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ANEXA I 

REPORTAREA CREDITELOR NEDIFERENȚIATE 

A. Prezentare generală 

Nr. 2019 

Buget 

Categorie 2020 

Buget 

Regulament 

(UE, Euratom) 

2018 1046 

Suma de 

reportat 

(în EUR) 

1   10 01 05 14 Alte cheltuieli pentru noile infrastructuri 

majore de cercetare - Programul Euratom 

  10 01 05 14 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (a) 

2 800 000,00 EU

R 

  Rubrica 1.a - Total   2 800 000,00 EU

R 

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) 

466 826 647,00 

EUR 

  Rubrica 2 - Total   466 826 647,00 

EUR 

  Total general   469 626 647,00 

EUR 

 

B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1 Postul 10 01 05 14 - Alte cheltuieli pentru noile infrastructuri majore de cercetare - 

Programul Euratom 

Credite autorizate în 2019 15 702 124,00 EUR 

Angajamente la 31.12.2019 12 902 124,00 EUR 

Sumă neutilizată la 31.12.2019 2 800 000,00 EUR 

Reportare 2 800 000,00 EUR 

Situl Karlsruhe al Centrului Comun de Cercetare (JRC) construiește o nouă clădire de 

laboratoare (aripa M). Parlamentul European și Consiliul au aprobat proiectul în mai 

2016, lucrările au început în septembrie 2016 și proiectul trebuia să fie finalizat până la 

începutul anului 2020. Întârzierile în punerea în aplicare se datorează în principal 

performanței scăzute a unuia dintre contractanții responsabili de instalațiile tehnice. JRC 

este în strânsă legătură cu Serviciul juridic al Comisiei pentru a soluționa conflictul și a 

găsi o soluție durabilă. Majoritatea etapelor pregătitoare ale contractului legate de 

instalațiile tehnice au fost încheiate, dar nu pot fi finalizate înainte de luarea unei decizii 

cu privire la contractant. Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul 

paragraf litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, trebuie reportată suma de 

2 800 000 EUR, care va permite angajamentul pentru finalizarea acestui proiect imobiliar 

înainte de sfârșitul anului 2020. 
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2 05 03 09  Rambursarea plăților directe acordate fermierilor din creditele reportate 

în raport cu disciplina financiară 

Credite autorizate în 2019 466 826 647,00 EUR 

Angajamente la 31.12.2019 0,00 EUR 

Sumă neutilizată la 31.12.2019 466 826 647,00 EUR 

Reportare 466 826 647,00 EUR 

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
1
, 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 466 826 647 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. 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1953 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 2020. Aceste sume 

corespund disciplinei financiare aplicate în cursul exercițiului financiar 2019, în valoare 

totală de 466 826 647 EUR. Această sumă trebuie reportată de la postul 05 03 09 în 

bugetul pentru 2020 și pusă la dispoziția statelor membre în vederea rambursării. 

 

                                                 
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) 2019/1953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 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 2019 (JO L 306, 27.11.2019, p. 1-4). 
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ANEXA I 

REPORTAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT 

A. Prezentare generală 

Nr. 2019 

Buget 

Categorie 2020 

Buget 

Regulament 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Suma de 

reportat 

(în EUR) 

1   04 02 64 Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor  

  04 02 64 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (a) 

31 523 713,00 E

UR 

2   13 04 60 Fondul de coeziune - Obiectivul privind 

investițiile pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă 

  13 04 60 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (a) 

1 500 000,00 EU

R 

  Rubrica 1.b - Total   33 023 713,00 E

UR 

3   21 02 77 35 Proiect-pilot - Extinderea asigurării de 

sănătate universale în Mauritania 

  21 02 77 35 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (a) 

1 195 000,00 EU

R 

  Rubrica 4 - Total   1 195 000,00 EU

R 

  Total general   34 218 713,00 E

UR 

 

B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1 04 02 64 – Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

Credite autorizate în 2019 308 522 272,00 EUR 

Angajamente la 31.12.2019 276 998 559,00 EUR 

Sumă neutilizată la 31.12.2019 31 523 713,00 EUR 

Reportare 31 523 713,00 EUR 

Creditele de angajament suplimentare acordate de Parlamentul European și de Consiliu la 

adoptarea bugetului pentru 2019 necesită o serie de măsuri înainte ca aceste credite să 

poată fi efectiv consumate: modificarea Regulamentului privind dispozițiile comune 

pentru fondurile cu gestiune partajată, distribuirea sumei suplimentare către statele 

membre eligibile, modificarea programelor operaționale în cauză prin schimburi cu 

autoritățile statelor membre și lansarea procedurii decizionale a Comisiei. În 2019, acest 

proces a fost complicat și mai mult din cauza faptului că unele state membre au decis să 

combine modificarea referitoare la creditele suplimentare aferente Inițiativei privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor cu exercițiului de evaluare a performanței.  

Procesul nu a putut fi finalizat înainte de sfârșitul anului pentru programul operațional 

italian privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Cu toate acestea, procedura 

este suficient de avansată (consultarea interservicii aferentă a fost închisă fără aviz 

negativ). Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din 
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Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, suma rămasă de 31 523 713 EUR trebuie 

reportată pentru a permite angajamentul înainte de sfârșitul lunii martie 2020. 

2 13 04 60 - Fondul de coeziune - Obiectivul „Investiții pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă” 

Credite autorizate în 2019 9 753 622 052,00 EUR 

Angajamente la 31.12.2019 9 752 122 052,00 EUR 

Sumă neutilizată la 31.12.2019 1 500 000,00 EUR 

Reportare 1 500 000,00 EUR 

Procesul de adoptare a programului operațional aferent asistenței tehnice pentru 

20142020 pentru sprijinirea obiectivului privind investițiile pentru creșterea economică 

și ocuparea forței de muncă în Polonia nu a putut fi finalizat înainte de sfârșitul anului 

2019. Cu toate acestea, procedura este suficient de avansată (în cadrul consultărilor 

interservicii au fost obținute opinii pozitive) și angajamentul va fi efectuat înainte de 

sfârșitul lunii martie 2020). Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul 

paragraf litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, trebuie reportată suma de 

1 500 000 EUR. 

 

3 21 02 77 35 - Proiect-pilot - Extinderea asigurării de sănătate universale în 

Mauritania 

Credite autorizate în 2019 1 195 000,00 EUR 

Angajamente la 31.12.2019 0,00 

Sumă neutilizată la 31.12.2019 1 195 000,00 EUR 

Reportare 1 195 000,00 EUR 

Proiectul care urmărește introducerea treptată a asigurării de sănătate universale în 

Mauritania (vizând obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 3) este inovator și experimental 

pentru această țară. Proiectul face parte din dinamica consolidării și reformării sectorului 

sănătății din Mauritania, susținut prin Programul de sprijin pentru sectorul de sănătate 

finanțat prin cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare. Totodată, acesta este pe deplin 

aliniat la obiectivele planului național de dezvoltare a sănătății și ale strategiei naționale 

de protecție socială. Anul 2019 a fost marcat de o tranziție politică în Mauritania prin 

alegerea unui nou președinte și prin numirea unui nou guvern care și-a început mandatul 

în august 2019. Ministerul Sănătății, principalul interlocutor, a fost reformat printr-o 

restructurare profundă, o nouă organigramă și o schimbare de funcționari. Noii 

interlocutori au trebuit să se familiarizeze ei înșiși cu programul și, dată fiind natura 

inovatoare a acestuia, a fost înființat un comitet ministerial privind acoperirea universală 

cu servicii de sănătate. Drept rezultat, proiectul-pilot „Extinderea asigurării de sănătate 

universale în Mauritania” a trebuit revizuit și adaptat la noile orientări. Având în vedere 

cele de mai sus, procesul de pregătire a proiectului a fost întârziat. Cu toate acestea, 

procedura este suficient de avansată (consultarea interservicii a avut loc în 2019) și 

angajamentul va fi efectuat înainte de sfârșitul lunii martie 2020. Prin urmare, în temeiul 

articolului 12 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE, 

Euratom) 2018/1046, trebuie reportată suma de 1 195 000 EUR. 
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ANEXA III 

REPORTAREA CREDITELOR DE PLATĂ 

A. Prezentare generală 

Nr. 2019 

Buget 

Categorie 2020 

Buget 

Regulament 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Suma de 

reportat 

(în EUR) 

1   25 01 77 06 Proiect-pilot - Reutilizarea standardelor 

digitale pentru a sprijini sectorul IMM-

urilor 

  25 01 77 06 Articolul 12 

alineatul (2) 

litera (c) 

170 257,50 

EUR 

2   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) 

275 365,27 

EUR 

  Rubrica 5 - Total   445 622,77 

EUR 

  Total general   445 622,77 

EUR 

 

B. Sume în EUR de reportat pentru fiecare linie și justificări 

1 25 01 77 06 - Proiect-pilot - Reutilizarea standardelor digitale pentru a sprijini 

sectorul IMM-urilor 

Credite autorizate în 2019 319 000,00 EUR 

Plăți efectuate la 31.12.2019 53 177,30 EUR 

Sumă neutilizată la 31.12.2019 265 822,70 EUR 

Reportare 170 257,50 EUR 

Execuția plăților din 2019 a fost întârziată din cauza unei modificări a calendarului de 

plată al contractului-cadru, efectuată la cererea contractantului. Prin urmare, cele mai 

multe plăți vor fi efectuate în 2020, iar creditele de plată adoptate pentru 2020 

(525 000 EUR) nu vor fi suficiente pentru a onora toate angajamentele. În temeiul 

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

Euratom) 2018/1046, trebuie reportată suma de 170 258 EUR. 

 

2 26 03 77 09 - Acțiune pregătitoare - Soluții de analiză a datelor pentru luarea de 

decizii politice 

Credite autorizate în 2019 500 000,00 EUR 

Plăți efectuate la 31.12.2019 155 567,67 EUR 

Sumă neutilizată la 31.12.2019 344 432,33 EUR 

Reportare 275 365,27 EUR 

Din cauza întârzierilor înregistrate în semnarea unor contracte pentru această acțiune 

pregătitoare, unele din plățile prevăzute inițial în 2019 sunt amânate pentru 2020, iar 
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creditele de plată aprobate pentru 2020 (800 000 EUR) nu vor fi suficiente pentru a onora 

toate angajamentele. Prin urmare, în temeiul articolului 12 alineatul (2) primul paragraf 

litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, trebuie reportată suma de 275 365 

EUR. 


