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EXPUNERE DE MOTIVE 

Crearea unei Agenții Internaționale pentru Energii Regenerabile (International Renewable 
Energy Agency - IRENA), care să reprezinte un centru de excelență pentru energiile din surse 
regenerabile și să consilieze guvernele cu privire la întocmirea de programe naționale pentru 
introducerea energiilor din surse regenerabile, să disemineze informații cu privire la sursele 
regenerabile de energie și să ofere activități de formare și sfaturi privind bune practici și 
posibilități de finanțare, este un subiect care s-a aflat în discuție multă vreme. Statutul IRENA 
(statutul) a fost semnat de 75 de state, printre care 20 de state membre ale UE, la Bonn, la data 
de 26 ianuarie 2009.  

Articolul VI din statut prevede posibilitatea ca organizațiile regionale interguvernamentale 
pentru integrare economică să devină membre ale agenției. Statutul a fost deja semnat de 
20 de state membre și Comunitatea trebuie în mod clar să fie reprezentată în cadrul unei 
agenții al cărei statut prevede unele obligații care afectează sau care pot afecta măsurile 
stabilite prin acte comunitare adoptate în domeniul mediului și în cel al energiei, afectând 
astfel competențele comunitare. Procesul de aderare nu presupune nicio negociere, dat fiind 
că statutul a fost deja agreat de 75 de state. Prin urmare, aderarea la IRENA se poate face în 
baza unei Decizii a Consiliului de desemnare a persoanei împuternicite să semneze statutul în 
numele Comunității Europene și stabilind aplicarea provizorie a acestuia.  

În conformitate cu articolul VI punctul C din statut, este necesar ca, în stadiul aprobării, să se 
declare competențele și responsabilitățile respective ale Comunității și ale statelor sale 
membre în ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a obligațiilor care le revin în temeiul 
statutului. 

După semnarea statutului, prezenta propunere prevede aderarea Comunității Europene la 
statut, precum și adoptarea unei declarații de competențe.  

1.1. Semnarea și aderarea în numele Comunității 

Articolul XIX din statut prevede că statutul rămâne deschis spre semnare, inclusiv 
pentru organizații regionale interguvernamentale pentru integrare economică, până la 
intrarea sa în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii celui de-al douăzeci și 
cincilea instrument de ratificare.  

1.2. Bugetul 

Bugetul agenției (articolul XII din statut) urmează să fie finanțat prin contribuții 
obligatorii (și voluntare) ale membrilor săi. Contribuțiile obligatorii se vor baza pe 
baremul de evaluare al Organizației Națiunilor Unite, urmând să fie stabilite de 
Adunarea IRENA. Pentru funcționarea cotidiană a IRENA se preconizează că vor fi 
necesare contribuții de ordinul a 25 de milioane USD pe an. Prin urmare, 
contribuțiile Comunității sunt prevăzute a se ridica la aproximativ 2,5% din 
contribuțiile obligatorii totale, adică 480 000 EUR pe an. 

1.3. Responsabilitățile Comunității și ale statelor membre: declarația de competențe 

După cum reiese din articolul VI punctul C din statut, Comunitatea trebuie să declare 
sfera competențelor sale în ceea ce privește aspectele reglementate de statut și să 



 

RO 3   RO 

comunice guvernului depozitar orice modificare relevantă a sferei competențelor 
sale.  

La articolul IV din statut este prezentată lista activităților pe care le va îndeplini 
agenția. Comisia este de părere că cel puțin activitățile de la articolul IV legate de 
analizarea și/sau consilierea în materie de politici privind energiile din surse 
regenerabile, precum și activitățile de la articolul V legate de programul de lucru al 
agenției, activitățile de la articolul XIV legate de relațiile cu alte organizații și 
activitățile de la articolul XV punctul A legate de modificarea statutului sunt de 
competența partajată a Comunității.  
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2009/0085 (CNS) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind aderarea la statutul Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile 
(IRENA) de către Comunitatea Europeană și privind exercitarea drepturilor și 

obligațiilor acesteia  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 
alineatul (1) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf și alineatul (3) primul 
paragraf, 

având în vedere propunerea Comisiei, 

având în vedere avizul Parlamentului European,  

întrucât: 

(1) La [ ] a fost semnat, în numele Comunității Europene, statutul Agenției Internaționale 
pentru Energii Regenerabile („statutul”). 

(2) Este necesară aderarea Comunității Europene la statut.  

(3) Atât Comunitatea Europeană, cât și statele sale membre dețin competențe în domeniile 
care fac obiectul statutului.  

(4) Articolul VI punctul C din statut prevede că organizațiile regionale 
interguvernamentale pentru integrare economică ce devin membre ale Agenției 
Internaționale pentru Energii Regenerabile („IRENA”) trebuie să declare sfera 
competențelor lor în ceea ce privește aspectele reglementate de statut.  

(5) Prin urmare, Comunitatea Europeană trebuie să adopte declarația de competențe 
respectivă. 

(6) Comunitatea Europeană trebuie să verse la IRENA o contribuție anuală pentru 
consolidarea activității agenției și acoperirea cheltuielilor administrative suplimentare 
prevăzute în cadrul programului EIE, 

DECIDE:  

Articolul 1 

1. Statutul Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile se aprobă prin prezenta în 
numele Comunității. 



 

RO 5   RO 

Articolul 2 

1. Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta să desemneze persoana sau 
persoanele împuternicite să depună, în numele Comunității, instrumentul de ratificare pe lângă 
guvernul Republicii Federale Germania, care este depozitarul statutului în conformitate cu 
articolul XIX și cu articolul XX punctul A din statut, pentru a exprima consimțământul 
Comunității de a-și asuma obligațiile care îi revin. 

2. Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta să desemneze persoana sau 
persoanele împuternicite să depună, în numele Comunității, declarația de competențe din 
anexa II, în conformitate cu articolul VI punctul C din statut. 

Articolul 3 

Statele membre și Comisia respectă codul de conduită stabilit în anexa III. 

Articolul 4 

Începând de la [1 iulie 2010], Comunitatea Europeană varsă către IRENA o contribuție 
anuală. 

Adoptată la Bruxelles, […] 

 Pentru Consiliu 
 Președinte 
 […] 
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ANEXA I 

Declarație de competențe 

1. Articolul VI punctul C din statut prevede că instrumentul de ratificare pentru 
aderarea unei organizații regionale interguvernamentale pentru integrare economică 
trebuie să conțină o declarație referitoare la sfera competențelor sale în ceea ce 
privește aspectele reglementate de statut. 

2. În conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene, Comunitatea 
Europeană deține competențe, partajate cu statele membre, în domeniul energiilor 
din surse regenerabile. 

3. Exercitarea competențelor pe care statele membre ale Comunității Europene le-au 
transferat Comunității Europene în conformitate cu tratatele este, prin natura sa, 
predispusă la modificări permanente. Prin urmare, Comunitatea Europeană își 
rezervă dreptul de a adapta declarația. 
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ANEXA II 

Cod de conduită 

1. Codul se va aplica în cazul tuturor reuniunilor organizate în cadrul Agenției 
Internaționale pentru Energii Regenerabile care sunt relevante pentru implementarea 
statutului, în special în cazul reuniunilor Adunării și celor ale Consiliului. De 
asemenea, codul se aplică mutatis mutandis articolului XV din statut privind 
modificările, retragerea și revizuirea. 

2. În privința aspectelor care sunt de competența statelor membre, Președinția va 
convoca, din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru, 
reuniuni de coordonare ale delegațiilor statelor membre ale UE înainte, în cursul și 
după fiecare reuniune menționată la punctul 1, în scopul adoptării de poziții 
coordonate. Proiectele de declarație de poziție vor circula în prealabil între statele 
membre. Statele membre își vor exprima aceste poziții coordonate și își vor exercita 
în baza acestora drepturile de vot asupra aspectelor puse în discuție. 

3. În privința aspectelor care țin de competențe partajate, în special în legătură cu: 

– consiliere privind politica în domeniul global al energiilor regenerabile, cum ar 
fi stabilirea de obiective, obstacolele de ordin administrativ, scheme și cerințe 
de sustenabilitate, cooperarea cu țări terțe pentru luarea în considerare a 
surselor de energie regenerabilă la îndeplinirea obiectivelor altor țări, precum și 
alte aspecte reglementate de Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,  

– relații cu alte organizații și acorduri cu alte organisme, 

– modificări ale statutului,  

– programul de lucru al agenției, regulamentul de procedură și normele 
financiare, precum și raportul anual,  

– coordonare pentru alegerea directorului general și a membrilor Consiliului; 

Comisia va convoca reuniuni de coordonare ale delegațiilor statelor membre ale UE înainte, 
în cursul și după fiecare reuniune menționată la punctul 1, în scopul adoptării de poziții 
comunitare. Proiectele de declarație de poziție vor circula în prealabil între statele membre. 
Comisia va exprima, în numele Comunității, pozițiile comunitare cu privire la aceste aspecte. 

4. În conformitate cu articolul VI punctul C din statut, Comisia, în numele Comunității 
Europene, va exercita drepturile de vot ale Comunității, în baza pozițiilor 
comunitare, asupra aspectelor menționate la punctul 3. 

5. Se poate conveni ca, în cazurile în care Comunitatea nu este reprezentată, statele 
membre să își exercite, pe baza pozițiilor comunitare, drepturile de vot asupra 
aspectelor menționate la punctul 3. 

6. În cadrul reuniunilor de coordonare la fața locului, Comisia și statele membre vor 
face tot posibilul pentru a conveni asupra unei poziții. 
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7. Dacă nu se poate ajunge la un acord în ceea ce privește aspectele menționate la 
punctul 3, chestiunea va fi adusă, fără întârzieri nejustificate, în atenția grupului de 
lucru pentru energie din cadrul Consiliului sau Comitetului Reprezentanților 
Permanenți.  

8. În cazul în care nu se ajunge la un acord între Comisie și statele membre în 
conformitate cu punctul 3, statele membre pot lua cuvântul și vota cu privire la 
aspecte care sunt în mod clar de competența lor, cu condiția ca poziția adoptată să fie 
coerentă cu politicile comunitare și conformă legislației comunitare. Comisia poate 
lua cuvântul și vota cu privire la aspecte care sunt în mod clar de competență 
comunitară, în măsura necesară apărării acquis-ului comunitar.
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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ 

1. TITLUL PROPUNERII: 

Taxă de membru pentru aderarea la Agenția Internațională pentru Energii 
Regenerabile (IRENA) 

2. CADRU ABM / ABB (GESTIONAREA/STABILIREA BUGETULUI PE ACTIVITĂțI) 

Domeniul (Domeniile) de politică în cauză și activitatea (activitățile) asociată 
(asociate): 

Energie și transporturi 

0604 Surse convenționale și regenerabile de energie 

3. LINII BUGETARE 

3.1. Linii bugetare [linii operaționale și linii conexe de asistență tehnică și 
administrativă (foste linii BA)], inclusiv titlurile acestora: 

060406 Programul-cadru pentru competitivitate și inovație – programul „Energie 
inteligentă pentru Europa” 

3.2. Durata acțiunii și a implicațiilor financiare: 

480 000 pe an 

3.3. Caracteristici bugetare : 

Linie 
bugetară Natura cheltuielilor Nouă Contribuție 

AELS 
Contribuție țări 

candidate Rubrica PF 

060406 Cheltuiel
i 

neobliga
torii 

CD1 NU DA DA Nr. 1a 

                                                 
1 Credite diferențiate. 
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4. SINTEZA RESURSELOR 

4.1. Resurse financiare 

4.1.1. Sinteza creditelor de angajament (CA) și a creditelor de plată (CP) 

milioane EUR (cu 3 zecimale) 

Natura cheltuielii 
Secțiun
ea nr. 

  

Anul 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 
și 

urm. 

 

Total 

Cheltuieli operaționale2         
Credite de angajament (CA) 8.1. a 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

p.a. 
 

Credite de plată (CP)  b 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Cheltuieli administrative incluse în suma de referință3     
Asistență tehnică și 
administrativă - ATA 
(CND) 

8.2.4. c x x x x x x x 

SUMA TOTALĂ DE REFERINȚĂ        

Credite de angajament  a+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Credite de plată  b+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Cheltuieli administrative neincluse în suma de referință4   
Resurse umane și cheltuieli 
conexe (CND) 8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

p.a. 
 

Costuri administrative, altele 
decât resursele umane și 
costurile conexe, neincluse 
în suma de referință (CND) 

8.2.6. e 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a. 

 

Costul financiar indicativ total al acțiunii 
TOTAL CA, inclusiv 
costul resurselor umane 

 a+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

TOTAL CP, inclusiv costul 
resurselor umane 

 b+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

                                                 
2 Cheltuieli care nu intră sub incidența capitolului xx 01 din titlul xx în cauză. 
3 Cheltuieli care intră sub incidența articolului xx 01 04 din titlul xx. 
4 Cheltuieli care intră sub incidența capitolului xx 01, cu excepția articolelor xx 01 04 și xx 01 05. 
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Detalii privind cofinanțarea 

În cazul în care propunerea prevede o cofinanțare din partea statelor membre sau a 
altor organisme (a se specifica), este necesar să se furnizeze o estimare a nivelului 
cofinanțării în tabelul de mai jos (se pot adăuga rânduri suplimentare în cazul în care 
se prevede participarea mai multor organisme la cofinanțare): 

milioane EUR (cu 3 zecimale) 

Organism cofinanțator 
 

 

Anul 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 
și 
urm. 

 

Total 

State membre (în cazul în 
care toate ar deveni membre 
ale IRENA - în prezent, doar 
20 dintre ele sunt membre) 

f 
7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

p.a. 
 

Țări care nu fac parte din 
UE (pe baza țărilor care sunt 
membre sau și-au exprimat 
interesul de a adera; cifra ar 
putea crește în timp) 

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
p.a. 

 

TOTAL CA, inclusiv 
cofinanțare 

a+c
+d
+e
+f 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
p.a. 

 

4.1.2. Compatibilitatea cu programarea financiară 

 Propunerea este compatibilă cu programarea financiară existentă. 

 Propunerea duce la reprogramarea rubricii respective din perspectivele 
financiare. 

 Propunerea poate necesita aplicarea dispozițiilor Acordului interinstituțional5 
(referitoare la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea perspectivelor 
financiare). 

4.1.3. Implicațiile financiare asupra veniturilor 

 Propunerea nu are implicații financiare asupra veniturilor 

 Propunerea are implicații financiare – efectul asupra veniturilor este următorul: 

                                                 
5 A se vedea punctele 19 și 24 din Acordul interinstituțional. 
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milioane EUR (cu o zecimală) 

  Situația după acțiune 

Linia bugetară Venituri 

Anterior
acțiunii 
[Anul 
n-1] 

[Anu
l n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
6 

a) Venituri în valori absolute         

b) Modificarea veniturilor  ∆       

4.2. Resurse umane în echivalent normă întreagă (ENI) (inclusiv funcționari, 
personal temporar și extern) - a se vedea detaliile de la punctul 8.2.1. 

Necesar anual 
 

Anul n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
și urm.

Număr total de resurse 
umane 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p.a. 

5. CARACTERISTICI ȘI OBIECTIVE 

5.1. Obiective de îndeplinit pe termen scurt sau lung 

Principalul obiectiv al IRENA este diseminarea de bune practici în domeniul energiei 
din surse regenerabile atât în cadrul UE, cât și la nivel global. 

5.2. Valoarea adăugată a implicării comunitare, coerența propunerii cu alte 
instrumente financiare și eventuala sinergie 

Ca membră, Comisia s-ar bucura de un acces mai bun și mai direct la informații 
privind activitățile din domeniul surselor regenerabile de energie, atât în cadrul UE 
cât și la nivel global. Acest lucru este benefic pentru elaborarea politicilor în general 
(de exemplu discuții privind sustenabilitatea biocombustibililor și biomasei) și ar 
consolida monitorizarea progresului pe care îl înregistrează statele membre în 
direcția atingerii în 2020 a obiectivului obligatoriu privind energia din surse 
regenerabile. 

Mai mult, Comunitatea deține competență partajată cu statele membre pentru multe 
dintre aspectele legate de politica privind energia din surse regenerabile. Este de dorit 
ca acțiunile Comunității să fie coordonate în cadrul IRENA. În propunerea de mandat 
al Comunității pentru semnarea statutului IRENA se propune aderarea Comunității la 
IRENA; aceasta implică plata unor taxe de membru. 

                                                 
6 Dacă este necesar, și anume în cazul în care durata acțiunii depășește 6 ani, se adaugă coloane 

suplimentare. 
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5.3. Obiective, rezultate preconizate și indicatori aferenți acestora care fac obiectul 
propunerii în cadrul gestionării pe activități (ABM) 

Principalul obiectiv al IRENA este diseminarea de bune practici în domeniul energiei 
din surse regenerabile atât în cadrul UE, cât și la nivel global. Printre acestea se 
numără: 

– Promovarea tehnologiilor legate de energia din surse regenerabile la nivel 
comunitar și la nivel mondial, pentru a asigura o preluare mai largă pe piață, în 
special în scopul reducerii prețurilor, dar și pentru a crește experiența pieței. 

– Reducerea barierelor în calea energiei din surse regenerabile și stimularea 
bunelor practici și a creșterii nivelului de informare.  

Rezultate:  

Diseminarea de cunoștințe și bune practici, Comunitatea deținând un rol activ în 
cadrul IRENA în conformitate cu pozițiile coordonate privind aspecte care țin de 
competența partajată.  

Indicatori:  

– Numărul de membri ai IRENA care au adoptat, ca rezultat direct al consilierii 
din partea IRENA, noi acțiuni/măsuri privind energia din surse regenerabile. 

– Numărul de noi măsuri implementate ca rezultat al consilierii din partea 
IRENA. 

– Ponderea pozițiilor coordonate la nivel comunitar convenite cu privire la 
aspecte relevate din cadrul IRENA. 

5.4. Modalități de punere în aplicare (cu titlu indicativ) 

 Gestionare centralizată 

 direct de către Comisie 

 indirect, prin delegare către: 

 agenții executive, 

 organisme instituite de Comunități, prevăzute la articolul 185 din 
regulamentul financiar, 

 organisme publice naționale/organisme cu misiune de serviciu 
public. 

 Gestionare repartizată sau descentralizată 

 cu state membre 

 cu țări terțe 
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 Gestionare în comun cu organizații internaționale (de precizat) 

Observații: 

6. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

6.1. Sistem de monitorizare 

Nu se aplică. 

6.2. Evaluare 

6.2.1. Evaluare ex-ante 

Nu se aplică. 

6.2.2. Măsuri luate în urma evaluării interimare/ex-post (lecții învățate din experiențe 
anterioare similare) 

În cazul unor performanțe slabe a indicatorilor, s-ar putea reanaliza continuarea plății 
contribuției anuale.  

6.2.3. Condițiile și frecvența evaluărilor viitoare 

După 5 ani, în cazul în care apar semnale privind lipsa de succes a IRENA și lipsa de 
sprijin acordat acesteia. 

7. MĂSURI ANTIFRAUDĂ  

Se consideră că nu este relevant. 
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8. DETALII PRIVIND RESURSELE 

8.1. Obiectivele propunerii din punctul de vedere al costurilor financiare 

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale) 

Anul n Anul n+1 Anul n+2 Anul n+3 Anul n+4 Anul n+5 și 
anii urm. 

TOTAL (Se indică 
denumirea 
obiectivelor, 
acțiunilor și 
realizărilor) 

Tipul 
realizării 

Cost
ul 

medi
u 

Nr. de 
realizări 

Cost 
total 

Nr. de 
realizări 

Cost 
total 

Nr. de 
realizări 

Cost 
total 

Nr. de 
realizări 

Cost 
total 

Nr. de 
realizări 

Cost 
total 

Nr. de 
realizări 

Cost 
total 

Nr. de 
realizări 

Cost 
total 

OBIECTIVUL 
OPERAȚIONAL 
NR. 17... 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.a. 

  

Acțiunea 1………
… 

                

Realizarea 1                 

Subtotal 
Obiectivul 1 

                

OBIECTIVUL 
OPERAȚIONAL 
NR. 2 1 ... 

                

Acțiunea 1………
… 

                

Realizarea 1                 

Subtotal 
Obiectivul 2 

                

                                                 
7 Conform descrierii din partea 5.3. 
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OBIECTIVUL 
OPERAȚIONAL 
NR. n 1 

                

Subtotal 
Obiectivul n 

                

COST TOTAL    0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.a. 
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8.2. Cheltuieli administrative 

8.2.1. Numărul și tipul resurselor umane 

Tipuri de 
posturi 

 Personal care urmează să fie alocat pentru gestionarea acțiunii prin utilizarea 
resurselor existente și/sau suplimentare (număr de posturi/ENI) 

  Anul n Anul n+1 Anul n+2 Anul n+3 Anul n+4 Anul n+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Funcționari 
sau agenți 
temporari8 
(xx 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Personal finanțat9 prin 
articolul XX 01 02 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Alte tipuri de personal 
finanțat10 prin articolul 
xx 01 04/05 

      

TOTAL 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Descrierea sarcinilor care decurg din acțiune 

• Urmărirea activităților din cadrul IRENA 

• Aducerea de contribuții la programul de lucru 

• Convocarea, pregătirea și urmărirea reuniunilor de coordonare cu statele membre 

8.2.3. Originea resurselor umane (statutare) 

 Posturi alocate în prezent pentru gestionarea programului care urmează să fie 
înlocuite sau prelungite 

 Posturi prealocate în cadrul exercițiului financiar SPA/PPB pentru anul n 

 Posturi care urmează să fie solicitate în cadrul următoarei proceduri SPA/PPB 

 Posturi care urmează să fie redistribuite pe baza resurselor existente în cadrul 
serviciului în cauză (redistribuire internă) 

 Posturi necesare pentru anul n, dar care nu sunt prevăzute în cadrul SPA/PPB 
pentru anul în cauză 

                                                 
8 Ale căror costuri NU sunt acoperite din suma de referință. 
9 Ale cărui costuri NU sunt acoperite din suma de referință. 
10 Ale căror costuri sunt incluse în suma de referință. 
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8.2.4. Alte cheltuieli administrative incluse în suma de referință (XX 01 04/05 – Cheltuieli de 
gestiune administrativă) 

milioane EUR (cu 3 zecimale) 

Linia bugetară 

(nr. și denumire) Anul 
n 

Anul 
n+1 

Anul 
n+2 

Anul 
n+3 

Anul 
n+4 

Anul 
n+5  

și anii 
urm. 

TOTAL 

1 Asistență tehnică și administrativă 
(inclusiv costurile cu personalul 
aferente) 

 
     

 

Agenții executive11        

Alte tipuri de asistență tehnică și 
administrativă        

 - intra muros         

 - extra muros        

Total Asistență tehnică și administrativă        

8.2.5. Costuri financiare ale resurselor umane și costuri conexe neincluse în suma de 
referință 

milioane EUR (cu 3 zecimale) 

Tip de resurse umane Anul n Anul 
n+1 

Anul 
n+2 

Anul 
n+3 

Anul 
n+4 

Anul 
n+5 

și anii 
urm. 

Funcționari și agenți temporari 
(XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 p.a.

Personal finanțat prin articolul 
XX 01 02 (auxiliari, END, 
agenți contractuali etc.) 

(se indică linia bugetară) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 p.a. 

Costul total al resurselor 
umane și costuri conexe 
(neincluse în suma de 
referință) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 p.a. 

                                                 
11 Este necesar să se facă trimitere la fișa financiară legislativă specifică a agenției (agențiilor) executive 

în cauză. 
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Calcul – Funcționari și agenți temporari 

Activitate multianuală - prin urmare, costurile sunt bazate pe costurile medii ale 
funcționarilor Comisiei 

0,4 ENI x (122 x 5/9) + 0,4 ENI x (73 x 3/9) + 0,4 ENI x (64 x 1/9) = 40 000 EUR 

Calcul – Personal finanțat prin articolul XX 01 02 

A se vedea caseta de mai sus 

 

8.2.6. Alte cheltuieli administrative neincluse în suma de referință 

milioane EUR (cu 3 zecimale)

 
Anul 

n 
Anul 
n+1 

Anul 
n+2 

Anul 
n+3 

Anul 
n+4 

Anul 
n+5 

și anii 
urm. 

TOTAL 

XX 01 02 11 01 – Misiuni 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – Reuniuni și conferințe        

XX 01 02 11 03 - Comitete12         

XX 01 02 11 04 – Studii și consultări        

XX 01 02 11 05 – Sisteme de informații        

Total Alte cheltuieli de gestiune 
(XX 01 02 11) 

       

3 Alte cheltuieli de natură 
administrativă (precizați, indicând 
linia bugetară) 

       

Totalul cheltuielilor administrative 
altele decât cele pentru resursele 
umane și costurile conexe (neincluse în 
suma de referință) 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

 

Calcul - Alte cheltuieli administrative neincluse în suma de referință. 

5 misiuni a câte 1 000 EUR = 5 000 EUR 

                                                 
12 Se indică tipul de comitet și grupul de care aparține. 
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În funcție de decizia cu privire la amplasarea sediului permanent al secretariatului, aceste 
costuri ar putea suferi modificări. 

 




