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1. OBIECTIVUL RAPORTULUI 

Obiectivul prezentului raport este îndeplinirea obligației care revine Comisiei, 

prevăzută la articolul 65 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (Statutul), de a furniza date 

legate de impactul bugetar al remunerațiilor și pensiilor funcționarilor Uniunii ținând 

cont de actualizarea pe 2018 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale 

celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți.  

Actualizarea pe 2018 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți 

agenți ai UE este pusă în aplicare în conformitate cu anexa XI la Statut și trebuie să 

aibă loc înainte de sfârșitul anului. Aceasta se bazează pe datele statistice pregătite de 

Oficiul de Statistică al UE, de comun acord cu institutele naționale de statistică din 

statele membre, care reflectă situația la 1 iulie 2018 din statele membre. 

2. INFORMAȚII DE CONTEXT 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2013 a modificat mecanismul de actualizare a plăților, 

denumit „metoda”, permițând o actualizare automată a tuturor salariilor, pensiilor și 

indemnizațiilor. În acest scop, sumele și coeficienții corectori relevanți cuprinși în 

Statut ar trebui înțeleși ca sume și coeficienți corectori de referință care sunt supuși 

unei actualizări periodice și automate. Aceste sume și coeficienți corectori actualizați 

ar trebui să fie publicați de către Comisie în termen de două săptămâni de la 

actualizare, în seria C a Jurnalului Oficial (JO) al UE, spre informare. 

În temeiul articolului 65 alineatul (4) din Statut, în anii 2013 și 2014 nu poate avea 

loc nicio actualizare a remunerațiilor și pensiilor personalului UE care își desfășoară 

activitatea în Belgia și în Luxemburg, prin urmare în 2013 și 2014 nu a avut loc nicio 

actualizare a salariilor personalului UE care își desfășura activitatea în Belgia și în 

Luxemburg. Această măsură s-a adăugat ajustării limitate a salariilor și pensiilor 

pentru 2011 și 2012, de 0 % și, respectiv, de 0,8 %, care a fost rezultatul abordării 

globale de a soluționa litigiile privind ajustarea remunerațiilor și pensiilor pentru  

anii 2011 și 2012.  

Personalul UE a suferit o pierdere semnificativă a puterii reale de cumpărare în 

perioada 2004-2018, mai mare decât cea a funcționarilor publici naționali din statele 

membre. În perioada respectivă, membrii personalului UE au pierdut în jur de 10,5 % 

din puterea lor de cumpărare, ca urmare a efectului combinat al reformelor Statutului 

funcționarilor din 2004 și 2013 și al reducerii ajustării salariilor. În aceeași perioadă, 

puterea de cumpărare a funcționarilor publici din administrațiile centrale ale statelor 

membre a scăzut cu 1,8 %.  

Efectul combinat al neaplicării metodei de ajustare salarială în 2011 și 2012 și al 

înghețării remunerațiilor și pensiilor în 2013 și 2014 a adus economii de aproximativ 

3 miliarde EUR în perioada corespunzătoare cadrului financiar multianual (CFM) 

2014-2020 și de aproximativ 500 de milioane EUR anual, pe termen lung. În 

ansamblu, ultima revizuire a Statutului funcționarilor a generat economii de 

aproximativ 4,3 miliarde EUR la nivelul costurilor administrative, pe durata CFM. În 

plus, măsurile specifice care nu au efect bugetar direct, cum ar fi creșterea timpului 

de lucru și reducerea concediului anual fără compensații salariale reprezintă 

aproximativ 1,5 miliarde EUR pentru instituții.  
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3. DISPOZIȚII LEGALE PRIVIND ACTUALIZAREA REMUNERAȚIILOR ȘI PENSIILOR 

FUNCȚIONARILOR ȘI ALE CELORLALȚI AGENȚI AI UE ȘI A COEFICIENȚILOR 

CORECTORI APLICAȚI ACESTORA 

3.1. Actualizarea remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai 

UE [articolul 65 alineatul (1) al doilea paragraf din Statut] 

Articolul 65 alineatul (1) al doilea paragraf din Statut prevede că anumite sume 

menționate în articol care fixează salariile de bază și diversele indemnizații și 

coeficienți se actualizează anual în conformitate cu anexa XI. Comisia publică 

sumele actualizate, în termen de două săptămâni de la actualizare, în seria C a JO al 

UE, spre informare.  

De asemenea, articolul 65 alineatul (3) din Statut prevede că aceste sume [menționate 

la articolul 65 alineatul (1) al doilea paragraf] sunt considerate a fi sume a căror 

valoare reală la un moment dat se actualizează fără a se recurge la un alt act 

legislativ. 

Articolul 65a din Statut prevede că normele de punere în aplicare a articolelor 64 

și 65 din Statut sunt stabilite în anexa XI. 

În conformitate cu articolul 3 din anexa XI la Statut, actualizarea remunerațiilor și 

pensiilor în temeiul articolului 65 din Statut decurge în mod direct din evoluția 

puterii de cumpărare a salariilor din administrațiile naționale (indicatorul specific) și 

din evoluția costului vieții în Belgia și în Luxemburg (indicele comun). 

Indicatorul specific măsoară variația remunerației nete, fără inflație, a funcționarilor 

publici din administrațiile centrale ale statelor membre. Eurostat calculează acest 

indicator pe baza informațiilor furnizate de cele unsprezece state membre menționate 

la articolul 1 alineatul (4) din anexa XI. 

Indicele comun măsoară evoluția costului vieții în Belgia și în Luxemburg pentru 

funcționarii UE, în funcție de distribuția personalului care își desfășoară activitatea în 

aceste două state membre. Eurostat calculează acest indice pe baza informațiilor 

privind prețurile furnizate de autoritățile belgiene și luxemburgheze și a informațiilor 

privind numărul membrilor personalului din bazele de date interne ale instituțiilor UE. 

În plus, articolul 10 din anexa XI la Statut stabilește o clauză de moderare,  

care prevede că valoarea indicatorului specific face obiectul unei limite superioare  

de +2 % și al unei limite inferioare de -2 %. În cazul în care valoarea indicatorului 

specific depășește această limită, la stabilirea actualizării anuale se utilizează, în 

schimb, valoarea acestei limite. Limita se va aplica apoi începând cu 1 iulie, iar partea 

rămasă a actualizării anuale se va aplica începând cu data de 1 aprilie a anului următor. 

Articolul 11 din anexa XI la Statutul funcționarilor stabilește o clauză de exceptare 

aplicabilă în cazul unei scăderi a produsului intern brut total al UE. Clauza de 

exceptare se aplică în cazul în care valoarea indicatorului specific este pozitivă, însă 

se înregistrează o scădere a produsului intern brut total al UE pentru anul în curs. 

Într-un astfel de caz, la calcularea actualizării anuale se utilizează numai o parte a 

indicatorului specific, partea rămasă urmând a se plăti cu întârziere sau deloc. 
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3.2. Actualizarea coeficienților corectori aplicați remunerațiilor și pensiilor 

funcționarilor și ale celorlalți agenți ai UE în cadrul UE (articolul 64  

al doilea paragraf) 

În conformitate cu articolul 64 din Statut, remunerației unui funcționar exprimată în 

euro i se aplică un coeficient corector mai mare, mai mic sau egal cu 100 %, în 

funcție de condițiile de viață din diferitele locuri de repartizare. Nu se aplică niciun 

coeficient corector în Belgia și Luxemburg, având în vedere rolul special, de 

referință, al acestor două locuri de repartizare, ca sedii principale și originare ale 

majorității instituțiilor. 

De asemenea, coeficienții corectori se instituie, se suprimă sau se actualizează anual, 

în conformitate cu anexa XI. În legătură cu această actualizare, toate valorile sunt 

considerate valori de referință. Comisia publică sumele actualizate, în termen de 

două săptămâni de la actualizare, în seria C a JO al UE, spre informare. 

În conformitate cu articolul 3 din anexa XI la Statut, actualizarea coeficienților 

corectori aplicabili remunerațiilor și pensiilor se calculează pe baza raporturilor 

dintre paritățile economice corespunzătoare menționate la articolul 1 din anexa XI și 

cursurile de schimb precizate la articolul 63 din Statut pentru țările relevante. 

Paritățile economice pentru remunerații stabilesc echivalența puterii de cumpărare a 

remunerațiilor plătite la Bruxelles, ca oraș de referință, cu puterea de cumpărare a 

remunerațiilor plătite în celelalte locuri de repartizare. Eurostat calculează aceste 

parități de comun acord cu institutele statistice naționale ale statelor membre. 

Paritățile economice pentru pensii stabilesc echivalența puterii de cumpărare a 

pensiilor plătite în Belgia, ca țară de referință, cu puterea de cumpărare a 

remunerațiilor plătite în celelalte țări de reședință. Eurostat calculează aceste parități 

de comun acord cu institutele statistice naționale. În temeiul articolului 20 din 

anexa XIII la Statutul funcționarilor, coeficienții corectori se aplică doar acelei părți 

din pensie care corespunde drepturilor de pensie dobândite înainte de 1 mai 2004. 

Coeficientul corector minim aplicabil pensiilor este de 100. 

În temeiul articolului 17 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor, se 

aplică coeficienți corectori specifici anumitor transferuri efectuate de către 

funcționari și de către ceilalți agenți. 

3.3. Actualizarea coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, 

agenților temporari și agenților contractuali ai UE care își desfășoară 

activitatea în țări terțe [articolul 13 alineatul (1) din anexa X la Statut] 

Articolele 11, 12 și 13 din anexa X la Statut prevăd dispoziții privind plata 

remunerației funcționarilor și celorlalți agenți care își desfășoară activitatea în țări 

terțe. Remunerația se plătește în euro în UE și este supusă ponderării aplicabile 

remunerației funcționarilor angajați în Belgia, însă, la cererea unui funcționar, 

întreaga remunerație sau o parte din aceasta poate fi plătită în moneda țării de 

repartizare. În acest caz, se aplică coeficientul corector aferent locului de repartizare, 

iar remunerația se convertește la cursul de schimb corespunzător.  

Pentru a se garanta, pe cât posibil, faptul că funcționarii, agenții temporari și agenții 

contractuali ai Uniunii au o putere de cumpărare echivalentă indiferent de locul de 

repartizare, coeficientul corector se actualizează o dată pe an în conformitate cu 

regulile stabilite în anexa XI la Statut. În legătură cu această actualizare, toate 
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valorile sunt considerate valori de referință. Comisia publică sumele actualizate, în 

termen de două săptămâni de la actualizare, în seria C a JO al UE, spre informare. 

Pentru a stabili echivalența puterii de cumpărare a remunerațiilor plătite la Bruxelles 

cu puterea de cumpărare a remunerațiilor plătite în celelalte locuri de repartizare, 

Eurostat calculează paritățile economice. Coeficientul corector este factorul care 

rezultă din împărțirea valorii parității economice la cursul de schimb. Cursurile de 

schimb utilizate se stabilesc în conformitate cu normele de execuție a bugetului 

general al UE și corespund datei de aplicare a coeficienților corectori. 

3.4. Actualizarea intermediară a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale 

celorlalți agenți ai UE în cadrul UE [articolul 65 alineatul (2) din Statut] 

Articolul 65 alineatul (2) prevede că, în cazul unei modificări substanțiale a costului 

vieții, sumele menționate la articolul 65 alineatul (1) și coeficienții corectori 

menționați la articolul 64 se actualizează în conformitate cu anexa XI. Comisia 

publică sumele actualizate și coeficienții corectori, în termen de două săptămâni de la 

actualizare, în seria C a JO al UE, spre informare. 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din anexa XI la Statut, actualizarea 

intermediară a remunerațiilor și pensiilor, aplicabilă de la 1 ianuarie, se efectuează în 

cazul unei modificări substanțiale a costului vieții în perioada iunie-decembrie  

(în raport cu pragul de sensibilitate definit la articolul 6 din anexa XI la Statut) și 

ținând seama de previziunea evoluției puterii de cumpărare pe parcursul perioadei de 

referință anuale în curs. Actualizările intermediare sunt luate în considerare la 

actualizarea anuală a salariilor. 

Mai mult, în temeiul articolului 6 din anexa XI la Statut, actualizarea intermediară se 

va efectua pentru toate locurile (inclusiv pentru Bruxelles și Luxemburg) dacă a fost 

atins sau depășit pragul de sensibilitate în Bruxelles și în Luxemburg. În cazul în care 

acest prag de sensibilitate pentru Bruxelles și Luxemburg nu este atins, actualizarea 

intermediară se efectuează numai pentru acele locuri unde pragul de sensibilitate a 

fost atins sau depășit. 

În conformitate cu articolul 7 din anexa XI la Statut, valoarea actualizării 

intermediare este egală cu indicele comun înmulțit, după caz, cu jumătate din 

indicatorul specific previzional, în cazul în care acesta din urmă este negativ. 

Coeficienții corectori sunt egali cu raportul dintre paritatea economică relevantă și 

cursul de schimb prevăzut la articolul 63 din Statut, înmulțit cu valoarea actualizării, 

în cazul în care nu se atinge pragul de sensibilitate în Bruxelles și în Luxemburg. 

3.5. Actualizările intermediare ale coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor 

funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai UE care își 

desfășoară activitatea în țări terțe [articolul 13 alineatul (2) din anexa X la Statut] 

Pe lângă actualizarea anuală a remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și 

agenților contractuali ai UE care își desfășoară activitatea în țări terțe, în temeiul 

articolului 13 alineatul (1) din anexa X la Statut (a se vedea punctul 3.3 de mai sus), 

atunci când, în cazul unei anumite țări, se constată că variația costului vieții măsurată 

pe baza coeficientului corector și a cursului de schimb corespunzător a depășit 5 % 

de la ultima actualizare, se efectuează o actualizare intermediară a coeficienților 

corectori, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din 

anexa X la Statut. 
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Pentru a stabili echivalența puterii de cumpărare a remunerațiilor plătite la Bruxelles 

cu puterea de cumpărare a remunerațiilor plătite în celelalte locuri de repartizare, 

Eurostat calculează paritățile economice. Coeficientul corector este factorul care 

rezultă din împărțirea valorii parității economice la cursul de schimb. Cursurile de 

schimb utilizate se stabilesc în conformitate cu normele de execuție a bugetului 

general al UE și corespund datei de aplicare a coeficienților corectori. 

4. ACTUALIZĂRILE PE 2018 ALE REMUNERAȚIILOR ȘI PENSIILOR FUNCȚIONARILOR ȘI 

ALE CELORLALȚI AGENȚI AI UE, PRECUM ȘI ALE COEFICIENȚILOR CORECTORI 

APLICAȚI ACESTORA 

Comisia ia notă de diversele actualizări ale remunerațiilor și pensiilor funcționarilor 

și ale celorlalți agenți ai UE care sunt puse în aplicare în conformitate cu anexa XI la 

Statut în perioada de referință de douăsprezece luni până la 1 iulie 2018 și care au loc 

înainte de sfârșitul anului 2018. Actualizările menționate, enumerate la punctul 4 de 

mai jos, se bazează pe datele statistice pregătite de Oficiul de Statistică al UE de 

comun acord cu institutele statistice naționale ale statelor membre, care reflectă 

situația la 1 iulie 2018 din statele membre
1
. 

4.1. Actualizarea pe 2018 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți 

agenți ai UE [articolul 65 alineatul (1) al doilea paragraf din Statut] 

În conformitate cu articolul 1 din anexa XI la Statut, Eurostat a redactat un raport 

privind evoluția costului vieții în Belgia și în Luxemburg, evoluția puterii de 

cumpărare a remunerațiilor din administrațiile naționale și paritățile economice pe 

baza cărora se calculează diferiții coeficienți corectori
2
. 

                                                           
1
  În special, se face trimitere la următoarele rapoarte ale Eurostat: 

 Raportul Eurostat din 31 octombrie 2018 privind actualizarea anuală pe 2018 a remunerațiilor 

și pensiilor funcționarilor UE în conformitate cu articolele 64 și 65 din Statutul funcționarilor 

și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa XI la acesta, care 

ajustează, cu efect de la 1 iulie 2018, remunerațiile personalului activ și pensiile personalului 

pensionat și care actualizează, cu efect de la 1 iulie 2018, coeficienții corectori aplicați 

remunerațiilor personalului care își desfășoară activitatea la posturi în interiorul și în  

afara UE și pensiilor personalului pensionat în funcție de țara de reședință, precum și 

transferurilor de pensii. 

 Raportul Eurostat din 3 mai 2018 privind actualizarea intermediară a remunerațiilor  

și pensiilor funcționarilor Uniunii Europene în conformitate cu articolele 64 și 65 din  

Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa XI 

la acesta. 

 Rapoartele Eurostat din 24 aprilie 2018 și 10 octombrie 2018 privind actualizarea intermediară 

a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și 

agenților contractuali ai Uniunii Europene repartizați în delegații din afara UE, în conformitate 

cu articolul 64 din Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai  

Uniunii Europene și cu anexele X și XI la acesta. 

 
2
  Raportul Eurostat din 31 octombrie 2018 privind actualizarea anuală pe 2018 a remunerațiilor și 

pensiilor funcționarilor UE în conformitate cu articolele 64 și 65 din Statutul funcționarilor și Regimul 

aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene și cu anexa XI la acesta, care ajustează, cu efect de la  

1 iulie 2018, remunerațiile personalului activ și pensiile personalului pensionat și care actualizează, cu 

efect de la 1 iulie 2018, coeficienții corectori aplicați remunerațiilor personalului care își desfășoară 

activitatea la posturi în interiorul și în afara UE și pensiilor personalului pensionat în funcție de țara de 

reședință, precum și transferurilor de pensii. 
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Evoluția medie a puterii de cumpărare a remunerațiilor funcționarilor publici din 

administrațiile naționale în perioada de referință, măsurată de indicatorul specific, 

este egală cu -0,4 %. 

Evoluția costului vieții în Belgia și Luxemburg în perioada de referință, măsurată de 

indicele comun calculat de Eurostat, este egală cu + 2,1 %. În conformitate cu 

articolul 3 alineatul (2) din anexa XI la Statut, valoarea actualizării se obține 

înmulțind indicatorul specific cu indicele comun calculat de Eurostat. Actualizarea 

remunerațiilor și pensiilor din Belgia și Luxemburg este, prin urmare, de 1,7 %.  

În temeiul articolului 3 alineatul (5) din anexa XI la Statut, nu se aplică niciun 

coeficient corector pentru Belgia sau Luxemburg. 

Indicatorul specific global (0,4 %) depășește pragul necesar pentru declanșarea 

clauzei de moderare (limita superioară prevăzută de aceasta fiind de - 2 %) care, prin 

urmare, nu se aplică.  

Întrucât, conform prognozelor, evoluția PIB în termeni reali este pozitivă + 2,3 %)
3
, 

clauza de exceptare nu se aplică. 

Prin urmare, până la sfârșitul anului 2018, Comisia urmează să publice în seria C a 

JO valorile actualizate menționate la articolul 65 alineatul (1) al doilea paragraf din 

Statut, aplicabile începând cu 1 iulie 2018 remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și 

ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, astfel cum se indică în anexa I la prezentul 

raport.  

4.2. Actualizarea pe 2018 a coeficienților corectori aplicați remunerațiilor și 

pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai UE în interiorul UE 

(articolul 64 al doilea paragraf) 

În conformitate cu articolul 1 din anexa XI la Statut, Eurostat a redactat un raport 

privind evoluția costului vieții în Belgia și în Luxemburg, evoluția puterii de 

cumpărare a remunerațiilor din administrațiile naționale și paritățile economice pe 

baza cărora se calculează diferiții coeficienți corectori
4
. 

În afara Belgiei și a Luxemburgului, actualizarea remunerațiilor și pensiilor se obține 

înmulțind ajustarea pentru Belgia și Luxemburg cu variația coeficienților corectori și 

a cursului de schimb. 

Coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor, pensiilor și transferurilor unei părți 

din remunerație au fost calculați de Eurostat după cum urmează: 

4.1.1. Coeficienții corectori pentru personalul din afara Belgiei și a Luxemburgului: 

Eurostat a calculat, de comun acord cu institutele statistice naționale, paritățile 

economice care stabilesc echivalența puterii de cumpărare a remunerațiilor plătite la 

Bruxelles cu puterea de cumpărare a remunerațiilor plătite în celelalte locuri de 

repartizare, la 1 iulie 2018. 

Coeficienții corectori care se aplică remunerațiilor funcționarilor și ale celorlalți 

agenți încadrați în muncă în alte state membre decât Belgia și Luxemburg se 

                                                           
3
  În Previziunile economice europene publicate de DG ECFIN la 3 mai 2018 se estima că creșterea în 

termeni reali a PIB-ului în 2018 pentru UE în ansamblu va fi de + 2,3 %, urmând să rămână stabilă  

în 2019, la + 2,0 %. 
4
  Raportul Eurostat din 31 octombrie 2018 privind actualizarea anuală pe 2018 a remunerațiilor și 

pensiilor funcționarilor UE (a se vedea nota de subsol 2 de mai sus). 
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stabilesc prin raportul dintre aceste parități economice și cursurile de schimb 

aplicabile la data de 1 iulie 2018. 

Prin urmare, până la sfârșitul anului 2018 Comisia urmează să publice în seria C a JO 

coeficienții corectori aplicabili începând cu 1 iulie 2018 remunerațiilor și pensiilor 

funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, astfel cum se indică în 

anexa I la prezentul raport.  

4.1.2. Coeficienții corectori pentru PENSIILE plătite în afara Belgiei si a Luxemburgului și 

coeficienții corectori pentru TRANSFERURI: 

Eurostat a calculat, de comun acord cu institutele statistice naționale, paritățile 

economice care stabilesc echivalența dintre puterea de cumpărare a pensiilor plătite 

în Belgia și cea a pensiilor plătite în celelalte țări de reședință, la data de 1 iulie 2018. 

Coeficienții corectori calculați în diverse țări pentru pensiile plătite persoanelor care 

locuiesc în afara Belgiei și a Luxemburgului sunt determinați de raportul dintre 

aceste parități economice și cursurile de schimb aplicabile la data de 1 iulie 2018.  

În temeiul articolului 20 din anexa XIII la Statut, coeficienții corectori se aplică doar 

acelei părți din pensie care corespunde drepturilor de pensie dobândite înainte de 

1 mai 2004. 

În temeiul articolului 17 din anexa VII la Statut, acești coeficienți corectori se aplică 

direct transferurilor efectuate de către funcționari și de către ceilalți agenți. 

Prin urmare, până la sfârșitul anului 2018 Comisia urmează să publice în seria C a JO 

coeficienții corectori aplicabili începând cu 1 iulie 2018 pensiilor plătite în afara 

Belgiei și Luxemburgului și coeficienții corectori pentru transferurile funcționarilor 

și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, astfel cum se indică în anexa I la 

prezentul raport.  

4.3. Actualizarea pe 2018 a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor 

funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai UE care își 

desfășoară activitatea în țări terțe [articolul 13 alineatul (1) din anexa X la 

Statut] 

Statisticile de care dispune Comisia conțineau o listă de 145 de locuri de repartizare. 

Cu toate acestea, nu au fost prezentate parități economice pentru locurile în care 

datele nu erau disponibile sau nu erau fiabile din cauza instabilității locale sau din 

alte motive.  

Coeficienții corectori pentru toate locurile de repartizare din afara UE au fost 

calculați la 1 iulie 2018. Actualizarea anuală stabilește coeficienții corectori care 

rezultă din paritățile pentru 1 iulie 2018 comunicate de Eurostat.  

Prin urmare, până la sfârșitul anului 2018 Comisia urmează să publice în seria C a JO 

coeficienții corectori aplicabili începând cu 1 iulie 2018 remunerațiilor 

funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai UE care își desfășoară 

activitatea în țări terțe, astfel cum se indică în anexa II la prezentul raport.  

4.4. Actualizarea intermediară pe 2018 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și 

ale celorlalți agenți ai UE în cadrul UE [articolul 65 alineatul (2) din Statut]  

În conformitate cu articolul 4 din anexa XI la Statut, remunerațiile și pensiile în acele 

locuri de repartizare în care s-a constatat o modificare substanțială a costului vieții au 

trebuit să fie actualizate. 
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Eurostat a calculat, de comun acord cu institutele statistice naționale
5
, că evoluția 

costului vieții pentru Belgia și Luxemburg, măsurată pe baza indicelui comun, în 

perioada iunie 2017 – decembrie 2017 a fost de 1,0 %.  

Evoluția costului vieții în afara Belgiei și Luxemburgului pe perioada de referință s-a 

măsurat cu ajutorul indicilor impliciți calculați de Eurostat
6
. Acești indici s-au 

calculat prin înmulțirea indicelui comun cu variația parității economice. 

Pragul de sensibilitate pentru o modificare substanțială a costului vieții corespunde 

unui procent de 6 % pe o perioadă de douăsprezece luni (3 % pe o perioadă de  

șase luni). 

Întrucât indicele comun pentru perioada de referință (iunie 2017 – decembrie 2017) a 

fost de 101,0 (adică + 1,0 %), această variație a rămas sub pragul stabilit (± 3,0 %). 

În consecință, nu a fost necesară nicio actualizare intermediară a remunerației 

nominale și a pensiilor funcționarilor europeni în Belgia și Luxemburg. 

Coeficienții corectori sunt egali cu raportul dintre paritatea economică relevantă și 

cursul de schimb înmulțit, dacă nu se atinge pragul de sensibilitate pentru Bruxelles 

și Luxemburg, cu valoarea actualizării intermediare. 

Eurostat a calculat, de comun cu acord cu institutele statistice naționale
7
, că în niciun 

loc de repartizare din UE indicele implicit al prețurilor nu depășește pragul stabilit 

pentru perioada respectivă. În consecință, nu a fost necesară nicio actualizare 

intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerației funcționarilor și 

celorlalți agenți ai Uniunii Europene. 

De asemenea, Eurostat a calculat, de comun acord cu institutele statistice naționale
8
, 

că în niciun stat membru al UE indicele implicit al prețurilor nu depășește pragul 

stabilit pentru perioada respectivă. În consecință, nu a fost necesară nicio actualizare 

intermediară a coeficienților corectori calculați de Eurostat pentru pensiile plătite în 

acele țări.  

Prin urmare, nu a fost necesară publicarea de către Comisie în seria C a JO  

a unei actualizări intermediare a coeficienților corectori aplicabili începând cu  

1 ianuarie 2018 remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai UE 

care își desfășoară activitatea în interiorul UE.  

4.5. Actualizările intermediare pe 2018 ale coeficienților corectori aplicabili 

remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai 

UE care își desfășoară activitatea în țări terțe [articolul 13 alineatul (2) din 

anexa X la Statut] 

4.1.3. Pentru perioada august 2017 – ianuarie 2018 

Statisticile de care dispune Comisia
9
 au arătat că, în cazul anumitor țări terțe, variația 

costului vieții măsurată pe baza coeficientului corector și a cursului de schimb 

                                                           
5
  Raportul Eurostat din 3 mai 2018 privind actualizarea intermediară a remunerațiilor și pensiilor 

funcționarilor Uniunii Europene în conformitate cu articolele 64 și 65 din Statutul funcționarilor și 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa XI la acesta. 
6
  Idem 

7
  Idem 

8
  Idem 

9
  Raportul Eurostat din 24 aprilie 2018 privind actualizarea intermediară a coeficienților corectori 

aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene 
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corespunzător a fost mai mare de 5 % față de momentul când s-au stabilit ultima dată 

coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și 

agenților contractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în țări terțe, 

plătite în moneda țării de repartizare, și anume la 1 iulie 2017.  

În conformitate cu articolul 13 al doilea paragraf din anexa X la Statut, în acest caz a 

trebuit să aibă loc o actualizare intermediară a coeficienților corectori, în 

conformitate cu procedura stabilită în anexa XI la Statut.  

Actualizarea intermediară a stabilit coeficienții corectori care decurg din paritățile 

comunicate de Eurostat pentru 1 august, 1 septembrie, 1 octombrie, 1 noiembrie,  

1 decembrie 2017 și, respectiv, 1 ianuarie 2018.  

Prin urmare, la 13 iunie 2018 Comisia a publicat în seria C
10

 a JO șase tabele lunare 

care indică țările vizate, coeficienții corectori respectivi și datele aplicabile  

pentru fiecare.  

4.1.4. Pentru perioada februarie 2018 – iunie 2018 

Statisticile de care dispune Comisia
11

 arată că, în cazul anumitor țări terțe, variația 

costului vieții măsurată pe baza coeficientului corector și a cursului de schimb 

corespunzător a fost mai mare de 5 % față de momentul în care s-au stabilit ultima 

dată coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari 

și agenților contractuali ai UE care își desfășoară activitatea în țări terțe, plătite în 

moneda țării de repartizare. 

În conformitate cu articolul 13 al doilea paragraf din anexa X la Statut, în acest caz a 

trebuit să aibă loc o actualizare intermediară a coeficienților corectori, în 

conformitate cu procedura stabilită în anexa XI la Statut.  

Actualizarea intermediară a stabilit coeficienții corectori care decurg din paritățile 

comunicate de Eurostat pentru 1 februarie, 1 martie, 1 aprilie, 1 mai și, respectiv,  

1 iunie 2018.  

Prin urmare, până la sfârșitul anului 2018, Comisia urmează să publice în seria C a 

JO cinci tabele lunare care indică țările afectate, coeficienții corectori respectivi și 

datele aplicabile pentru fiecare, astfel cum se indică în anexa III la prezentul raport.  

5. IMPACTUL BUGETAR AL REMUNERAȚIILOR ȘI PENSIILOR FUNCȚIONARILOR ȘI ALE 

CELORLALȚI AGENȚI AI UE, PRECUM ȘI AL COEFICIENȚILOR CORECTORI APLICAȚI 

ACESTORA 

Această secțiune oferă o estimare detaliată a impactului bugetar al actualizărilor care 

afectează remunerațiile și pensiile personalului UE în 2018. 

                                                                                                                                                                                     
repartizați în delegații din afara UE, în conformitate cu articolul 64 din Statutul funcționarilor  

Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexele X și XI  

la acesta. 
10

  JO C/203/13 din 13 iunie 2018. 
11

  Raportul Eurostat din 10 octombrie 2018 privind actualizarea intermediară a coeficienților corectori 

aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene 

repartizați în delegații din afara UE, în conformitate cu articolul 64 din Statutul funcționarilor  

Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexele X și XI  

la acesta. 
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5.1. Actualizarea pe 2018 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți 

agenți ai UE [articolul 65 alineatul (1) al doilea paragraf din Statut] 

Actualizarea sumelor prevăzute la articolul 65 alineatul (1) al doilea paragraf din 

Statut are un impact financiar asupra tuturor liniilor bugetare aferente cheltuielilor cu 

personalul din toate instituțiile și agențiile. 

 

În milioane EUR  

 Rubrica V Alte rubrici (de la I la IV) 

 
Anul 

2018 

Anul 

2019 
Anii 

următori 

Anul 

2018 

Anul 

2019 
Anii 

următori 

Impactul estimat 

asupra cheltuielilor 
+ 54,4 + 108,9 + 108,9 + 14,3 + 28,5 + 28,5 

Impactul estimat 

asupra veniturilor 
+ 9,5 + 19,0 + 19,0 + 2,4 + 4,8 + 4,8 

 

 

5.2. Actualizarea pe 2018 a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor 

funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai UE în cadrul UE 

[articolul 64 al doilea paragraf și articolul 20 alineatul (1) din anexa XIII] 

Actualizarea cu efect de la 1 iulie 2018 a coeficienților corectori aplicați 

remunerațiilor personalului UE în statele membre, dar în afara orașelor Bruxelles și 

Luxemburg, are un impact financiar asupra mai multor linii bugetare aferente 

cheltuielilor cu personalul. 

 

În milioane EUR  

 Rubrica V Alte rubrici (de la I la IV) 

 
Anul 

2018 

Anul 

2019 
Anii 

următori 

Anul 

2018 

Anul 

2019 
Anii 

următori 

Impactul estimat 

asupra cheltuielilor 
- 0,3 - 0,7 - 0,7 + 3,9 + 7,8 + 7,8 

 

 

 

5.3. Actualizarea pe 2018 a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor 

funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai UE care își 
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desfășoară activitatea în țări terțe [articolul 13 alineatul (1) din anexa X la 

Statut] 

Actualizarea anuală, cu efect de la 1 iulie 2018, a coeficienților corectori aplicați 

remunerațiilor personalului UE repartizat în țări terțe are un impact financiar asupra 

mai multor linii bugetare aferente cheltuielilor cu personalul din cadrul rubricii V. 

 

În milioane EUR  

 Rubrica V 

 
Anul 

2018 

Anul 

2019 
Anii 

următori 

Impactul estimat 

asupra cheltuielilor 
- 1,2 - 2,4 - 2,4 

 

5.4. Actualizările intermediare pe 2018 ale coeficienților corectori aplicabili 

remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai 

UE care își desfășoară activitatea în țări terțe [articolul 13 alineatul (2) din 

anexa X la Statut] 

5.1.1. Pentru perioada august 2017 – ianuarie 2018 

Actualizarea intermediară, cu efect de la 1 august 2017, 1 septembrie 2017,  

1 octombrie 2017, 1 noiembrie 2017, 1 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018 a anumitor 

coeficienți corectori aplicați remunerațiilor personalului UE repartizat în țări terțe are 

un impact financiar asupra mai multor linii bugetare aferente cheltuielilor cu 

personalul din cadrul rubricii V. 

 

În milioane EUR  

 Rubrica V 

 
Anul 

2018 

Anul 

2019 
Anii 

următori 

Impactul estimat 

asupra cheltuielilor 
+ 0,2 + 0,4 + 0,4 
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5.1.2. Pentru perioada februarie 2018 – iunie 2018 

Actualizarea intermediară cu efect de la 1 februarie 2018, 1 martie 2018,  

1 aprilie 2018, 1 mai 2018 și 1 iunie 2018 a anumitor coeficienți corectori aplicați 

remunerațiilor personalului UE repartizat în țări terțe are un impact financiar asupra 

mai multor linii bugetare aferente cheltuielilor cu personalul din cadrul rubricii V. 

 

În milioane EUR  

 Rubrica V 

 
Anul 

2018 

Anul 

2019 
Anii 

următori 

Impactul estimat 

asupra cheltuielilor 
- 0,5 - 1,0 - 1,0 
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Anexe: 

(1) Proiect de publicare în seria C a Jurnalului Oficial al UE – Actualizarea pe 2018 a 

remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai UE, precum și a 

coeficienților corectori aplicabili acestora 

(2) Proiect de publicare în seria C a Jurnalului Oficial al UE – Actualizarea pe 2018 a 

coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și 

agenților contractuali ai UE care își desfășoară activitatea în țări terțe 

(3) Proiect de publicare în seria C a Jurnalului Oficial al UE – Actualizarea intermediară a 

coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și 

agenților contractuali ai UE care își desfășoară activitatea în țări terțe, pentru perioada 

februarie 2018 – iunie 2018 
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