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COMISIE
TITLUL 22 — EXTINDERE

TITLUL 22
EXTINDERE
CAPITOLUL 22 01 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL POLITIC „EXTINDERE”

Detaliul articolelor 1, 2, 3 şi 5 se găseşte în Capitolul XX 01
Titlul
Capitolul
Articolul
Postul

Rubrică

CF

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

22 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
ÎN DOMENIUL POLITIC
„EXTINDERE”

22 01 01

Cheltuieli cu personalul în
activitate din domeniul politic
„Extindere”

22 01 01 01

Cheltuieli cu personalul în
activitate din cadrul Direcţiei
Generale Extindere

5

21 592 450

18 707 953 (1)

15 854 766,04

Cheltuieli cu personalul în
activitate din delegaţiile din
cadrul Direcţiei Generale
Extindere

5

10 049 003

9 572 181

9 252 535,96

31 641 453

28 280 134

25 107 302

22 01 01 02

Articolul 22 01 01 —
Total parţial
22 01 02

Personal extern şi alte cheltuieli
de gestiune în sprijinul
domeniului politic „Extindere”

22 01 02 01

Personal extern al Direcţiei
Generale Extindere

5

2 090 779

1 944 060

1 803 991,74

Personal extern din delegaţiile
din cadrul domeniului politic
„Extindere”

5

3 621 087

3 258 884

2 930 444,75

Alte cheltuieli de gestiune ale
Direcţiei Generale Extindere

5

1 638 236 (2)

1 616 912 (3)

1 521 406,75

Alte cheltuieli de gestiune ale
delegaţiilor din cadrul
domeniului politic „Extindere”

5

984 314

992 696

946 942,54

8 334 416

7 812 552

7 202 785,78

22 01 02 02

22 01 02 11
22 01 02 12

Articolul 22 01 02 —
Total parţial
22 01 03

Cheltuieli cu echipamentele şi
serviciile, clădiri şi cheltuieli
aferente efectuate în cadrul
domeniului politic „Extindere”

22 01 03 01

Cheltuieli cu echipamentele şi
serviciile Direcţiei Generale
Extindere

5

1 627 222

1 255 737

1 026 844,90

22 01 03 02

Cheltuieli cu clădirile şi
cheltuieli aferente suportate de
delegaţiile din cadrul domeniului
politic „Extindere”

5

8 386 382

7 861 872

7 123 200,81

10 013 604

9 117 609

8 150 045,71

Articolul 22 01 03 —
Total parţial

(1) Un credit de 198 860 EUR este înscris la capitolul 40 01.
(2) Un credit de 13 716 EUR este înscris la capitolul 40 01.
(3) Un credit de 105 000 EUR este înscris la capitolul 40 01.
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CAPITOLUL 22 01 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL POLITIC „EXTINDERE” (continuare)

Titlul
Capitolul
Articolul
Postul

Rubrică

CF

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

22 01 04

Cheltuieli de sprijin pentru
acţiunile din domeniul politic
„Extindere”

22 01 04 01

Asistenţă de preaderare –
Cheltuieli de gestionare
administrativă

4

33 260 000

32 366 000

39 508 261,39

22 01 04 02

Eliminarea treptată a asistenţei
de aderare pentru noile state
membre – Cheltuieli de
gestionare administrativă

4

11 900 000

1 600 000

5 531 975,61

22 01 04 03

Facilitatea de tranziţie pentru
noile state membre – Cheltuieli
de gestionare administrativă

3.2

Activitatea Oficiului de asistenţă
tehnică şi de schimb de
informaţii (TAIEX) în cadrul
facilităţii de preaderare –
Cheltuieli de gestionare
administrativă

4

2 520 000

2 340 000 (1)

2 799 999,99

Activitatea Oficiului de asistenţă
tehnică şi de schimb de
informaţii (TAIEX) în cadrul
facilităţii de tranziţie pentru
noile state membre – Cheltuieli
de gestionare administrativă

3.2

1 170 000

1 350 000

1 310 834,78

Sprijin financiar pentru
încurajarea dezvoltării
economice a comunităţii turcocipriote – Cheltuieli de
gestionare administrativă

4

22 01 04 04

22 01 04 06

22 01 04 07

—

p.m.

p.m.

0,—

p.m. (2)

0,—

Articolul 22 01 04 —
Total parţial

48 850 000

37 656 000

49 151 071,77

Capitolul 22 01 — Total

98 839 473

82 866 295

89 611 205,26

(1) Un credit de 180 000 EUR este înscris la capitolul 40 01.
(2) Un credit de 3 150 000 EUR este înscris la capitolul 40 01.
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22 01 01

Cheltuieli cu personalul în activitate din domeniul politic „Extindere”

22 01 01 01

Cheltuieli cu personalul în activitate din cadrul Direcţiei Generale Extindere
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

21 592 450

Execuţie 2005

18 707 953 ( )

15 854 766,04

1

( ) Un credit de 198 860 EUR este înscris la capitolul 40 01.
1

22 01 01 02

Cheltuieli cu personalul în activitate din delegaţiile din cadrul Direcţiei Generale Extindere
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 049 003

9 572 181

22 01 02

Personal extern şi alte cheltuieli de gestiune în sprijinul domeniului politic „Extindere”

22 01 02 01

Personal extern al Direcţiei Generale Extindere

9 252 535,96

Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 090 779

22 01 02 02

1 944 060

1 803 991,74

Personal extern din delegaţiile din cadrul domeniului politic „Extindere”
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

3 621 087

22 01 02 11

Execuţie 2005

3 258 884

2 930 444,75

Alte cheltuieli de gestiune ale Direcţiei Generale Extindere
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

1 638 236 (1)

Execuţie 2005

1 616 912 (2)

1 521 406,75

(1) Un credit de 13 716 EUR este înscris la capitolul 40 01.
(2) Un credit de 105 000 EUR este înscris la capitolul 40 01.

22 01 02 12

Alte cheltuieli de gestiune ale delegaţiilor din cadrul domeniului politic „Extindere”
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

984 314

Execuţie 2005

992 696

946 942,54
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TITLUL 22 — EXTINDERE

CAPITOLUL 22 01 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL POLITIC „EXTINDERE” (continuare)

22 01 03

Cheltuieli cu echipamentele şi serviciile, clădiri şi cheltuieli aferente efectuate în cadrul domeniului politic „Extindere”

22 01 03 01

Cheltuieli cu echipamentele şi serviciile Direcţiei Generale Extindere
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 627 222

22 01 03 02

1 255 737

1 026 844,90

Cheltuieli cu clădirile şi cheltuieli aferente suportate de delegaţiile din cadrul domeniului politic „Extindere”
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 386 382

7 861 872

22 01 04

Cheltuieli de sprijin pentru acţiunile din domeniul politic „Extindere”

22 01 04 01

Asistenţă de preaderare – Cheltuieli de gestionare administrativă

7 123 200,81

Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

33 260 000

Execuţie 2005

32 366 000

39 508 261,39

Comentarii
Fostele posturi 22 01 04 01, 22 01 04 02 şi 22 01 04 08
Acest credit este destinat să acopere costurile administrative direct legate de punerea în aplicare a programului de preaderare
(IPA), în special:
— cheltuieli privind asistenţa tehnică şi administrativă pe care Comisia o poate delega unei agenţii de implementare
reglementată de dreptul comunitar;
— cheltuieli privind asistenţa tehnică şi administrativă care nu implică sarcini de autoritate publică, subcontractată de Comisie
prin contracte de prestări servicii ad-hoc, avantajoase atât pentru beneficiari, cât şi pentru Comisie;
— cheltuieli cu personalul de sprijin din delegaţii (agenţi contractuali, experţi naţionali detaşaţi, experţi individuali, agenţi locali
şi agenţi locali de asistenţă tehnică) în vederea deconcentrării gestiunii programelor către delegaţiile Comisiei din ţările terţe
sau internalizării sarcinilor birourilor de asistenţă tehnică a căror activitate a încetat treptat, precum şi costurile suplimentare
pentru logistică şi infrastructură, precum costurile pentru formare, reuniuni, misiuni, tehnologia informaţiei şi
telecomunicaţii sau pentru chirii, ocazionate direct de prezenţa în delegaţie a agenţilor temporari remuneraţi din creditele
înscrise la acest post;
— cheltuieli cu personalul temporar de sprijin (agenţi contractuali, auxiliari, experţi naţionali detaşaţi, agenţi interimari) de la
sediul central, care urmează să preia sarcinile atribuite anterior birourilor de asistenţă tehnică desfiinţate; cheltuielile cu
personalul temporar de sprijin de la sediul central sunt limitate la 1 200 000 EUR, valoare estimativă calculată pe baza
costului unitar anual indicativ om/an, din care 97 % este reprezentat de remuneraţiile pentru personalul în cauză şi 3 % de
costul suplimentar pentru formare, reuniuni, misiuni, tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii pentru acest personal;
— cheltuieli privind studiile, reuniunile de experţi, activităţile încredinţate ONG-urilor şi în special organizaţiilor de femei,
informarea şi publicaţiile legate direct de realizarea obiectivului programului.
Acest credit acoperă cheltuielile de gestionare administrativă la articolele 22 02 01, 22 02 02, 22 02 03, 22 02 04, 22 02 05
şi 22 02 07 privind programele operaţionale care nu sunt încredinţate Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie (AER).
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CAPITOLUL 22 01 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL POLITIC „EXTINDERE” (continuare)

22 01 04 (continuare)

22 01 04 02

Eliminarea treptată a asistenţei de aderare pentru noile state membre – Cheltuieli de gestionare administrativă
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

11 900 000

Execuţie 2005

1 600 000

5 531 975,61

Comentarii
Fostul post 22 01 04 03
După data aderării, Comisia rămâne responsabilă de garantarea faptului că toate cerinţele legislative şi financiare sunt îndeplinite,
în special în ceea ce priveşte buna şi eficienta gestiune financiară. În conformitate cu actul de aderare, toate agenţiile de
implementare din cele 10 noi state membre care au aderat la UE în 2004 îşi desfăşoară activitatea în prezent în cadrul Sistemului
de implementare descentralizat extins (SIDE). În Bulgaria şi România, Sistemul de implementare descentralizat extins va fi
introdus cât de curând posibil. Pentru a însoţi această etapă de tranziţie în Bulgaria şi România, structurile administrative actuale
şi personalul din cadrul delegaţiilor vor fi menţinute pentru o perioadă de maximum 15 luni de la data aderării.
Cu toate acestea, anumite sarcini inalienabile legate de la finalizarea programelor de preaderare au fost transferate de la delegaţiile
sau reprezentanţele a căror activitate a încetat treptat din cele zece noi state membre la sediile centrale, la care se va adăuga
finalizarea programelor de preaderare pentru Bulgaria şi România, după o perioadă corespunzătoare perioadei de încetarea
treptată a funcţionării delegaţiilor CE în aceste ţări. Aceste sarcini includ, în special, urmărirea proiectelor atât din perspectiva
monitorizării rezultatelor, cât şi a gestiunii financiare, inclusiv cererile de plată, precum şi urmărirea acţiunilor corective
întreprinse ca urmare a recomandărilor misiunilor de audit SIDE şi punerea în aplicare şi urmărirea ajutorului financiar de
tranziţie post-aderare. Modificările aduse fişelor de proiect şi/sau alocărilor financiare trebuie, de asemenea, evaluate întocmai şi
o decizie corespunzătoare trebuie adresată Comisiei.
Acest credit este destinat să acopere costurile administrative privind partea rămasă din procesul de eliminare treptată a
funcţionării programelor în materie de asistenţă de aderare în noile state membre, respectiv:
— cheltuieli cu agenţii temporari de sprijin din delegaţii sau reprezentanţe (experţi naţionali detaşaţi, experţi individuali, agenţi
locali şi agenţi locali de asistenţă tehnică) în vederea deconcentrării gestiunii programelor către delegaţiile sau
reprezentanţele Comisiei din ţările terţe, precum şi costurile suplimentare pentru logistică şi infrastructură, precum costurile
pentru formare, reuniuni, misiuni, tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii sau pentru chirii, ocazionate direct de prezenţa
în delegaţie a agenţilor temporari remuneraţi din creditele înscrise la acest post;
— cheltuieli privind asistenţa tehnică pe termen scurt, legată de îndeplinirea obiectivului programului (sau măsuri în cadrul
acestui articol, plus eventualele cheltuieli privind asistenţa tehnică şi administrativă care nu implică sarcini de autoritate
publică, subcontractată de Comisie prin contracte de prestări servicii ad-hoc).
— cheltuieli cu personalul temporar de sprijin (agenţi contractuali, experţi naţionali detaşaţi, agenţi interimari) din cadrul
sediilor centrale care are atribuţii direct legate de finalizarea programelor de aderare; cheltuielile cu personalul temporar de
sprijin de la sediul central sunt limitate la 1 600 000 EUR, valoare estimativă calculată pe baza costului unitar anual
indicativ om/an, din care 97 % este reprezentat de remuneraţiile pentru personalul în cauză şi 3 % de costul suplimentar
pentru formare, reuniuni, misiuni, tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii pentru acest personal,
Temei legal
Act of Accession (2003), and in particular part 4, Title I, Article 33 and Act of Accession (2005) part 4, Title III, Article 27
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COMISIE
TITLUL 22 — EXTINDERE

CAPITOLUL 22 01 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL POLITIC „EXTINDERE” (continuare)

22 01 04 (continuare)

22 01 04 03

Facilitatea de tranziţie pentru noile state membre – Cheltuieli de gestionare administrativă
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

—

p.m.

Execuţie 2005

0,—

Comentarii
Fostul post 22 01 04 04
Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuieli privind asistenţa tehnică şi administrativă care nu implică sarcini de autoritate publică, subcontractată de Comisie
prin contracte de prestări servicii ad-hoc, avantajoase atât pentru beneficiari, cât şi pentru Comisie,
— cheltuieli privind studiile, reuniunile de experţi, monitorizarea şi evaluarea, asistenţa tehnică pe termen scurt, informarea şi
publicaţiile legate de îndeplinirea obiectivului programului,
— cheltuieli privind asistenţa tehnică şi administrativă pe care Comisia o poate delega agenţiilor şi/sau organismelor
menţionate la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul financiar.
Acest credit acoperă cheltuielile de gestionare administrativă de la articolul 22 03 01.
22 01 04 04

Activitatea Oficiului de asistenţă tehnică şi de schimb de informaţii (TAIEX) în cadrul facilităţii de preaderare – Cheltuieli de
gestionare administrativă
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

2 520 000

Execuţie 2005

2 340 000 (1)

2 799 999,99

(1) Un credit de 180 000 EUR este înscris la capitolul 40 01.

Comentarii
Fostul post 22 01 04 05
Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuieli cu personalul temporar de sprijin (agenţi contractuali, auxiliari, experţi naţionali detaşaţi, agenţi interimari) de la
sediul central, care urmează să preia sarcinile atribuite anterior oficiilor de asistenţă tehnică desfiinţate; cheltuielile cu
personalul temporar de sprijin de la sediul central sunt limitate la 2 500 000 EUR, valoare estimativă calculată pe baza
costului unitar anual indicativ om/an, din care 97 % este reprezentat de remuneraţiile pentru personalul în cauză şi 3 % de
costul suplimentar pentru formare, reuniuni, misiuni, tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii pentru acest personal,
— cheltuieli privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile direct legate de realizarea obiectivului programului.
Acest credit acoperă cheltuielile de gestiune administrativă de la articolul 22 02 06.
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COMISIE
TITLUL 22 — EXTINDERE
CAPITOLUL 22 01 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL POLITIC „EXTINDERE” (continuare)

22 01 04 (continuare)

22 01 04 06

Activitatea Oficiului de asistenţă tehnică şi de schimb de informaţii (TAIEX) în cadrul facilităţii de tranziţie pentru noile state
membre – Cheltuieli de gestionare administrativă
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

1 170 000

Execuţie 2005

1 350 000

1 310 834,78

Comentarii
Fostul post 22 01 04 06
Acest credit este destinat să cuprindă:
— cheltuieli cu personalul temporar de sprijin din cadrul sediilor centrale (agenţi contractuali, auxiliari, experţi naţionali
detaşaţi, agenţi interimari) implicat în organizarea activităţilor de consolidare instituţională (TAIEX, înfrăţire instituţională
şi SIGMA) în scopul preluării sarcinilor atribuite anterior birourilor de asistenţă tehnică desfiinţate. Cheltuielile cu personalul
temporar de sprijin de la sediul central sunt limitate la 1 100 000 EUR, valoare estimativă calculată pe baza costului unitar
anual indicativ om/an, din care 90 % este reprezentat de remuneraţiile pentru personalul în cauză şi 10 % de costul
suplimentar pentru formare, reuniuni, misiuni, tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii pentru acest personal.
— cheltuieli de gestionare administrativă în cadrul articolului 22 03 02.
22 01 04 07

Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunităţii turco-cipriote – Cheltuieli de gestionare administrativă
Cifre (Credite nediferenţiate)
Credite 2007

Credite 2006

p.m.

p.m. ( )
1

Execuţie 2005

0,—

( ) Un credit de 3 150 000 EUR este înscris la capitolul 40 01.
1

Comentarii
Acest credit este destinat să cuprindă:
— cheltuieli privind asistenţa tehnică şi administrativă pe care Comisia o poate delega unei agenţii de implementare
reglementată de dreptul comunitar;
— cheltuieli privind asistenţa tehnică şi administrativă care nu implică sarcini de autoritate publică, subcontractată de Comisie
prin contracte de prestări servicii ad-hoc, avantajoase atât pentru beneficiari, cât şi pentru Comisie,
— cheltuieli privind studiile, reuniunile de experţi, informaţia şi publicaţiile direct legate de realizarea obiectivului programului.
— cheltuielile cu personalul temporar de sprijin de la sediul central (agenţi contractuali, auxiliari, experţi naţionali detaşaţi,
agenţi interimari) sunt limitate la 3 000 000 EUR şi corespund unei estimări de 28 oameni/an. Această estimare se bazează
pe un cost unitar anual indicativ om/an, din care 75 % este reprezentat de remuneraţiile pentru personalul în cauză şi 25 %
de costul suplimentar pentru formare, reuniuni, misiuni, tehnologia informaţiei, telecomunicaţii şi eventuala închiriere a
unui amplasament.
Acest credit acoperă cheltuielile administrative la articolul 22 02 07 03.

