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EXPUNERE DE MOTIVE 
Având în vedere că eficiența energetică este un element important al politicii integrate în 
domeniul energiei și al schimbărilor climatice, Comisia a luat inițiativa promovării acesteia și 
pe plan internațional. În declarația adoptată în iunie 2008 la Aomori (Japonia), Comisia, 
statele membre ale G8, China, India și Coreea de Sud au decis să creeze Parteneriatul 
internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice („PICEE”). Acesta este 
conceput ca un forum la nivel înalt „pentru amplificarea și coordonarea eforturilor comune în 
vederea accelerării adoptării de practici judicioase de îmbunătățire a eficienței energetice” 
PICEE va oferi o platformă de dialog, consultare și schimb de informații. 

Termenii de referință pentru PICEE (denumiți în continuare „termenii de referință”) au fost 
semnați de membrii G8, China, Coreea de Sud, Brazilia și Mexic la Roma, la 24 mai. India nu 
a semnat din cauza faptului că guvernul său se afla în perioada de tranziție. 

Termenii de referință descriu activitățile de cooperare în cadrul PICEE, stabilesc organizarea 
acestuia, definesc criteriile pentru primirea de potențiali noi membri și conțin dispoziții 
generale privind, între altele, finanțarea parteneriatului și drepturile de proprietate intelectuală. 

La articolul 4.2 din termenii de referință se prevede posibilitatea ca alte țări și organizații 
interguvernamentale să devină membre. Dobândirea calității de membru al PICEE este 
condiționată de semnarea termenilor de referință. Este oportun pentru Comunitate să fie 
reprezentată în cadrul parteneriatului, deoarece Comunitatea va putea aduce o contribuție 
importantă la discuțiile, consultările și schimbul de informații pentru care parteneriatul 
reprezintă o platformă. Este important ca acest lucru să se realizeze de o manieră concertată, 
iar unele dintre obligațiile prevăzute în termenii de referință afectează sau este foarte probabil 
că vor afecta dispozițiile unor acte adoptate de Comunitate în domeniul mediului și energiei, 
afectând astfel competențele comunitare. Pentru asigurarea coordonării pozițiilor Comunității, 
atunci când este necesar, se va aplica un cod de conduită.  

Termenii de referință constituie un acord internațional căruia i se aplică dispozițiile 
articolului 300 din tratatul CE. 

Procesul de aderare nu presupune nicio negociere, dat fiind că termenii de referință au fost 
deja semnați de 12 de state. Astfel, Comunitatea poate adera la termenii de referință în baza 
unei decizii a Consiliului prin care se desemnează persoana împuternicită să semneze termenii 
de referință în numele Comunității Europene.  

Memorandumul privind găzduirea Secretariatului PICEE de către Agenția Internațională 
pentru Energie (denumit, în continuare, „memorandumul”) a fost semnat, pe de o parte, la 
24 mai 2009, de membrii G8, China, Coreea de Sud, Brazilia și Mexic și, pe de altă parte, la 
18 iunie 2009, de Agenția Internațională pentru Energie (denumită, în continuare, „AIE”). Cel 
de-al optulea membru al G8, Franța, a semnat la 22 iunie 2009.  

Memorandumul constituie un acord internațional între membrii PICEE și AIE și conține 
dispoziții privind organizarea secretariatului care urmează a fi găzduit de AIE. 
Memorandumul conține dispoziții privind asigurarea cu personal a secretariatului și 
recrutarea, precum și privind chestiuni cum ar fi finanțarea și procedurile bugetare. Acestui 
acord internațional i se aplică dispozițiile articolului 300 din tratatul CE. 

La punctul 16 din memorandum se stipulează că, în măsura în care orice organizație 
internațională dorește să devină membru al PICEE, i se va solicita să semneze memorandumul 
și obțină calitatea de membru în sensul prezentului memorandum. Având în vedere că 
Comunitatea dorește să devină membru al PICEE – demers pentru care Comisia solicită 
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aprobarea Consiliului – Consiliul ar trebui să autorizeze semnarea memorandumului în 
numele Comunității.  

Procesul de aderare nu presupune nicio negociere, dat fiind că memorandumul a fost deja 
semnat de 12 de state și de AIE. Astfel, Comunitatea poate adera la memorandum pe baza 
unei decizii a Consiliului prin care se desemnează persoana împuternicită să semneze 
memorandumul în numele Comunității. 

Prezenta propunere prevede semnarea termenilor de referință și a memorandumului.  

1.1. Bugetul 
În conformitate cu secțiunea 5 din termenii de referință, bugetul parteneriatului urmează să fie 
finanțat de membrii săi, pe bază de contribuții voluntare. Contribuția Comunității va fi de 
400 000 EUR în 2009 și de 60 000 în fiecare din anii următori. Prezenta propunere include 
fișa financiară legislativă. 
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2009/0119 (CNS) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind semnarea de către Comunitatea Europeană a „Termenilor de referință pentru 
Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (PICEE)” 

și a „Memorandumului privind găzduirea de către Agenția Internațională pentru 
Energie a Secretariatului Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul 

eficienței energetice”  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 
alineatul (1), precum și 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 inițiativa Comisiei Europene, în iunie 2008, membrii G8, China, India, Coreea de 
Sud și Comisia au decis crearea unui Parteneriat internațional pentru cooperarea în 
domeniul eficienței energetice (PICEE), care urmează să faciliteze acțiuni care să 
stimuleze creșteri importante ale eficienței energetice. PICEE va reprezenta un forum 
de dialog, consultare și schimb de informații. PICEE este deschis altor țări și 
organizații interguvernamentale. 

(2) Termenii de referință pentru Parteneriatul internațional pentru cooperarea în domeniul 
eficienței energetice (denumiți, în continuare, „termenii de referință”) s-au semnat, la 
Roma, la 24 mai 2009, de către douăsprezece state, inclusiv patru state membre ale 
Comunității Europene. 

(3) Termenii de referință descriu activitățile de cooperare în cadrul PICEE, stabilesc 
organizarea acestuia, definesc criteriile pentru primirea de potențiali noi membri și 
conțin dispoziții generale privind, între altele, finanțarea parteneriatului și drepturile de 
proprietate intelectuală. 

(4) La articolul 4.2 din termenii de referință se prevede că PICEE este deschis 
organizațiilor interguvernamentale, dobândirea calității de membru fiind condiționată 
de semnarea termenilor de referință. 

(5) Atât Comunitatea Europeană, cât și statele sale membre dețin competențe în domeniile 
care fac obiectul termenilor de referință. Prin urmare, sunt necesare dispoziții pentru a 
se asigura că se adoptă poziții concertate în conformitate cu competențele lor 
respective, în special în ceea ce privește mediul și energia. 

(6) Funcțiile administrative ale PICEE ar fi cel mai bine administrate prin înființarea unui 
secretariat. La 24 mai și, respectiv, la 22 iunie 2009, s-a semnat la Roma, de către 
douăsprezece state, inclusiv patru state membre ale Comunității Europene, 
Memorandumul privind găzduirea Secretariatului PICEE de către Agenția 
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Internațională pentru Energie (denumit, în continuare, „memorandumul”). AIE a 
semnat la 18 iunie 2009. 

(7) Memorandumul descrie principiile generale de organizare a secretariatului și conține 
dispoziții privind încadrarea și recrutarea personalului pentru posturile din secretariat, 
precum și privind chestiuni cum ar fi finanțarea și procedurile bugetare. 

(8) La punctul 16 din memorandum se prevede că oricărei organizații interguvernamentale 
care dorește să devină membru al PICEE i se va solicita să semneze memorandumul. 

(9) Este oportun ca Comunitatea Europeană să semneze termenii de referință și 
memorandumul. 

(10) Comunitatea Europeană trebuie să plătească o contribuție la PICEE pentru cheltuielile 
administrative ale acestuia. 

DECIDE:  

Articolul 1 
1. Termenii de referință pentru Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul 
eficienței energetice (PICEE), anexați la prezenta decizie ca anexa I, se aprobă în numele 
Comunității Europene. 

2. Memorandumul privind găzduirea de către Agenția Internațională pentru Energie a 
Secretariatului Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței 
energetice, anexat la prezenta decizia ca anexa II, se aprobă în numele Comunității Europene.  

Articolul 2 
Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită(e) să 
semneze, în numele Comunității, textele menționate în continuare, în scopul exprimării 
consimțământului prin care Comunitatea își asumă obligații: 

- Termenii de referință privind Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul 
eficienței energetice (PICEE) și  

- Memorandumul privind găzduirea de către Agenția Internațională pentru Energie a 
Secretariatului Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței 
energetice. 

Articolul 3 
Statele membre și Comisia respectă codul de conduită stabilit în anexa III. 

Adoptată la Bruxelles,  

 Pentru Consiliu 
 Președinte 
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ANEXĂ III 
Cod de conduită 

1. Prezentul cod se aplică în cazul tuturor reuniunilor organizate în cadrul 
Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice 
(PICEE) și care sunt legate de implementarea termenilor de referință. 

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 se vor circula în prealabil între statele 
membre. Statele membre vor exprima aceste poziții coordonate. 

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

– aspecte legate de politica privind eficiența energetică pentru care există 
legislație UE;  

– relațiile cu alte organizații; 

– modificări aduse termenilor de referință;  

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

Comisia poate convoca reuniuni de coordonare ale delegațiilor statelor membre ale UE 
înainte, în cursul și după fiecare reuniune menționată la punctul 1, în scopul stabilirii 
pozițiilor comunitare. Proiectele de declarație de poziție se vor circula în prealabil între statele 
membre. Comisia va exprima, în numele Comunității, pozițiile comunitare cu privire la aceste 
aspecte. 
4. Se poate conveni ca, în cazurile în care Comunitatea nu este reprezentată, statele 

membre să exprime pozițiile comunitare menționate la punctul 3. 
5. Comisia și statele membre vor coopera îndeaproape, inclusiv în cadrul unor reuniuni 

de coordonare la fața locului, pentru a conveni asupra unei poziții concertate. 

6. 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 a Comitetului Reprezentanților 
Permanenți. 
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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ 

1. TITLUL PROPUNERII: 
Contribuție voluntară la Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul 
eficienței energetice (PICEE). 

2. CADRU ABM / ABB (gestionarea/stabilirea bugetului pe activități) 
Domeniul (domeniile) de politică în cauză și activitățile 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: 
400 000 EUR în 2009 și, ulterior, câte 60 000 EUR pe an. 

3.3. Caracteristici bugetare: 

Linia 
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 (CD). 
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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 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

p.a. 
 

Credite de plată (CP)  b 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
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 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
p.a. 

 

Credite de plată  b+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
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 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a. 

 

Costul financiar indicativ total al acțiunii 

TOTAL CA, inclusiv 
costul resurselor umane 

 a+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
p.a. 

 

TOTAL CP, inclusiv costul 
resurselor umane 

 b+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
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 sau xx 01 05. 
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Detalii privind cofinanțarea 
În stadiul actual, costul total al PICEE pentru 2009 se estimează la 1,2 milioane 
EUR. Comisia a rezervat, pentru 2009, o contribuție la PICEE de 400 000 EUR în 
cadrul programului „Energie inteligentă pentru Europa”. Pentru anii următori, o 
estimare rezonabilă a costului total anual al PICEE se ridică la 2,5 milioane EUR. În 
ipoteza că, în anii următori, PICEE va avea 40 de membri, se estimează contribuția 
anuală la 60 000 EUR. 

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 prezent 4 
sunt membre, numărul lor ar 
putea crește în timp) 

f 
0,4 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

p.a. 
 

Țări non-UE membre ale 
PICEE (în prezent sunt 8 
membre; numărul lor ar 
putea crește în timp) 

f 
0,4 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

p.a. 
 

TOTAL CA, inclusiv 
cofinanțare 

a+c
+d
+e
+f 

1,243 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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 
Obiectivul principal al PICEE este de a sprijini o cooperare internațională eficace, 
dinamică în domeniul eficienței energetice și al economisirii de energie. 

5.2. Valoarea adăugată a implicării comunitare, coerența propunerii cu alte 
instrumente financiare și eventuala sinergie 
Ca membru, 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 ar fi benefic pentru fundamentarea politicilor în 
general și va consolida monitorizarea progreselor statelor membre în vederea 
atingerii obiectivelor lor în domeniul economisirii de energie pentru 2020. 

Mai mult, Comunitatea deține competență partajată cu statele membre în multe dintre 
aspectele legate de politica privind eficiența energetică. Este de dorit ca acțiunile 
Comunității să fie coordonate în cadrul PICEE. Se propune ca Comunitatea să devină 
membru al PICEE; acest lucru implică plata unei contribuții financiare voluntare. 

5.3. Obiective, rezultate preconizate și indicatori aferenți acestora care fac obiectul 
propunerii în cadrul gestionării pe activități (ABM) 
Obiectivul principal al PICEE este de a sprijini activitățile care conduc la o creștere 
semnificativă a eficienței energetice. Printre acestea se numără: 

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

suplimentare. 
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– să îi sprijine pe membrii actuali ai PICEE să promoveze eficiența energetică și 
schimbul de informații privind măsurile care ar putea îmbunătăți eficiența 
energetică pe baze sectoriale și transsectoriale; 

– să permită cercetarea în comun și dezvoltarea de tehnologii cheie în domeniul 
eficienței energetice, în special în vederea aplicării în țările în curs de 
dezvoltare; 

– să faciliteze diseminarea produselor și serviciilor consumatoare de energie care 
contribuie la eficiența energetică.  

Rezultate:  

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

Indicatori:  

– numărul de membri ai PICEE care au adoptat, ca rezultat direct al activității 
PICEE, noi acțiuni/măsuri legate de eficiența energetică; 

– numărul de măsuri noi implementate ca rezultat al activității PICEE; 

– ponderea pozițiilor coordonate la nivel comunitar convenite cu privire la 
aspecte relevate din cadrul PICEE. 

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 

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

6.2.3. Condițiile și frecvența evaluărilor viitoare 
După 5 ani, în cazul în care apar semnale privind lipsa de succes a PICEE și lipsa de 
susținere pentru acesta. 

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... 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
p.a. 

  

Acțiunea 1…                 

Realizarea 1                 

Obiectivul 1                 

OBIECTIVUL 
OPERAȚIONAL 
NR. 2 1... 

                

Acțiunea 1…                 

Realizarea 1                 

Obiectivul 2                 

OBIECTIVUL 
OPERAȚIONAL 
NR. n1 

                

                                                 
7 Conform descrierii din partea 5.3. 
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Subtotal 
Obiectivul n 

                

COST TOTAL    0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
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 personal10 
finanțat 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 PICEE 

• 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 APS/PDB pentru anul n 

 Posturi care urmează să fie solicitate în cadrul următoarei proceduri APS/PDB  

 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 APS/PDB 
pentru anul în cauză 

                                                 
8 Ale cărui costuri NU sunt acoperite din suma de referință. 
9 Ale cărui costuri NU sunt acoperite din suma de referință. 
10 Ale cărui costuri sunt acoperite din 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) 

 
     

 

        

Alte tipuri de asistență tehnică și 
administrativă        

 - intra muros         

 - extra muros        

Total Asistență tehnică și administrativă        

8.2.5. Costul 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. 
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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 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – Reuniuni și conferințe        

XX 01 02 11 03 - Comitete11         

XX 01 02 11 04 – Studii și consultări        

XX 01 02 11 05 – Sisteme de informații        

2 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) 

0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
p.a.  

 

Calcul - Alte cheltuieli administrative neincluse în suma de referință 

3 delegații a 1000 EUR (anul n) - 10 delegații a 1000 EUR = 10 000 EUR (anii n +) 

În funcție de decizia cu privire la amplasarea sediului permanent al secretariatului, aceste 
costuri ar putea suferi modificări. 

                                                 
11 Se indică tipul de comitet și grupul de care aparține. 
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