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ANEXA I 

REPORTAREA CREDITELOR NEDIFERENȚIATE 

A. Prezentare generală 

Nr. Bugetul 

2017 

Rubrică Bugetul 

2018 

Regulamentul 

(UE, Euratom) 

nr. 966/2012 

Suma de 

reportat 

(în EUR) 

1 05 03 09 Rambursarea plăților directe acordate fermierilor din 

creditele reportate în raport cu disciplina financiară 

05 03 09 Articolul 169 

alineatul (3) 

450 500 000,00 

  Rubrica 2 - Total   450 500 000,00 

  Total general   450 500 000,00 
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B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1. 05 03 09 Rambursarea plăților directe acordate fermierilor din creditele 

reportate în raport cu disciplina financiară 

Credite autorizate în 2017 450 500 000,00 

Angajamente la 31.12.2017 0,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 450 500 000,00 

Reportare 450 500 000,00 

  

Conform articolului 169 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și articolului 26 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1, creditele neangajate din Fondul 

european de garantare agricolă (FEGA) care fac obiectul gestiunii partajate pot fi reportate în exercițiul financiar 

următor, cu respectarea limitei de 2 % din creditele inițiale sau a sumei aferente ajustării plăților directe în raport cu 

disciplina financiară, astfel cum este menționată la articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, care a 

fost aplicată în cursul exercițiului financiar precedent. În conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, această sumă va fi rambursată beneficiarilor finali care, în cursul exercițiului 

financiar în care sunt reportate creditele, fac obiectul ratei de ajustare. O sumă totală de 450 500 000 EUR de 

credite neangajate a fost transferată de la articolul 05 03 10 – Rezervă pentru situațiile de criză din sectorul agricol 

la articolul 05 03 09 – Rambursarea plăților directe acordate fermierilor din creditele reportate în raport cu 

disciplina financiară. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2197 al Comisiei
2
 stabilește sumele pe care 

fiecare stat membru trebuie să le ramburseze fermierilor și prevede că cheltuielile legate de această rambursare sunt 

eligibile pentru finanțare din partea Uniunii numai dacă sumele au fost plătite beneficiarilor înainte de 16 octombrie 

2018. Aceste sume corespund disciplinei financiare aplicate în cursul exercițiului financiar 2017, în valoare totală 

de 433 300 000 EUR. În acest stadiu, România nu este inclusă în regulamentul menționat. Se va pune la dispoziție o 

sumă pentru rambursările aplicate în România printr-o modificare a regulamentului respectiv, după ce autoritățile 

competente din România vor furniza cifre fiabile care să permită Comisiei să calculeze suma exactă în timp util. 

Suma de 450 500 000 EUR de la articolul 05 03 09 trebuie reportată în bugetul pentru 2018 și pusă la dispoziția 

statelor membre în vederea rambursării, acoperind inclusiv o eventuală rambursare către România într-un stadiu 

ulterior. 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 

(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO 

L 347, 20.12.2013, p. 549). 
2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2197 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 privind rambursarea, în 

conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului, a creditelor reportate din exercițiul financiar 2017 (JO L 312, 28.11.2017, p. 86). 
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ANEXA II 

REPORTAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT 

A. Prezentare generală 

Nr. Bugetul 

2017 

Rubrică Bugetul 

2018 

Regulamentul 

(UE, Euratom) 

nr. 966/2012 

Suma de 

reportat 

(în EUR) 

1 09 03 04 WiFi4EU -- Sprijinirea implementării rețelelor wifi 

locale 

09 03 04 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (b) 

4 050 000,00 

  Rubrica 1.a - Total   4 050 000,00 

2 13 03 64 01 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) -- 

Cooperare teritorială europeană 

13 03 64 01 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (a) 

21 626 831,00 

3 13 05 63 01 Cooperare transfrontalieră (CTF) -- Contribuție de la 

rubrica 1b 

13 05 63 01 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (a) 

1 441 028,00 

  Rubrica 1.b - Total   23 067 859,00 

4 18 02 01 03 Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru 

înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor 

referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe 

resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale 

statelor membre ale Uniunii Europene 

18 02 01 03 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (b) 

40 000 000,00 

5 18 03 01 01 Consolidarea și dezvoltarea sistemului european 

comun de azil și aprofundarea solidarității și a 

partajării responsabilității între statele membre 

18 03 01 01 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (a) 

157 441 008,28 

6 18 03 01 02 Susținerea migrației legale către Uniune, promovarea 

integrării efective a resortisanților țărilor terțe și 

consolidarea strategiilor echitabile și eficace în materie 

de returnare 

18 03 01 02 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (a) 

49 111 969,23 

  Rubrica 3 - Total   246 552 977,51 

7 13 05 63 02 Cooperarea transfrontalieră (CTF) -- Contribuție de la 

rubrica 4 

13 05 63 02 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (a) 

1 441 028,00 

8 21 02 77 31 Proiect-pilot -- Santé pour tous -- Sănătate pentru toți -

- proiect comun realizat de Aimes-Afrique (Togo) și 

Aktion PiT-Togohilfe e.V. (Germania) 

21 02 77 31 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (a) 

500 000,00 

  Rubrica 4 - Total   1 941 028,00 

9 40 02 42 Rezervă pentru ajutoare de urgență 40 02 42 Articolul 13 

alineatul (2) 

litera (c) 

61 705 366,00 

  Rubrica 9 - Total   61 705 366,00 
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  Total general   337 317 230,51 
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B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1. 09 03 04 WiFi4EU -- Sprijinirea implementării rețelelor wifi locale 

Credite autorizate în 2017 19 910 000,00 

Angajamente la 31.12.2016 15 859 656,34 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 4 050 343,66 

Reportare 4 050 000,00 

Temeiul juridic, și anume Regulamentul (UE) 2017/1953 al Parlamentului European și al Consiliului3, a fost 

adoptat abia la 25 octombrie 2017. Prin urmare, nu s-au putut angaja și semna toate contractele înainte de sfârșitul 

anului și se propune reportarea sumei de 4 050 000 EUR în temeiul articolului 13 alineatul (2) litera (b) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Acest articol bugetar asigură finanțarea inițiativei „WiFi4EU”, al cărei 

obiectiv este de a oferi acces gratuit la internet fără fir în comunitățile locale. Cea mai mare parte a creditelor pentru 

2017 au fost deja angajate și vor fi destinate cupoanelor WiFi4EU pentru comunitățile locale din cadrul primei 

cereri de propuneri legate de această inițiativă, care se preconizează că va avea loc în prima jumătate a anului 2018. 

Suma care se propune să fie reportată în 2018 va finanța dezvoltarea noii infrastructuri de servicii digitale, care va 

consolida sistemul de monitorizare la distanță creat de Comisie și va permite utilizatorilor să se înregistreze numai 

o singur dată la orice punct WiFi4EU, pentru ca apoi să fie identificați automat și să poată utiliza toate celelalte 

rețele Wifi4EU din întreaga Europă.  

 

2. 13 03 64 01 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) -- Cooperare 

teritorială europeană 

Credite autorizate în 2017 1 757 285 371,00 

Angajamente la 31.12.2016 1 735 658 540,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 21 626 831,00 

Reportare 21 626 831,00 

  

Procesul de adoptare a programelor operaționale Interreg V-A Spania-Portugalia (2014TC16RFCB005) și Interreg 

V-A Grecia-Cipru (2014TC16RFCB055) nu a putut fi finalizat înainte de sfârșitul anului 2017. Consultarea 

serviciilor implicate s-a încheiat cu un aviz pozitiv, ceea ce înseamnă că este respectată condiția ca cea mai mare 

parte a etapelor pregătitoare din procedura de angajare să fie finalizate până la data de 31 decembrie. Se propune 

reportarea sumei corespunzătoare în credite de angajament, în temeiul articolului 13 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

  

                                                 
3 Regulamentul (UE) 2017/1953 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în 

comunitățile locale (JO L 286, 01.11.2017, p. 1). 



 

RO 6  RO 

3. 13 05 63 01 Cooperare transfrontalieră (CTF) -- Contribuție de la rubrica 1b 

Credite autorizate în 2017 55 551 660,00 

Angajamente la 31.12.2016 54 110 632,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 1 441 028,00 

Reportare 1 441 028,00 

  

Procesul de adoptare a programului de cooperare transfrontalieră Grecia-Albania 2014-2020 (2014TC16I5CB010) 

nu a putut fi finalizat înainte de sfârșitul anului 2017. Consultarea serviciilor implicate s-a încheiat cu un aviz 

pozitiv, ceea ce înseamnă că este respectată condiția ca cea mai mare parte a etapelor pregătitoare din procedura de 

angajare să fie finalizate până la data de 31 decembrie. Se propune reportarea contribuției corespunzătoare de la 

rubrica 1b în credite de angajament, în temeiul articolului 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012. 

 

4. 18 02 01 03 Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea 

datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește 

pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii 

Europene 

Credite autorizate în 2017 40 000 000,00 

Angajamente la 31.12.2016 0,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 40 000 000,00 

Reportare 40 000 000,00 

Dat fiind că Regulamentul (UE) 2017/2226 privind noul sistem de intrare/ieșire a fost adoptat abia la 30 noiembrie 

2017, creditele nu au putut fi angajate înainte de sfârșitul anului. Astfel cum s-a anunțat deja în proiectul de buget 

rectificativ nr. 6/2017
4
, se propune reportarea sumei corespunzătoare de la linia 18 02 01 03 în conformitate cu 

articolul 13 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.  

  

                                                 
4 COM(2017) 597 final din 9 octombrie 2017. 
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5. 18 03 01 01 Consolidarea și dezvoltarea sistemului european comun de azil și 

aprofundarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre 

Credite autorizate în 2017 946 027 438,07 

Angajamente la 31.12.2016 788 586 429,79 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 157 441 008,28 

Reportare 157 441 008,28 

Reportarea propusă se referă la Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și la revizuirea programelor 

naționale care vizează suplimentarea programelor naționale cu noi angajamente de relocare și cu bugetul 

corespunzător acestora. La 4 iulie 2017, în statele membre a fost lansat un exercițiu de a asumare de angajamente în 

cadrul căruia statele membre au fost invitate să indice numărul de persoane pe care intenționează să le relocheze în 

conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 801/2014 al Comisiei
5
. 

Inițial, termenul-limită stabilit pentru prezentarea angajamentelor a fost 15 septembrie 2017. Cu toate acestea, după 

adoptarea Comunicării Comisiei din 27 septembrie 2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au 

nevoie de protecție internațională
6
, statele membre au fost invitate să își sporească numărul de angajamente de 

relocare asumate deja pentru a sprijini relocarea a 50 000 de persoane în total. Statele membre au fost invitate să 

informeze Comisia cu privire la intenția lor de a-și spori sau nu numărul de angajamente de relocare până la 

31 octombrie 2017. Din cauza procedurilor lor interne, Estonia, Finlanda, Lituania, Malta, Portugalia, România, 

Spania, Țările de Jos și Regatul Unit au cerut să își prezinte angajamentele oficiale la sfârșitul lunii noiembrie / 

începutul lunii decembrie, motiv pentru care a fost imposibil pentru Comisie să finalizeze procesul de revizuire a 

programelor naționale și să angajeze bugetul corespunzător înainte de sfârșitul anului. Consultarea serviciilor 

implicate s-a încheiat cu un aviz pozitiv, ceea ce înseamnă că este respectată condiția ca cea mai mare parte a 

etapelor pregătitoare din procedura de angajare să fie finalizate până la data de 31 decembrie. Prin urmare, se 

propune reportarea creditelor de angajament corespunzătoare în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) 

din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

  

                                                 
5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 801/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a calendarului și a 

altor condiții de punere în aplicare referitoare la mecanismul de alocare a resurselor pentru Programul de relocare al 

Uniunii în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare (JO L 219, 25.7.2014, p. 19). 
6 C(2017) 6504 final din 3 octombrie 2017. 
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6. 18 03 01 02 Susținerea migrației legale către Uniune, promovarea integrării 

efective a resortisanților țărilor terțe și consolidarea strategiilor echitabile și eficace în 

materie de returnare 

Credite autorizate în 2017 665 960 561,00 

Angajamente la 31.12.2016 616 848 320,59 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 49 112 240,41 

Reportare 49 111 969,23 

  

Cererea de reportare se referă la Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și la revizuirea programelor 

naționale care vizează suplimentarea programelor naționale cu noi angajamente de relocare și cu bugetul 

corespunzător acestora. Astfel cum se explică în justificarea reportării de la linia 18 03 01 01, la 4 iulie 2017, în 

statele membre a fost lansat un exercițiu de a asumare de angajamente în cadrul căruia statele membre au fost 

invitate să indice numărul de persoane pe care intenționează să le relocheze în conformitate cu articolul 1 

alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 801/2014 al Comisiei. Inițial, termenul stabilit pentru 

prezentarea angajamentelor a fost 15 septembrie 2017. Cu toate acestea, după adoptarea Comunicării Comisiei din 

27 septembrie 2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională 

[C(2017) 6504], statele membre au fost invitate să își sporească numărul de angajamente de relocare asumate deja 

pentru a sprijini relocarea a 50 000 de persoane în total. Statele membre au fost invitate să informeze Comisia cu 

privire la intenția lor de a-și spori sau nu numărul de angajamente de relocare până la 31 octombrie 2017. În cazul 

unor state membre, întârzierea în prezentarea angajamentelor oficiale a avut un impact și asupra modificării 

programelor lor naționale pentru acțiuni în domeniul integrării și returnării (linia 18 03 01 02). Prin urmare, bugetul 

corespunzător nu a putut fi angajat înainte de sfârșitul anului. Consultarea serviciilor implicate s-a încheiat cu un 

aviz pozitiv, ceea ce înseamnă că este respectată condiția ca cea mai mare parte a etapelor pregătitoare din 

procedura de angajare să fie finalizate până la data de 31 decembrie. Prin urmare, se propune reportarea creditelor 

de angajament corespunzătoare în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012. 

 

7. 13 05 63 02 Cooperarea transfrontalieră (CTF) -- Contribuție de la rubrica 4 

Credite autorizate în 2017 55 551 660,00 

Angajamente la 31.12.2016 54 110 632,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 1 441 028,00 

Reportare 1 441 028,00 

  

Procesul de adoptare a programului de cooperare transfrontalieră Grecia-Albania 2014-2020 (2014TC16I5CB010) 

nu a putut fi finalizat înainte de sfârșitul anului 2017. Consultarea serviciilor implicate s-a încheiat cu un aviz 

pozitiv, ceea ce înseamnă că este respectată condiția ca cea mai mare parte a etapelor pregătitoare din procedura de 

angajare să fie finalizate până la data de 31 decembrie. Prin urmare, se propune reportarea contribuției 

corespunzătoare de la rubrica 4 în credite de angajament în temeiul articolului 13 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 
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8. 21 02 77 31 Proiect-pilot -- Santé pour tous -- Sănătate pentru toți -- un proiect 

comun realizat de Aimes-Afrique (Togo) și Aktion PiT-Togohilfe e.V. (Germania) 

Credite autorizate în 2017 500 000,00 

Angajamente la 31.12.2016 0,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 500 000,00 

Reportare 500 000,00 

  

Proiectul-pilot este gestionat de Delegația Republicii Togoleze. Având în vedere că această delegație nu are 

expertiză în domeniul sănătății, elaborarea acestui proiect a durat mai mult. În plus, din cauza lipsei de informații 

referitoare la legătura dintre organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) din Europa și din Congo care 

implementează proiectul a fost nevoie de numeroase schimburi de informații pentru finalizarea documentului de 

acțiune înainte de a putea fi lansată consultarea interservicii, ceea ce a provocat întârzieri suplimentare. Consultarea 

serviciilor implicate s-a încheiat cu un aviz pozitiv, ceea ce înseamnă că este respectată condiția ca cea mai mare 

parte a etapelor pregătitoare din procedura de angajare să fie finalizate până la data de 31 decembrie. Prin urmare, 

se propune reportarea creditelor de angajament corespunzătoare în temeiul articolului 13 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.  

 

9. 40 02 42  Rezervă pentru ajutoare de urgență 

Credite autorizate în 2017 61 705 366,00 

Angajamente la 31.12.2016 0,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 61 705 366,00 

Reportare 61 705 366,00 

  

Regulamentul (UE, Euratom) 1311/2013 al Consiliului
7
 prevede că suma anuală aferentă rezervei pentru ajutoare 

de urgență poate fi utilizată până în exercițiul N+1 în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

Prin urmare, se propune reportarea sumei neutilizate din Rezerva pentru ajutoare de urgență în temeiul 

articolului 13 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

                                                 
7 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 
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ANEXA III 

REPORTAREA CREDITELOR DE PLATĂ 

A. Prezentare generală 

Nr. Bugetul 

2017 

Rubrică Bugetul 

2018 

Regulamentul 

(UE, Euratom) 

nr. 966/2012 

Suma de 

reportat 

(în EUR) 

1 18 04 01 02 Inițiativa cetățenească europeană 18 04 01 02 Articolul 13 

alineatul (3) 

191 000,00 

2 23 03 01 01 Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție 

în caz de dezastre în interiorul Uniunii 

23 03 01 01 Articolul 13 

alineatul (3) 

4 632 443,00 

  Rubrica 3 - Total   4 823 443,00 

3 23 03 01 02 Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție 

în caz de dezastre în țările terțe 

23 03 01 02 Articolul 13 

alineatul (3) 

1 800 318,00 

4 23 04 01 Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” -- 

Consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la 

crizele umanitare 

23 04 01 Articolul 13 

alineatul (3) 

392 792,13 

  Rubrica 4 - Total   2 193 110,13 

5 25 01 77 04 Proiect-pilot -- Noi tehnologii și instrumente de 

tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru 

punerea în aplicare și simplificarea inițiativei 

cetățenești europene 

25 01 77 04 Articolul 13 

alineatul (3) 

148 000,00 

6 26 03 77 04 Proiect-pilot -- Comunicațiile electronice criptate ale 

instituțiilor Uniunii 

26 03 77 04 Articolul 13 

alineatul (3) 

564 344,82 

7 26 03 77 06 Acțiune pregătitoare -- Gestionarea și calitatea 

codurilor informatice -- Auditarea programelor 

informatice gratuite și cu sursă deschisă 

26 03 77 06 Articolul 13 

alineatul (3) 

157 246,52 

  Rubrica 5 - Total   869 591,34 

  Total general   7 886 144,47 
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B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1. 18 04 01 02  Inițiativa cetățenească europeană 

Credite autorizate în 2017 640 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2016 448 349,86 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 191 650,14 

Reportare 191 000,00 

  

Din cauza unei întârzieri în executarea creditelor de angajament pentru 2017, s-au înregistrat întârzieri și în ceea ce 

privește plățile prevăzute în 2017. Având în vedere că obligațiile juridice contractate în 2017 impun efectuarea 

plăților la începutul anului 2018, creditele de plată disponibile în prezent nu ar fi suficiente pentru îndeplinirea 

necesarului total de plăți din 2018. Se propune, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012, reportarea în 2018 a creditelor de plată neutilizate, astfel încât toate contractele legate de 

dezvoltarea IT și de comunicare semnate recent să poată fi plătite în 2018. 

 

2. 23 03 01 01  Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de 

dezastre în interiorul Uniunii 

Credite autorizate în 2017 27 670 277,00 

Plăți efectuate la 31.12.2016 22 015 066,84 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 5 655 210,16 

Reportare 4 632 443,00 

  

Procesele de ofertare și de atribuire a granturilor au fost integrate în instrumentul IT instituțional 

(SYGMA/COMPASS) în 2017. Acest lucru a dus la adoptarea unor noi proceduri, de exemplu validarea 

beneficiarilor. Tranziția la acest nou mod de punere în aplicare a generat întârzieri. În consecință, câteva granturi nu 

au putut fi semnate în timp util pentru a permite efectuarea prefinanțării în 2017, care va avea loc, așadar, la 

începutul anului 2018. Prin urmare, se propune reportarea sumei de 4 632 443 EUR corespunzătoare creditelor de 

plată neutilizate în 2017, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Fără 

această reportare, creditele de plată din bugetul 2018 nu ar fi suficiente pentru a acoperi plățile finale pentru 

contractele în curs sau pentru acordurile de grant și nici prefinanțarea pentru acordurile de grant finalizate la 

sfârșitul anului 2017. 
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3. 23 03 01 02  Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de 

dezastre în țările terțe 

Credite autorizate în 2017 4 785 937,00 

Plăți efectuate la 31.12.2016 1 995 374,26 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 2 790 562,74 

Reportare 1 800 318,00 

  

Aceleași întârzieri generate de introducerea utilizării instrumentului IT instituțional SYGMA/COMPASS pentru 

procesul de acordare a granturilor se aplică și pentru linia bugetară 23 03 01 02. Prin urmare, se propune reportarea 

sumei de 1 800 318 EUR în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 

întrucât creditele de plată disponibile în 2018 nu ar fi suficiente pentru a acoperi noile obligații (angajamentele 

asumate în 2018), plățile finale pentru contractele în curs și acordurile de grant și prefinanțarea acordurilor de grant 

care au fost finalizate la sfârșitul anului 2017 și care urmează să fie plătite la începutul anului 2018.  

 

4. 23 04 01 Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” -- Consolidarea 

capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare 

Credite autorizate în 2017 15 970 942,00 

Plăți efectuate la 31.12.2016 15 541 609,87 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 429 332,13 

Reportare 392 792,13 

  

Plata prefinanțării pentru un acord de grant a fost amânată pentru începutul anului 2018 din cauza prelungirii 

negocierilor. În urma unei evaluări a necesarului de plăți în 2018, Comisia estimează că creditele de plată 

disponibile în 2018 nu ar fi suficiente pentru a acoperi noile obligații (angajamentele asumate în 2018), plățile 

finale pentru acordurile de grant în curs și prefinanțarea. Se propune așadar reportarea sumei de 392 792 EUR.  
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5. 25 01 77 04 Proiect-pilot -- Noi tehnologii și instrumente de tehnologia informației 

și comunicațiilor (TIC) pentru punerea în aplicare și simplificarea inițiativei cetățenești 

europene 

Credite autorizate în 2017 250 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2016 101 250,90 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 148 749,10 

Reportare 148 000,00 

  

Lansarea și organizarea proiectului-pilot au fost mai lente decât se anticipase, iar sumele plătite au fost mai mici 

decât creditele alocate în buget. Se preconizează că sumele care trebuie plătite pentru angajamentele asumate în 

2017 și pentru angajamentele corespunzătoare noilor credite în 2018 vor fi mai mari decât creditele de plată 

disponibile în bugetul 2018 (500 000 EUR). Prin urmare, se propune reportarea sumei de 148 000 EUR pentru a 

permite plata tuturor angajamentelor juridice în 2018. 

 

6. 26 03 77 04 Proiect-pilot -- Comunicațiile electronice criptate ale instituțiilor 

Uniunii 

Credite autorizate în 2017 750 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2016 185 655,18 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 564 344,82 

Reportare 564 344,82 

  

Executarea plăților în 2017 a înregistrat întârzieri provocate de faptul că, inițial, contractanții nu au respectat nici 

termenele, nici calitatea stabilită, deoarece nu erau familiarizați cu proiectul. În 2018, echipele vor fi deja 

constituite pentru a asigura implementarea deplină a proiectului. Se preconizează că în 2018 vor fi efectuate toate 

plățile restante. Întrucât creditele votate pentru 2018 (250 000 EUR) nu vor fi suficiente pentru a onora toate 

angajamentele, se propune să se reporteze soldul din 2017. 

  



 

RO 14  RO 

7. 26 03 77 06 Acțiune pregătitoare -- Gestionarea și calitatea codurilor informatice 

-- Auditarea programelor informatice gratuite și cu sursă deschisă 

Credite autorizate în 2017 200 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2016 42 753,48 

Sumă neutilizată la 31.12.2017 157 246,52 

Reportare 157 246,52 

  

Adoptarea cu întârziere a deciziei financiare legate de această nouă acțiune pregătitoare a întârziat începerea punerii 

în aplicare. În consecință, majoritatea acțiunilor vor fi lansate începând cu 2018, ceea ce înseamnă că cea mai mare 

parte a plăților aferente vor avea loc în 2018. Creditele de plată disponibile nu ar fi suficiente pentru a plăti toate 

angajamentele juridice în 2018. Prin urmare, se propune reportarea sumei de 157 247 EUR în temeiul articolului 13 

alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 



 

RO 15  RO 

ANEXA IV 

CREDITELE DEZANGAJATE CARE TREBUIE REPUSE LA DISPOZIȚIE 

A. Prezentare generală 

Nr. Bugetul 

2017 

Rubrică Bugetul 

2018 

Regulamentul 

(UE, Euratom) 

nr. 966/2012 

Sumă care 

trebuie repusă 

la dispoziție 

 

1 13 03 16 Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare 

regională (FEDER) -- Convergență 

13 03 03 Articolul 178 

alineatul (2) 

96 322 723,98 

  Rubrica 1.b - Total   96 322 723,98 

  Total general   96 322 723,98 
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B. Sume în EUR care trebuie repuse la dispoziție pentru fiecare linie și justificări 

În conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012, Comisia trebuie să dezangajeze 

automat creditele angajate în condițiile prevăzute în regulamentele menționate la articolul 175. Cu toate acestea, 

creditele dezangajate pot fi repuse la dispoziție în cazul unei erori evidente imputabile exclusiv Comisiei. În 

exercițiul financiar 2017 există un singur astfel de caz. 

1. 13 03 16 Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională 

(FEDER) -- Convergență 

Dezangajări efectuate în 2017 1 367 688 706,95 

Sumă care trebuie repusă la dispoziție 96 322 723,98 

Această reconstituire a creditelor corespunde impactului anulării Deciziei C(2008)8465 a Comisiei prin ordonanța 

din 13 septembrie 2017 a Tribunalului în cauza T-97/09 pentru programul operațional 1994DE161PO004 Sachsen 

- Obiectivul 1. O parte din suma datorată a fost deja reconstituită, utilizând veniturile alocate care provin din noile 

corecții financiare pentru fondurile respective, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (c) din 

Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012. Având în vedere amploarea limitată a corecțiilor financiare nete 

disponibile în prezent și preconizate pentru perioada imediat următoare, veniturile alocate sunt insuficiente în 

viitorul apropiat pentru a acoperi integral sumele necesare în urma ordonanțelor Tribunalului. Comisia consideră că 

trebuie să efectueze rambursarea integrală. Prin urmare, se propune reconstituirea creditelor de angajament 

necesare în urma dezangajărilor efectuate în 2017 în ceea ce privește alte programe operaționale ale Fondurilor 

structurale legate de alte perioade de programare care pot fi reutilizate în conformitate cu articolul 178 alineatul (2) 

din Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012. Pe această bază, se propune ca suma de 96 322 724 EUR să fie 

repusă la dispoziție. 

 


