenta un aviz cu privire la proiectul primului program de 

lucru trienal al EIT. 

                                                 

1 JO L 139, 14.6.2006, p. 1. 
2 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.  
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(22) Domeniile prioritare strategice pe termen lung şi necesităţile financiare ale EIT pentru o 

perioadă de şapte ani ar trebui să fie stabilite într-o Agendă strategică de inovare (denumită 

în continuare „ASI”). Având în vedere importanţa ASI pentru politica comunitară a 

inovării şi semnificaţia politică a impactului socio-economic al acesteia pentru Comunitate, 

ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European şi Consiliu pe baza unei 

propuneri a Comisiei pregătite pe baza unui proiect transmis de EIT. 

(23) Este oportună iniţierea de către Comisie a unei evaluări externe independente în ceea ce 

priveşte funcţionarea EIT, în special în vederea pregătirii pentru ASI. Comisia ar trebui să 

facă propuneri de modificare a prezentului regulament, după caz. 

(24) Este oportun să se urmărească o punere în aplicare treptată, etapizată, a EIT în vederea 

dezvoltării pe termen lung a acestuia. Pentru a evalua corespunzător funcţionarea EIT şi a 

CCI-urilor şi pentru a introduce îmbunătăţiri acolo unde este necesar, este nevoie de o 

etapă iniţială, cu un număr limitat de CCI-uri. În termen de 18 de luni de la înființarea sa, 

consiliul de conducere ar trebui să aleagă două sau trei CCI-uri în domenii care ajută 

Uniunea Europeană să facă faţă provocărilor prezente şi viitoare, care ar putea să includă 

domenii precum schimbările climatice, energiile regenerabile şi generaţia următoare de 

tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor. Selectarea şi desemnarea CCI-urilor ulterioare 

ar trebui să fie posibile după adoptarea primei ASI, care ar trebui, de asemenea, să includă 

modalităţi detaliate privind funcţionarea EIT, pentru a aborda perspectiva pe termen lung. 
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(25) Deoarece obiectivul acțiunii care urmează să fie întreprinsă, și anume înființarea EIT, nu 

poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, având în 

vedere amploarea acestuia şi caracterul său transnaţional, poate fi realizat mai bine la 

nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu 

principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul 

regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menţionat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Obiectul 

Se înfiinţează un Institut European de Inovare şi Tehnologie (denumit în continuare „EIT”). 

Articolul 2 

Definiţii 

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiţii: 

1) „inovare” înseamnă procesul prin care idei noi răspund cererii venite din partea societăţii 

sau cererii economice şi generează produse, servicii sau modele comerciale şi de 

organizare noi care sunt introduse cu succes pe o piaţă existentă sau care pot crea pieţe noi, 

inclusiv rezultatul acestui proces; 

2) „Comunitate de cunoaştere şi inovare” (CCI) înseamnă un parteneriat autonom între 

instituţii de învăţământ superior, organizaţii de cercetare, societăţi şi alte părţi interesate în 

procesul inovării, în sensul unei reţele strategice bazate pe o planificare în comun a 

inovării pe termen mediu şi lung pentru a răspunde provocărilor EIT, oricare ar fi forma 

juridică precisă a acesteia; 

3) „stat participant” înseamnă fie un stat membru al Uniunii Europene, fie o altă ţară care are 

un acord cu Comunitatea privind EIT; 

4) „ţară terţă” înseamnă orice stat care nu este un stat participant; 

5) „organizaţie parteneră” înseamnă orice organizaţie care este membră a unei CCI şi care 

poate include, în special: instituţii de învăţământ superior, organizaţii de cercetare, societăţi 

publice sau private, instituţii financiare, autorităţi regionale sau locale, fundaţii; 



 
15647/1/07 REV 1  OD/mir/lb 11 
 DG C II  RO 

6) „organizaţie de cercetare” înseamnă orice entitate juridică, publică sau privată, pentru care 

unul dintre obiectivele principale îl reprezintă progresele în domeniul cercetării sau 

dezvoltării tehnologice; 

7) „instituţie de învăţământ superior” înseamnă o universitate sau orice tip de instituţie de 

învăţământ superior care, în conformitate cu legislaţia sau practicile naţionale, acordă 

titluri şi diplome la nivel de masterat sau doctorat, oricare ar fi denumirea acesteia la nivel 

naţional; 

8) „titluri şi diplome” înseamnă calificările care sunt rezultatul unor masterate sau doctorate 

acordate de instituţiile de învăţământ superior participante, în contextul activităţilor de 

învăţământ superior întreprinse în cadrul unei CCI; 

9) „Agendă strategică de inovare” (ASI) înseamnă un document de orientare care conturează 

domeniile prioritare ale EIT privind iniţiativele viitoare, incluzând o imagine de ansamblu 

a activităţilor planificate în domeniile învăţământului superior, cercetării şi inovării, pe o 

perioadă de şapte ani. 
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Articolul 3 

Obiectivul 

Obiectivul EIT este de a contribui la o creştere economică europeană şi o competitivitate durabilă, 

prin consolidarea capacităţii de inovare a statelor membre şi a Comunităţii. EIT realizează acest 

lucru prin promovarea şi integrarea învăţământului superior, a inovării şi a cercetării la cele mai 

înalte standarde. 

Articolul 4 

Organele EIT 

(1) Organele EIT sunt: 

(a) un consiliu de conducere, alcătuit din membri de nivel înalt, cu experienţă în 

învăţământul superior, cercetare, inovare şi mediul de afaceri. Acesta este 

responsabil pentru conducerea activităţilor EIT, selectarea, desemnarea şi evaluarea 

CCI-urilor, precum şi pentru orice alte decizii strategice; 

(b) un comitet executiv, care supraveghează funcţionarea EIT şi ia decizii, după cum 

este necesar, între reuniunile consiliului de conducere; 

(c) un director, care este responsabil în faţa consiliului de conducere pentru gestionarea 

administrativă şi financiară a EIT şi este reprezentantul legal al EIT; 
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(d) o funcţie de auditor intern care face recomandări consiliului de conducere şi 

directorului cu privire la gestionarea financiară şi administrativă şi structurile de 

control din cadrul EIT, organizarea legăturilor financiare cu CCI-urile şi cu privire la 

orice alt subiect solicitat de consiliul de conducere. 

(2) Comisia poate numi observatori care să ia parte la reuniunile consiliului de conducere. 

(3) Dispoziţiile detaliate privind organele EIT sunt prevăzute în statutul EIT, anexat 

prezentului regulament. 

Articolul 5 

Atribuţii 

(1) Pentru realizarea obiectivului său, EIT: 

(a) identifică domeniile sale prioritare; 

(b) sensibilizează potenţialele organizaţii partenere şi încurajează participarea acestora la 

activităţile sale; 

(c) selectează şi desemnează CCI-uri în domeniile prioritare în conformitate cu articolul 

7 şi defineşte drepturile şi obligaţiile acestora prin acorduri; le acordă sprijinul 

corespunzător; aplică măsuri adecvate de control al calităţii; monitorizează continuu 

şi evaluează periodic activităţile acestora; şi asigură un nivel adecvat de coordonare 

între acestea; 

(d) mobilizează fonduri din surse publice şi private şi îşi foloseşte resursele în 

conformitate cu prezentul regulament. Urmăreşte în special să finanţeze o proporţie 

semnificativă şi din ce în ce mai ridicată din bugetul său din surse private şi din 

venituri rezultate din activităţile proprii; 

(e) încurajează recunoaşterea în statele membre a calificărilor şi diplomelor care sunt 

acordate de instituţii de învăţământ superior care sunt partenere ale CCI-urilor, şi 

care pot fi denumite titluri şi diplome EIT; 
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(f) promovează difuzarea de bune practici privind integrarea triunghiului cunoaşterii în 

scopul dezvoltării unei culturi comune a inovării şi a transferului de cunoştinţe; 

(g) îşi propune să devină un organism de talie mondială în domeniul excelenţei în 

învăţământ superior, cercetare şi inovare; 

(h) asigură complementaritatea şi sinergia între activităţile EIT şi alte programe 

comunitare. 

(2) EIT este împuternicit să înfiinţeze o Fundaţie (denumită în continuare „Fundaţia EIT”) 

având ca obiectiv specific promovarea şi susţinerea activităţilor EIT. 

Articolul 6 

CCI-uri 

(1) CCI-urile întreprind, în special: 

(a) activităţi de inovare şi investiţii cu valoare adăugată europeană, care integrează pe 

deplin dimensiunile învăţământului superior şi cercetării, pentru a atinge o masă 

critică și stimulând difuzarea şi exploatarea rezultatelor; 

(b) cercetare de ultimă oră orientată spre inovare în domenii de interes economic şi de 

societate major şi care valorifică rezultatele cercetării europene şi naţionale, cu 

potenţialul de a consolida competitivitatea Europei la nivel internaţional. 
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(c) activităţi de educaţie şi formare la nivel de masterat şi de doctorat, în discipline 

susceptibile de a răspunde unor viitoare nevoi socio-economice europene şi care 

promovează dezvoltarea competenţelor legate de inovare, îmbunătăţirea 

competenţelor antreprenoriale şi a celor manageriale şi mobilitatea cercetătorilor şi a 

studenţilor; 

(d) diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accentul pe dezvoltarea 

cooperării între învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri, incluzând 

sectoarele serviciilor şi financiar. 

(2) CCI-urile dispun de o autonomie generală substanţială în definirea organizării interne şi a 

componenţei acestora, precum şi a ordinii de zi precise şi metodelor de lucru ale acestora. 

În special, CCI-urile au ca scop deschiderea înspre noi membri, ori de câte ori aceştia aduc 

o valoare adăugată parteneriatului. 

(3) Relaţia dintre EIT şi fiecare CCI se întemeiază pe un acord contractual. 

Articolul 7 

Selectarea CCI-urilor 

(1) EIT selectează şi desemnează un parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza unei proceduri 

competitive, deschise şi transparente. Criterii detaliate privind selectarea CCI-urilor, bazate 

pe principiile excelenţei şi relevanţei inovării, se adoptă şi se publică de către EIT; în 

procesul de selectare sunt implicaţi experţi externi şi independenţi. 



 
15647/1/07 REV 1  OD/mir/lb 16 
 DG C II  RO 

(2) În conformitate cu principiile stabilite la alineatul 1, selectarea unei CCI ţine seama, în 

special, de: 

(a) capacitatea de inovare actuală şi potenţială în cadrul parteneriatului, precum şi 

nivelul de excelenţă al acestuia în domeniile învăţământului superior, cercetării şi 

inovării; 

(b) capacitatea parteneriatului de a îndeplini obiectivele ASI; 

(c) capacitatea parteneriatului de a asigura o autofinanţare sustenabilă pe termen lung, 

incluzând o contribuţie substanţială şi progresivă din partea sectorului privat, din 

partea industriei şi a sectorului serviciilor; 

(d) participarea în parteneriat a organizaţiilor active în triunghiul cunoaşterii: învăţământ 

superior, cercetare şi inovare; 

(e) prezentarea unui plan de gestionare a proprietăţii intelectuale, adecvat pentru sectorul 

implicat şi în acord cu principiile şi orientările EIT privind gestionarea proprietăţii 

intelectuale, inclusiv modul în care contribuţiile diferitelor organizaţii partenere au 

fost luate în considerare; 

(f) măsuri pentru sprijinirea implicării sectorului privat şi pentru cooperarea cu acesta, 

inclusiv cu sectorul financiar şi în special cu IMM-urile, precum şi pentru crearea de 

întreprinderi noi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) şi de 

IMM-uri, în vederea exploatării comerciale a rezultatelor activităţilor CCI-urilor; 
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(g) disponibilitatea de a interacţiona cu alte organizaţii şi reţele din afara CCI în scopul 

de a împărtăşi bunele practici şi excelenţa. 

(3) Condiţia minimă pentru a crea o CCI este participarea a cel puţin trei organizaţii partenere 

având sediul în cel puţin două state membre diferite. Toate aceste organizaţii partenere 

trebuie să fie independente unele faţă de altele, în sensul articolului 6 al Regulamentului 

(CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de 

stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare şi a 

universităţilor la acţiuni din cel de-al şaptelea Program-cadru şi de difuzare a rezultatelor 

activităţilor de cercetare (2007-2013)1. 

(4) O CCI poate să includă organizaţii partenere din ţări terţe, sub rezerva aprobării de către 

consiliul de conducere. Majoritatea organizaţiilor partenere care formează o CCI îşi au 

sediul în statele membre. Din fiecare CCI trebuie să facă parte cel puţin o instituţie de 

învăţământ superior şi o societate privată. 

Articolul 8 

Titluri şi diplome 

(1) Titlurile şi diplomele privind activităţile de învăţământ superior menţionate la articolul 6 

alineatul (1) litera (c) sunt acordate de instituţiile de învăţământ superior participante, în 

conformitate cu normele şi procedurile de acreditare naţionale. Acordul dintre EIT şi CCI-

uri prevede că aceste titluri şi diplome pot fi, de asemenea, denumite titluri şi diplome EIT. 

                                                 

1 JO L 391, 30.12.2006, p. 1. 
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(2) EIT încurajează instituţiile de învăţământ superior partenere: 

(a) să acorde titluri şi diplome în comun sau multiple, care să reflecte natura integrată a 

CCI-urilor. Cu toate acestea, titlurile şi diplomele pot fi, de asemenea, acordate de 

către o singură instituţie de învăţământ superior; 

(b) să ia în considerare: 

(i) acţiunile comunitare întreprinse în conformitate cu articolele 149 şi 150 din 

tratat; 

(ii) acţiunile întreprinse în cadrul Spaţiului european al învăţământului superior. 

Articolul 9 

Independenţa EIT şi conformitatea cu acţiunile comunitare, ale statelor membre 

sau interguvernamentale 

(1) EIT îşi desfăşoară activităţile independent de autorităţile naţionale şi de presiunile din 

exterior. 

(2) Activitatea EIT este în conformitate cu alte acţiuni şi alte instrumente care urmează a fi 

puse în aplicare la nivel comunitar, în special în domeniile învăţământului superior, 

cercetării şi inovării. 

(3) De asemenea, EIT ţine seama în mod corespunzător de politicile şi iniţiativele existente la 

nivel regional, naţional şi interguvernamental pentru a valorifica cele mai bune practici, 

concepte consacrate şi resurse existente. 
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Articolul 10 

Gestionarea proprietăţii intelectuale 

(1) EIT adoptă orientări pentru gestionarea proprietăţii intelectuale bazate, printre altele, pe 

Regulamentul (CE) nr. 1906/2006. 

(2) Pe baza respectivelor orientări, organizaţiile partenere din cadrul fiecărei CCI încheie între 

ele un acord privind gestionarea şi utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, care 

defineşte în special modul în care contribuţiile diferitelor organizaţii partenere, inclusiv ale 

IMM-urilor, vor fi luate în considerare. 

Articolul 11 

Statutul juridic 

(1) EIT este un organism comunitar şi are personalitate juridică. În fiecare dintre statele 

membre, acesta beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor 

juridice în temeiul legislaţiei naţionale. Acesta poate, în special, să dobândească sau să 

înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi se poate constitui ca parte în proceduri juridice. 

(2) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se aplică EIT. 
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Articolul 12 

Răspunderea 

(1) EIT este singurul responsabil pentru îndeplinirea obligaţiilor sale. 

(2) Răspunderea contractuală a EIT este reglementată de dispoziţiile contractuale 

pertinente şi de legislaţia aplicabilă contractului în cauză. Curtea de Justiţie este 

competentă în temeiul oricărei clauze de arbitraj prevăzute într-un contract încheiat de EIT. 

(3) În cazul răspunderii non-contractuale, în conformitate cu principiile generale comune 

legislaţiilor statelor membre, EIT repară orice prejudicii create de acesta sau de agenţii 

acestuia în exercitarea atribuţiilor lor.  

Curtea de Justiţie este competentă în ceea ce priveşte toate litigiile privind repararea unor 

astfel de prejudicii. 

(4) Orice plată efectuată de EIT în temeiul răspunderii menţionate la alineatele (2) şi (3), 

precum şi costurile şi cheltuielile suportate în legătură cu acestea sunt considerate drept 

cheltuieli ale EIT şi se acoperă din resursele EIT. 

(5) Curtea de Justiţie este competentă în ceea ce priveşte acţiunile formulate împotriva EIT în 

condiţiile prevăzute la articolele 230 şi 232 din tratat. 
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Articolul 13 

Transparenţa şi accesul la documente 

(1) EIT garantează desfăşurarea activităţilor sale la un înalt nivel de transparenţă. În special, 

EIT creează un site web accesibil şi gratuit, care să ofere informaţii despre activităţile EIT 

şi ale fiecărei CCI. 

(2) EIT îşi face publice regulamentul de procedură, normele financiare specifice menţionate la 

articolul 21 alineatul (1) şi criteriile detaliate pentru selectarea CCI-urilor menţionate la 

articolul 7 înainte de a lansa prima cerere de oferte în vederea selecţiei primelor CCI-uri. 

(3) EIT face publice fără întârziere programul său de lucru trienal deschis şi raportul său de 

activitate anual menţionat la articolul 15. 

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (5) şi (6), EIT nu divulgă terţilor informaţii confidenţiale 

pe care le-a primit şi pentru care a fost solicitat şi este justificat un tratament confidenţial. 

(5) Membrii organelor EIT se supun obligaţiei de confidenţialitate prevăzută la articolul 287 

din tratat. 

Informaţiile adunate de către EIT în conformitate cu prezentul regulament fac obiectul 

Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 

decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a 

acestor date1. 

                                                 

1 JO L 8, 12.01.2001, p. 1. 
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(6) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 

2001 privind accesul publicul la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi 

ale Comisiei1 se aplică documentelor deţinute de EIT. Consiliul de conducere adoptă 

modalităţi practice de aplicare a regulamentului respectiv, în termen de cel mult şase luni 

de la înfiinţarea EIT. 

(7) Documentele şi publicaţiile oficiale ale EIT se traduc în conformitate cu Regulamentul nr. 

1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a limbilor care urmează să fie folosite de către 

Comunitatea Economică Europeană2. Serviciile de traducere necesare sunt asigurate de 

Centrul de traduceri pentru organismele Uniunii Europene, înfiinţat prin Regulamentul 

(EC) nr. 2965/1994 al Consiliului3. 

Articolul 14 

Resurse financiare 

(1) EIT este finanţat printr-o contribuţie de la bugetul general al Uniunii Europene în limitele 

pachetului financiar prevăzut la articolul 19 şi din alte surse publice şi private. 

(2) CCI-urile sunt finanţate în principal din următoarele surse: 

(a) contribuţii din partea societăţilor comerciale sau organizaţiilor private, constituind o 

sursă importantă de finanţare; 

                                                 

1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.  
2 JO 17, 6.10.1958, p. 385. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 

1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1). 
3 JO L 314, 07.12.1994, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 

nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13). 
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(b) contribuţii de la bugetul general al Uniunii Europene; 

(c) contribuţii legale sau voluntare din partea statelor participante, a ţărilor terţe sau a 

autorităţilor publice ale acestora; 

(d) legate, donaţii şi contribuţii de la persoane, instituţii, fundaţii sau orice alte 

organisme naţionale; 

(e) venituri provenite din activităţile proprii ale CCI-urilor sau din redevenţe din drepturi 

de proprietate intelectuală; 

(f) venituri provenite din activităţile şi rezultatele sau dotările de capital ale EIT, 

inclusiv cele gestionate de Fundaţia EIT; 

(g) contribuţii provenind de la organisme sau instituţii internaţionale; 

(h) împrumuturi şi contribuţii de la Banca Europeană de Investiţii, incluzând 

posibilitatea de a utiliza mecanismul de finanţare cu împărţirea riscului, în 

conformitate cu criteriile de eligibilitate şi cu procedura de selecţie. 

Contribuţiile pot include contribuţii în natură. 

(3) Modalităţile de accesare a fondurilor EIT sunt definite în normele financiare ale EIT 

menţionate la articolul 21 alineatul (1). 
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(4) Contribuţia de la bugetul general al Uniunii Europene la costurile de înfiinţare, la costurile 

administrative şi de coordonare ale CCI-urilor sunt acoperite din pachetul financiar, aşa 

cum este prevăzut la articolul 19. 

(5) CCI-urile sau organizaţiile lor partenere pot solicita asistenţă comunitară, în special în 

cadrul programelor şi fondurilor comunitare, în conformitate cu normele corespunzătoare 

ale acestora, şi în condiţii de egalitate cu alte solicitări. În acest caz, o astfel de asistenţă nu 

se atribuie activităţilor deja finanţate de la bugetul general al Uniunii Europene. 

Articolul 15 

Programarea și raportarea 

EIT adoptă: 

(a) un program de lucru trienal deschis, pe baza ASI, după ce aceasta va fi adoptată, care 

cuprinde o declaraţie a priorităţilor fundamentale şi a iniţiativelor planificate ale acestuia, 

inclusiv o estimare a necesităţilor şi surselor de finanţare. Programul de lucru este transmis 

de către EIT Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic şi 

Social European şi Comitetului Regiunilor spre informare; 
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(b) un raport anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul prezintă activităţile 

realizate de EIT în cursul anului calendaristic anterior şi evaluează rezultatele comparativ 

cu obiectivele şi calendarul stabilite, riscurile asociate activităţilor realizate, utilizarea 

resurselor şi operaţiunile generale ale EIT. 

Articolul 16 

Supravegherea şi evaluarea EIT 

(1) EIT se asigură că activităţile sale, inclusiv acelea gestionate prin CCI-uri, se supun unei 

supravegheri continue şi sistematice şi unei evaluări periodice independente, pentru a 

asigura atât cea mai bună calitate a rezultatelor şi excelenţa ştiinţifică, cât şi cea mai 

eficientă utilizare a resurselor. Rezultatele evaluărilor se fac publice. 
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(2) Până în iunie 2011 şi o dată la cinci ani după intrarea în vigoare a unei noi perspective 

financiare, Comisia asigură o evaluare a EIT. Aceasta se bazează pe o evaluare externă 

independentă şi examinează felul în care EIT îşi îndeplineşte misiunea. Aceasta se referă la 

toate activităţile EIT şi ale CCI-urilor şi evaluează valoarea adăugată a EIT, impactul, 

eficacitatea, durabilitatea, eficienţa şi relevanţa activităţilor desfăşurate şi relaţia şi/sau 

complementaritatea acestora cu politicile naţionale şi comunitare existente, în sprijinul 

învăţământului superior, al cercetării şi al inovării. Aceasta ia în considerare punctele de 

vedere ale părţilor interesate, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional. 

(3) Comisia transmite rezultatele evaluării, împreună cu propriul său aviz şi, după caz, orice 

propunere de modificare a prezentului regulament, Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor. Consiliul de 

conducere ia în considerare constatările evaluărilor în programele şi operaţiunile EIT. 

Articolul 17 

ASI 

(1) Până la 30 iunie 2011 şi cel târziu la fiecare şapte ani după această dată, EIT elaborează un 

proiect de ASI pe şapte ani şi îl transmite Comisiei. 
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(2) ASI defineşte domeniile prioritare pe termen lung pentru EIT şi include o evaluare a 

impactului socio-economic şi a capacităţii acestuia de a genera cea mai bună valoare 

adăugată de inovaţie. ASI ţine seama de rezultatele monitorizării şi evaluării EIT după cum 

sunt prevăzute la articolul 16. 

(3) ASI include o estimare a necesităţilor şi surselor financiare în vederea funcţionării, 

dezvoltării pe termen lung şi a finanţării viitoare a EIT. Aceasta mai cuprinde un plan 

financiar indicativ corespunzător perioadei cadrului financiar. 

(4) Hotărând la propunerea Comisiei, Parlamentul European şi Consiliul adoptă ASI în 

conformitate cu articolul 157 alineatul (3) din tratat. 

Articolul 18 

Etapa iniţială 

(1) În termen de douăsprezece luni de la înființarea sa, consiliul de conducere înaintează 

proiectul primului program reînnoibil de lucru trienal, menţionat la articolul 15 litera (a), 

Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei. Parlamentul European, Consiliul şi 

Comisia pot trimite fiecare consiliului de conducere un aviz privind orice subiect din 

proiect în termen de trei luni de la data la care l-au primit. În cazul în care îi sunt transmise 

astfel de avize, consiliul de conducere răspunde în termen de trei luni, indicând orice 

modificări apărute în priorităţi şi în activităţile planificate. 
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(2) În termen de optsprezece luni de la data înființării consiliului de conducere, EIT selectează 

şi desemnează două sau trei CCI-uri, în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute 

la articolul 7. 

(3) Comisia înaintează propunerea privind prima ASI, pe baza proiectului propus de EIT, 

Parlamentului European şi Consiliului până la sfârşitul anului 2011. 

În plus faţă de conţinutul unei ASI, în conformitate cu articolul 17, prima ASI include: 

(a) instrucţiuni şi termeni de referinţă detaliaţi privind funcţionarea EIT; 

(b) modalităţile de cooperare între consiliul de conducere şi CCI-uri; 

(c) modalităţile de finanţare a CCI-urilor. 

(4) După adoptarea primei ASI în conformitate cu articolul 17 alineatul (4), consiliul de 

conducere poate selecta şi desemna CCI-uri suplimentare în temeiul articolelor 6 şi 7. 

Articolul 19 

Angajamentele bugetare 

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pe perioada 1 ianuarie 2008 - 

31 decembrie 2013 se stabileşte la 308,7 milioane EUR. Creditele anuale sunt autorizate de 

autoritatea bugetară în limita cadrului financiar. 
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Articolul 20 

Pregătirea şi adoptarea bugetului anual 

(1) Cheltuielile EIT includ cheltuielile administrative, operaţionale şi cele legate de personal şi 

infrastructură. Cheltuielile administrative sunt menţinute la minimum. 

(2) Exerciţiul financiar corespunde anului calendaristic. 

(3) Directorul întocmeşte o previziune a veniturilor şi cheltuielilor EIT pentru următorul 

exerciţiu financiar şi o transmite consiliului de conducere. 

(4) Veniturile şi cheltuielile sunt echilibrate. 

(5) Consiliul de conducere adoptă proiectul de estimare a bugetului, împreună cu un proiect de 

organigramă şi cu programul de lucru trienal deschis preliminar, şi le transmite Comisiei 

până la 31 martie. 

(6) Pe baza estimării, Comisia introduce în proiectul preliminar de buget general al Uniunii 

Europene estimările pe care le consideră necesare pentru valoarea subvenţiei care urmează 

să fie alocată de la bugetul general. 

(7) Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenţia acordată EIT. 

(8) Consiliul de conducere adoptă bugetul EIT, care devine definitiv, ca urmare a adoptării 

finale a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, se modifică în consecinţă. 
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(9) Consiliul de conducere notifică, cât mai curând posibil, autoritatea bugetară cu privire la 

intenţia sa de a realiza orice proiect care poate avea implicaţii financiare semnificative 

asupra finanţării bugetului EIT, în special proiectele de natură imobiliară, cum sunt 

închirierile sau achiziţionarea de imobile. Consiliul de conducere informează Comisia cu 

privire la aceasta. 

(10) Orice modificare substanţială a bugetului urmează aceeaşi procedură. 

Articolul 21 

Execuţia şi controlul bugetului 

(1) EIT adoptă normele sale financiare în conformitate cu articolul 185 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acestea nu se pot abate de la Regulamentul 

(CE, Euratom) nr. 2343/2002, în afara cazului în care necesităţile specifice de funcționare 

ale EIT o impun şi cu acordul prealabil al Comisiei. Se acordă o atenţie specială necesităţii 

unei flexibilităţi operaţionale adecvate pentru a permite EIT să-şi realizeze obiectivele, să 

atragă şi să păstreze parteneri din sectorul privat. 

(2) Directorul execută bugetul EIT. 

(3) Conturile EIT sunt consolidate cu cele ale Comisiei. 

(4) La recomandarea Consiliului, înainte de 30 aprilie a anului n+2, Parlamentul European dă 

o descărcare pentru anul n, Directorului, în ceea ce priveşte execuţia bugetului EIT şi 

consiliului de conducere, în ceea ce priveşte Fundaţia EIT. 
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Articolul 22 

Protecţia intereselor financiare ale Comunităţii 

(1) În vederea combaterii fraudei, corupţiei şi a altor acte ilegale, se aplică în întregime 

dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European Antifraudă 

(OLAF)1. 

(2) EIT aderă la Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, 

Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind investigaţiile 

interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)2. Consiliul de 

conducere oficializează această aderare şi adoptă măsurile necesare pentru a susţine OLAF 

să-şi desfăşoare investigaţiile interne. 

(3) Toate deciziile adoptate şi contractele încheiate de EIT prevăd în mod explicit că OLAF şi 

Curtea de Conturi pot desfăşura inspecţii la faţa locului ale documentelor tuturor 

contractanţilor şi subcontractanţilor care au primit fonduri comunitare, inclusiv la sediul 

beneficiarilor finali. 

(4) Dispoziţiile prevăzute la alineatele (1), (2) şi (3) se aplică, mutatis mutandis, Fundaţiei 

EIT. 

                                                 

1 JO L 136, 31.5.1999, p. 1. 
2 JO L 136, 31.5.1999, p. 15. 
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Articolul 23 

Statut 

Se adoptă statutul EIT, astfel cum este prevăzut în anexă. 

Articolul 24 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în întregime şi se aplică în mod direct în toate statele membre. 

Adoptat la, 

Pentru Parlamentul European Council Pentru Consiliu 

Preşedintele Preşedintele 

 



 
15647/1/07 REV 1  OD/mir/lb 1 
ANEXĂ DG C II  RO 

ANEXĂ 

Statutul Institutului European de Inovare şi Tehnologie 

Articolul 1 

Componenţa consiliului de conducere 

(1) Consiliul de conducere este format atât din membri numiţi, păstrând echilibrul între cei cu 

experienţă în domeniul afacerilor, cei cu experienţă în învăţământul superior şi cercetare 

(denumiţi în continuare: „membri numiţi”), cât şi din membri aleşi de către şi din rândurile 

personalului, studenţilor şi candidaţilor la studii doctorale din domeniul învăţământului 

superior, al cercetării, al inovării, precum şi tehnic şi administrativ, ai Institutului European 

de Inovare şi Tehnologie (EIT) şi ai Comunităţilor de cunoaştere şi inovare (CCI-uri) 

(denumiţi în continuare „membri reprezentativi”). 

Ca dispoziţie tranzitorie, consiliul de conducere iniţial este format exclusiv din membri 

numiţi până la alegerile membrilor reprezentativi, după înfiinţarea primei CCI 

(2) Există optsprezece membri numiţi. Aceştia beneficiază de un mandat de şase ani, care nu 

poate fi reînnoit. Membrii sunt numiți de Comisie în conformitate cu o procedură 

transparentă. Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul în legătură cu 

procesul de selecţie şi cu numirea finală a membrilor respectivi ai consiliului de conducere. 
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Membrii numiţi ai consiliului de conducere iniţial sunt numiți pe baza unei liste de 

candidaţi potenţiali propusă de un comitet ad-hoc de identificare, care este format din patru 

experţi independenţi, de înaltă calificare, numiţi de către Comisie. Următorii membri 

numiţi sunt numiți pe baza unei liste de candidaţi potenţiali propusă de consiliul de 

conducere. 

(3) Comisia va ţine cont de echilibrul dintre experienţa din învăţământul superior, din 

cercetare, din inovare şi din mediul de afaceri, precum şi de egalitatea între sexe şi de 

aprecierea mediilor de învăţământ superior, cercetare şi inovare pe tot cuprinsul Uniunii. 

(4) O treime din membrii numiţi sunt înlocuiţi odată la doi ani. Un membru numit care a fost 

în funcţie pe parcursul unei perioade mai mici de patru ani este eligibil pentru o nouă 

numire, sub rezerva unei limite generale a mandatului de șase ani. 

Pe parcursul unei perioade de tranziţie, doisprezece membri numiţi din consiliul de 

conducere iniţial sunt aleşi prin tragere la sorţi pentru un mandat de patru ani. La finele 

perioadei iniţiale de patru ani, şase din cei doisprezece membri nou numiţi sunt aleşi prin 

tragere la sorţi pentru un mandat de patru ani. Preşedintele consiliului de conducere nu 

participă la acest proces de tranziţie. 
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(5) Există patru membri reprezentativi. Aceştia beneficiază de un mandat de trei ani, reînnoibil 

o singură dată. Mandatul acestora încetează în cazul în care părăsesc EIT sau o CCI. 

Aceştia sunt înlocuiţi prin aceeaşi procedură de alegere pentru restul mandatului lor. 

(6) Consiliul de conducere aprobă condiţiile şi modalităţile de alegere şi înlocuire a membrilor 

reprezentativi, pe baza unei propuneri a directorului, înainte ca prima CCI să devină 

operaţională. Acest mecanism asigură o reprezentare corespunzătoare a diversităţii şi ia în 

considerare evoluţia EIT şi a CCI-urilor. 

(7) În cazul în care un membru al consiliului de conducere nu este apt să își încheie mandatul, 

pentru perioada rămasă din mandatul acestuia se numește sau se alege un membru 

supleant, prin aceeaşi procedură ca şi pentru membrul inapt. 
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Articolul 2 

Responsabilităţile consiliului de conducere 

(1) Membrii consiliului de conducere acţionează în interesele EIT, garantând obiectivele şi 

misiunea, identitatea şi coerenţa acestuia, într-un mod independent. 

(2) În special, consiliul de conducere: 

(a) defineşte strategia EIT, după cum este stabilită în agenda strategică de inovare (ASI), 

programul de lucru trienal deschis, bugetul, bilanţul şi conturile sale anuale şi 

raportul său anual de activitate, pe baza unei propuneri a directorului; 

(b) precizează domeniile prioritare în care să se înfiinţeze CCI-uri; 

(c) îşi aduce contribuţia în vederea pregătirii ASI; 

(d) pune în aplicare instrucţiuni şi termeni de referinţă detaliaţi privind funcţionarea EIT 

în cadrul ASI, inclusiv criterii şi proceduri de finanţare, monitorizare şi evaluare a 

activităţilor CCI-urilor; 

(e) selectează şi desemnează un parteneriat drept CCI sau retrage această desemnare, 

după caz; 

(f) asigură evaluarea continuă a activităţilor CCI-urilor; 
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(g) îşi adoptă regulamentul de procedură, inclusiv privind selecţia CCI-urilor, comitetul 

executiv, precum şi regulamentul financiar al EIT; 

(h) defineşte, cu acordul Comisiei, onorarii adecvate pentru membrii consiliului de 

conducere şi ai comitetului executiv; aceste onorarii sunt evaluate comparativ cu 

dispoziţii similare din statele membre; 

(i) adoptă o procedură de selectare a comitetului executiv şi a directorului; 

(j) numeşte şi, dacă este cazul, demite Directorul şi exercită autoritatea disciplinară 

asupra Directorului; 

(k) numeşte contabilul EIT şi membrii Comitetului executiv şi ai funcţiei de audit intern; 

(l) dacă este cazul, creează, pe o durată determinată, grupuri consultative; 

(m) promovează EIT la nivel mondial pentru a spori interesul faţă de acesta şi pentru a 

face din acesta un organism de talie mondială privind excelenţa în învăţământul 

superior, cercetare şi inovare; 

(n) adoptă un cod de bună conduită privind conflictele de interese; 

(o) defineşte principii şi orientări pentru gestionarea drepturilor de proprietate 

intelectuală; 
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(p) înfiinţează o funcţie de auditor intern în conformitate cu Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei; 

(q) este împuternicit să înfiinţeze o fundaţie (denumită în continuare „Fundaţia EIT”), 

având ca obiectiv specific promovarea şi susţinerea activităţilor EIT; 

(r) asigură complementaritatea şi sinergia între activităţile EIT şi alte programe 

comunitare. 

(s) decide cu privire la regimul lingvistic al institutului, ţinând seama de principiile de 

multilingvism existente şi de necesităţile practice impuse de operaţiunile acestuia. 

(3) Consiliul de conducere poate delega sarcini specifice comitetului executiv. 

(4) Consiliul de conducere îşi alege preşedintele dintre membrii numiţi. Mandatul 

preşedintelui este de trei ani, reînnoibil o singură dată. 
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Articolul 3 

Funcţionarea consiliului de conducere 

(1) Fără a aduce atingere alineatului (2), Consiliul de conducere adoptă decizii prin majoritate 

simplă. 

Cu toate acestea, deciziile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (i) şi 

(s) şi la alineatul (4) necesită majoritatea a două treimi din membri. 

(2) Membrii reprezentativi nu pot vota deciziile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele 2 

(e), (g), (i), (j), (k), (q) şi (s). 

(3) Consiliul de conducere se reuneşte în şedinţă ordinară cel puţin de trei ori pe an şi în 

şedinţă extraordinară oricând aceasta este convocată de preşedintele său sau la cererea a cel 

puţin unei treimi din membrii săi. 
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Articolul 4 

Comitetul executiv 

(1) Comitetul executiv este format din cinci persoane, inclusiv preşedintele consiliului de 

conducere, care prezidează, de asemenea, comitetul executiv. 

Cei patru membri, alţii decât preşedintele, sunt aleşi de către consiliul de conducere din 

rândul membrilor numiţi ai consiliului de conducere. 

(2) Comitetul executiv se reuneşte periodic, la convocarea preşedintelui acestuia sau la 

solicitarea directorului. 

(3) Comitetul executiv adoptă decizii prin majoritate simplă a membrilor săi. 

(4) Comitetul executiv: 

(a) pregăteşte reuniunile consiliului de conducere; 

(b) supraveghează punerea în aplicare a ASI şi a programului de lucru trienal deschis; 

(c) supraveghează procedura de selectare a CCI-urilor; 

(d) ia toate deciziile care îi sunt delegate de către consiliul de conducere. 
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Articolul 5 

Directorul 

(1) Directorul este o persoană de o înaltă calificare şi reputaţie în domeniile de funcţionare ale 

EIT. Directorul este numit de consiliul de conducere pentru un mandat de patru ani. 

Consiliul de conducere poate prelungi acest mandat pentru o perioadă de încă patru ani, în 

cazul în care consideră că acest lucru este în interesul EIT. 

(2) Directorul este responsabil cu gestionarea curentă a EIT şi reprezentantul legal al acestuia. 

Directorul răspunde în faţa consiliului de conducere și prezintă acestuia rapoarte periodice 

privind desfăşurarea activităţilor EIT. 

(3) Directorul are, în special, următoarele atribuţii: 

(a) susţine activităţile consiliului de conducere şi ale comitetului executiv şi asigură 

serviciile de secretariat la reuniunile acestora; 

(b) pregăteşte un proiect de ASI, un proiect de program de lucru trienal deschis, raportul 

anual şi bugetul anual, care urmează a fi înaintate consiliului de conducere prin 

intermediul comitetului executiv; 

(c) administrează procedura de selectare a CCI-urilor şi asigură desfăşurarea diferitelor 

etape ale acestei proceduri în mod transparent şi obiectiv; 
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(d) organizează şi gestionează activităţile EIT; 

(e) asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficiente de supraveghere şi evaluare a 

activităţii EIT, în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament; 

(f) răspunde de aspectele administrative şi financiare, inclusiv de punerea în aplicare a 

bugetului EIT; în această calitate, directorul ia în considerare recomandările primite 

din partea funcţiei de auditor intern; 

(g) este responsabil de toate aspectele legate de personal; 

(h) prezintă conturile anuale provizorii şi bilanţul provizoriu titularului funcţiei de 

auditor intern şi, ulterior, consiliului de conducere, prin intermediul comitetului 

executiv; 

(i) asigură îndeplinirea obligaţiilor EIT cu privire la contractele şi acordurile pe care le 

încheie; 

(j) furnizează comitetului executiv şi consiliului de conducere toate informaţiile 

necesare exercitării funcţiilor acestora. 
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Articolul 6 

Pregătirea înfiinţării unei structuri de sprijin  

Pentru o perioadă tranzitorie, Comisia oferă sprijinul necesar pentru înfiinţarea structurii EIT. În 

acest scop, până când sunt numiți primii membri numiţi ai consiliului de conducere, un funcţionar 

desemnat de Comisie este reprezentantul legal al EIT şi răspunde de aspectele legate de personal, de 

aspectele administrative şi financiare, inclusiv de execuţia bugetului EIT. Ulterior, consiliul de 

conducere desemnează, potrivit unei proceduri transparente, o persoană care îndeplineşte aceste 

funcţii sau prelungeşte mandatul funcţionarului numit de Comisie până când Directorul îşi preia 

funcţia în urma numirii sale de către consiliul de conducere, în conformitate cu articolul 5. Consiliul 

de conducere demarează procedura de alegere a directorului EIT fără întârziere. 

Articolul 7 

Personalul EIT 

(1) Personalul EIT este format din persoane angajate direct de către EIT pe bază de contract cu 

perioadă determinată. Condiţiile de angajare a altor agenţi ai Comunităţilor Europene se 

aplică directorului şi personalului EIT. 

(2) Experţii pot fi detaşaţi la EIT, pentru o perioadă limitată, de către statele participante sau 

de către alţi angajatori. 
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Consiliul de conducere adoptă dispoziţiile care permit experţilor detaşaţi din partea statelor 

participante sau a altor angajatori să lucreze la EIT şi care definesc drepturile şi 

responsabilităţile acestora. 

(3) În ceea ce priveşte personalul său, EIT exercită competenţele care îi revin autorităţii 

autorizate să încheie contracte cu agenţii. 

(4) Unui agent i se poate solicita să repare, total sau parţial, orice prejudiciu suferit de EIT ca 

urmare a unei abateri grave comise în exerciţiul sau în contextul îndeplinirii îndatoririlor 

sale. 

Articolul 8 

Principiile de evaluare şi supraveghere a CCI-urilor 

EIT organizează monitorizări continue şi evaluări periodice independente ale efectelor şi 

rezultatelor fiecărei CCI. Aceste evaluări se bazează pe bunele practici administrative şi pe 

parametri orientaţi către rezultate şi evită aspectele formale şi procedurale inutile. 

Articolul 9 

Durata, continuarea şi încetarea unei CCI 

(1) Sub rezerva rezultatelor evaluărilor periodice şi a caracterului specific al anumitor 

domenii, o CCI este înfiinţată, în mod normal, pentru o perioadă de 7-15 ani. 
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(2) Consiliul de conducere poate decide prelungirea duratei de funcţionare a CCI faţă de 

perioada stabilită iniţial, în cazul în care acest lucru reprezintă cea mai bună metodă de 

realizare a obiectivului EIT. 

(3) În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate, consiliul de conducere ia 

măsuri corespunzătoare, printre care reducerea, modificarea sau retragerea susţinerii sale 

financiare sau rezilierea acordului. 

Articolul 10 

Lichidarea EIT 

În cazul încetării activităţii EIT, lichidarea intervine sub supravegherea Comisiei, în conformitate cu 

legislaţia aplicabilă. Acordurile cu CCI-urile şi documentul de înfiinţare a Fundaţiei EIT prevăd 

dispoziţii adecvate în această situaţie. 

 


