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ANEXA I 

REPORTAREA CREDITELOR NEDIFERENȚIATE 

A. Prezentare generală 

NR. 2018 

Buget 

Rubrica 2019 

Buget 

Regulamentul 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Suma de reportat 

(în EUR) 

1 15 01 04 03 Cheltuieli de sprijin pentru Corpul european de solidaritate 15 01 04 03 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (b) 

157 693,94 

  Rubrica 1.a - Competitivitate pentru creștere și locuri de 

muncă - Total 

  157 693,94 

2 05 03 09 Rambursarea plăților directe acordate fermierilor din 

creditele reportate în raport cu disciplina financiară 

05 03 09 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (d) 

459 500 000,00 

  Rubrica 2 - Creștere economică durabilă: resurse 

naturale - Total 

  459 500 000,00 

3 03 01 02 11 Alte cheltuieli de gestiune 03 01 02 11 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (a) 

906 683,00 

  Rubrica 5 - Administrație - Total   906 683,00 

  Total general   460 564 376,94 
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B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1 
 

15 01 04 03   Cheltuieli de sprijin pentru Corpul european de solidaritate 

Credite autorizate în 2018 4 175 000,00 

Angajamente la 31.12.2018 4 017 306,06 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 157 693,94 

Reportare 157 693,94 

  

Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului
1
 privind Corpul 

european de solidaritate a fost adoptat în ultimul trimestru al anului, la 2 octombrie 2018, mai 

târziu decât se prevăzuse inițial. În pofida adoptării tardive a acestui regulament, s-au depus 

eforturi semnificative în vederea execuției creditelor de angajament disponibile și o mare parte a 

creditelor (peste 96 %) au fost angajate. Cu toate acestea, din cauza timpului limitat, execuția 

unor cheltuieli în domeniul informatic legate de activitățile de raportare trebuie să aibă loc în 

2019. Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din 

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, urmează să se reporteze suma de 157 693,94 EUR. 

2 
 

05 03 09  Rambursarea plăților directe acordate fermierilor din creditele reportate în raport cu disciplina 

financiară 
  

Credite autorizate în 2018 459 500 000,00 

Angajamente la 31.12.2018 0,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 459 500 000,00 

Reportare 459 500 000,00 

 

Conform articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE, Euratom) 

2018/1046, 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 se menționează la articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 
al Parlamentului European și al Consiliului

2
, 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 459 500 000,00 EUR de credite neangajate a fost transferată de la 

postul 05 03 10 - Rezervă pentru situații de criză în sectorul agricol la postul 05 03 09 - 

Rambursarea plăților directe acordate fermierilor din creditele reportate în raport cu disciplina 

financiară. 

  

                                                 
1
 Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire 

a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, 

a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 4.10.2018, p. 1). 
2
 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). 
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1848 al Comisiei
3
 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 2019. Aceste sume corespund disciplinei financiare 

aplicate în cursul exercițiului financiar 2018, în valoare totală de 443 900 000,00 EUR. În acest 

stadiu, României nu i se aplică regulamentul menționat. Se va pune la dispoziție o sumă pentru 

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

autoritățile din România vor furniza cifre fiabile care să permită Comisiei să calculeze suma 

exactă în timp util. Suma de 459 500 000,00 EUR de la postul 05 03 09 00 trebuie reportată în 

bugetul pentru 2019 și pusă la dispoziția statelor membre în vederea rambursării, acoperind 

inclusiv o eventuală rambursare către România într-un stadiu ulterior. 

3 
 

03 01 02 11   Alte cheltuieli de gestiune 

Credite autorizate în 2018 11 897 189,00 

Angajamente la 31.12.2018 10 862 511,25 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 1 034 677,75 

Reportare 906 683,00 

  

Din cauza unor întârzieri neprevăzute legate de monitorizarea respectării de către Google a 

Deciziei C (2017) 4444 a Comisiei
4
 în cazul AT.39740 — Google Search (Shopping), semnarea a 

5 contracte (două privind controlul ajutoarelor de stat, unul privind inteligența artificială, unul 

privind un instrument de comunicare pentru avertizori și unul privind serviciile IT) nu a putut fi 

finalizată înainte de 31 decembrie 2018. Cu toate acestea, procedurile sunt suficient de avansate, 

iar contractele vor fi semnate înainte de sfârșitul lunii martie 2019. Prin urmare, în temeiul 

articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, 

urmează să se reporteze suma de 906 683,00 EUR . 

                                                 
3
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1848 al Comisiei din 26 noiembrie 2018 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 2018 (JO L 300, 27.11.2018, p. 4). 

4
 Decizia C (2017) 4444 a Comisiei din 27 iunie 2017 privind procedurile prevăzute la articolul 102 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene și la articolul 54 din Acordul privind Spațiul Economic European. 
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ANEXA II 

REPORTAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT 

A. Prezentare generală 

NR. 2018 

Buget 

Rubrica 2019 

Buget 

Regulamentul 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Suma de reportat 

(în EUR) 

1 15 05 01 Corpul european de solidaritate 15 05 01 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (b) 

84 999,00 

  Rubrica 1.a - Competitivitate pentru creștere și locuri de 

muncă - Total 

  84 999,00 

  Total general   84 999,00 
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B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1 
 

15 05 01   Corpul european de solidaritate 

Credite autorizate în 2018 38 235 652,00 

Angajamente la 31.12.2018 38 150 653,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 84 999,00 

Reportare 84 999,00 

 

Regulamentul (UE) 2018/1475 privind Corpul european de solidaritate a fost adoptat în ultimul 

trimestru al anului, la 2 octombrie 2018, mai târziu decât se prevăzuse inițial. În pofida adoptării 

tardive a acestui regulament, au fost depuse eforturi semnificative în vederea execuției creditelor 

de angajament disponibile: au fost pe deplin angajate toate fondurile legate de punerea în aplicare 

prin gestiune indirectă (gestionate de agențiile naționale), precum și marea majoritate a fondurilor 

destinate acțiunilor centralizate (în total 99,8 % din creditele disponibile). Cu toate acestea, unele 

activități legate de portalul Corpului european de solidaritate, planificate pentru 2018, nu au putut 

fi finalizate încă din cauza lipsei de timp.  

Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din 

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, trebuie reportată suma de 84 999,00 EUR, care va 

contribui la realizarea acestor activități în 2019.  
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ANEXA III 

REPORTAREA CREDITELOR DE PLATĂ 

A. Prezentare generală 

NR. 2018 

Buget 

Rubrica 2019 

Buget 

Regulamentul 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Suma de reportat 

(în EUR) 

1 15 05 01 Corpul european de solidaritate 15 05 01 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (c) 

3 334 975,30 

  Rubrica 1.a - Competitivitate pentru creștere și locuri de 

muncă - Total 

  3 334 975,30 

2 26 03 77 06 Acțiune pregătitoare -- Gestionarea și calitatea codurilor 

informatice -- Auditarea programelor informatice gratuite și 

cu sursă deschisă 

26 03 77 06 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (c) 

835 194,22 

3 26 03 77 07 Proiect-pilot -- Introducerea identificării electronice (e-ID) și 

a semnăturilor electronice online de către 

Parlamentul European și Comisie în contextul punerii în 

aplicare a Regulamentului eIDAS 

26 03 77 07 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (c) 

62 622,98 

4 26 03 77 09 Acțiune pregătitoare -- Soluții de analiză a datelor pentru 

luarea de decizii politice 

26 03 77 09 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (c) 

280 000,00 

  Rubrica 5 - Administrație - Total   1 177 817,20 

  Total general   4 512 792,50 
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B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1 
 

15 05 01   Corpul european de solidaritate 

Credite autorizate în 2018 28 676 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2018 25 341 024,70 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 3 334 975,30 

Reportare 3 334 975,30 

  

Regulamentul (UE) 2018/1475 privind Corpul european de solidaritate a fost adoptat în ultimul 

trimestru al anului, la 2 octombrie 2018, mai târziu decât se prevăzuse inițial. În pofida adoptării 

tardive a acestui regulament, s-au depus eforturi semnificative în vederea execuției creditelor de 

plată disponibile (în total, aproximativ 88 % din creditele de plată disponibile au fost consumate 

în mai puțin de 3 luni). Cu toate acestea, deoarece angajamentele au avut loc doar foarte târziu în 

cursul anului (inclusiv pentru fondurile gestionate indirect, de către agențiile naționale), plățile 

aferente au trebuit să fie amânate parțial pentru 2019. Aceasta privește, în principal, a doua 

prefinanțare acordată agențiilor naționale, care nu poate fi plătită decât după ce s-a utilizat 70 % 

din prima prefinanțare. Întrucât creditele de plată disponibile pentru 2019 sunt insuficiente pentru 

a respecta pe deplin obligațiile contractuale față de agențiile naționale, pe baza articolului 12 

alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046, urmează 

să fie reportată suma de 3 300 000,00 EUR. 

2 
 

26 03 77 06   Acțiune pregătitoare -- Gestionarea și calitatea codurilor informatice -- Auditarea programelor 

informatice gratuite și cu sursă deschisă 
  

Credite autorizate în 2018 1 100 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2018 264 805,78 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 835 194,22 

Reportare 835 194,22 

 

Din cauza adoptării cu întârziere în 2017 a deciziei financiare legate de această nouă acțiune 

pregătitoare, punerea în aplicare a acesteia a fost întârziată și majoritatea acțiunilor au fost lansate 

în 2018. Întrucât creditele de plată votate în 2019 (1 300 000,00 EUR) nu vor fi suficiente pentru 

onorarea tuturor angajamentelor asumate în 2018, soldul de 835 194,22 EUR din 2018 urmează a 

fi reportat în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE, 

Euratom) 2018/1046. 
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3 
 

26 03 77 07  Proiect-pilot -- Introducerea identificării electronice (e-ID) și a semnăturilor electronice online de 

către Parlamentul European și Comisie în contextul punerii în aplicare a Regulamentului eIDAS 
  

Credite autorizate în 2018 275 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2018 212 377,02 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 62 622,98 

Reportare 62 622,98 

  

Execuția plăților pe 2018 a fost amânată deoarece lansarea și înființarea proiectului-pilot au fost 

mai lente decât se preconizase și, prin urmare, și punerea în aplicare a acestuia. Întrucât creditele 

de plată votate în 2019 (300 000,00 EUR) nu vor fi suficiente pentru onorarea tuturor 

angajamentelor asumate în 2018, soldul de 62 622,98 EUR din 2018 urmează a fi reportat în 

temeiul articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) 

2018/1046. 

4 
 

26 03 77 09    Acțiune pregătitoare -- Soluții de analiză a datelor pentru luarea de decizii politice 

Credite autorizate în 2018 280 000,00 

Plăți efectuate la 31.12.2018 0,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2018 280 000,00 

Reportare 280 000,00 

  

Decizia de finanțare a acestei acțiuni pregătitoare a fost adoptată abia în septembrie, ceea ce a 

întârziat punerea sa în aplicare. Întrucât creditele de plată votate în 2019 (400 000,00 EUR) nu 

vor fi suficiente pentru onorarea angajamentelor aferente, soldul de 280 000,00 EUR din 2018 

urmează a fi reportat în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din 

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. 


