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SITUAȚIA ESTIMATIVĂ PENTRUANUL 2021

I. INTRODUCERE

Prezenta introducere are ca obiect să reamintească contextul acestui nou exercițiu bugetar în lumina evoluției activităților
Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „Curtea” sau „instituția”) și să identifice orientările bugetare
care marchează situația estimativă 2021.

După acest capitol introductiv, capitolul II analizează cheltuielile de funcționare curentă din situația estimativă 2021;
capitolul III enunță cererile extraordinare în cadrul reînnoirii parțiale a Curții de Justiție prevăzute în 2021, precum și al
sfârșitului derogării referitoare la utilizarea limbii irlandeze ca limbă oficială, iar capitolul IV propune modificări tehnice
ale structurii bugetare.

1. Evoluția activității jurisdicționale

Este primordial să se aibă în vedere faptul că, spre deosebire de celelalte instituții ale Uniunii, care au posibilitatea
de a-și controla volumul de muncă sau de a defini priorități negative, sau de alte instanțe supreme sau superioare,
instanțele care compun Curtea sunt în imposibilitatea de a controla fluxul de cauze cu care sunt sesizate. Cu toate
acestea, ele trebuie să facă totul pentru a continua să soluționeze aceste cauze la nivelul înalt de calitate cerut și în
termene satisfăcătoare.

Raportul anual 2019 al Curții, accesibil direct pe site-ul internet al instituției (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), prezintă
activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție și ale Tribunalului pe durata anului 2019.

Raportul anual conține de asemenea toate statisticile care permit cunoașterea volumului contenciosului, a numărului de
cauze finalizate, precum și a duratei procedurilor în fața celor două instanțe care compun instituția.

Pe baza analizei acestor date statistice, reiese că anul 2019 a fost marcat de o activitate foarte susținută a celor două
instanțe. Numărul de cauze introduse la acestea în 2019 (1 905) crește puternic în raport cu cel din 2018 (1 683), în timp
ce numărul de cauze soluționate este relativ stabil (1 739, față de 1 769 în 2018).

Numărul de cauze introduse la Curtea de Justiție în 2019 reprezintă încă o dată un record (966, față de 849 în 2018). La fel
ca în anul precedent, cererile de decizie preliminară constituie partea cea mai importantă a cauzelor introduse (641). În
ceea ce privește cauzele finalizate, Curtea de Justiție a soluționat în 2019, încă o dată, cel mai mare număr de cauze din
istoria sa (865, față de 760 în 2018). În ceea ce privește durata medie de soluționare a cauzelor, ea a rămas stabilă în 2019
la Curtea de Justiție, cu o reducere pentru procedurile preliminare (15,5 luni, față de 16 în 2018) și mai pronunțată pentru
recursuri (11,1 luni, față de 13,4 în 2018), și o ușoară creștere în ceea ce privește acțiunile directe (19,1 luni, față de 18,8 în
2018).

În ceea ce privește Tribunalul, statisticile anului 2019 evidențiază o creștere a numărului de cauze introduse (939, față de
834 în 2018). În ceea ce privește cauzele finalizate și ca urmare a eforturilor pe care Tribunalul a trebuit să le consacre
revizuirii organizării sale drept consecință a sosirii unor judecători suplimentari în cadrul ultimei faze a întăririi sale
aprobate prin Regulamentul 2015/2422 și a reînnoirii parțiale a compunerii sale care a avut loc concomitent, se constată
o reducere (874, față de 1 009 în 2018). Se constată de asemenea o reducere semnificativă a duratei medii a procedurilor,
care a fost de 16,9 luni în 2019 față de 20 de luni în 2018.

Astfel cum arată tabelul de mai jos, evoluția activității jurisdicționale în perioada 2012-2019 se caracterizează printr-o netă
tendință de creștere (majorare cu 33,5 % a numărului anual de cauze introduse), care dovedește de altfel încrederea
instanțelor naționale și a justițiabililor în instanțele Uniunii.
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2012 2019 % variație 2012-2019

Cauze introduse 1 427 1 905 +33.5%

Cauze finalizate 1 404 1 739 +23.9%

În plus, creșterea foarte mai importantă a numărului anual de cauze finalizate (+ 23,9 %) merită să fie subliniată, întrucât
demonstrează în mod obiectiv eforturile neîntrerupte de productivitate realizate de instanțe cu ajutorul serviciilor de
sprijin, eforturi detaliate la punctul 2.

Pentru anii 2020 și 2021, se pare că instituția trebuie să se aștepte la o creștere ulterioară a numărului de cauze introduse,
în special în ceea ce privește cererile de decizie preliminară.

2. Acțiuni întreprinse pentru ameliorarea eficacității

Dincolo de măsurile legislative de reformă structurală adoptate pentru a permite celor două instanțe să facă față
creșterii activității judiciare, Curtea explorează, de mai mulți ani, atât la nivelul instanțelor, cât și la cel al
serviciilor de sprijin, ansamblul pistelor care să îi permită să respecte cât mai bine obiectivele imperative de
calitate și de celeritate în soluționarea cauzelor.

Astfel, pentru a înțelege mai bine provocările cărora trebuie să li se facă față și orientările care decurg din acestea
pentru 2021, este important să fie avute în vedere reformele normative și ale metodelor de lucru care au fost
realizate.

2.1. Acțiuni întreprinse pentru creșterea eficacității instanțelor

Acțiunile începute care vizează creșterea eficacității instanțelor sunt în special următoarele:

Ameliorarea cadrului normativ

Activitatea instanțelor se desfășoară într-un cadru normativ foarte strict, conceput pentru a garanta buna administrare a
justiției și egalitatea de tratament a tuturor părților, reforma regulamentelor de procedură ale instanțelor constituind un
instrument prețios pentru consolidarea eficacității în soluționarea cauzelor. În ultimii ani, fiecare dintre cele două instanțe
a procedat la efectuarea unor modificări ale regulamentului său de procedură.

Pe lângă necesitatea adaptării normelor de procedură la realitatea contenciosului cu care sunt sesizate instanțele, unul dintre
obiectivele principale ale acestor modificări normative este încurajarea utilizării sporite a diferitor instrumente procedurale
care să permită accelerarea soluționării anumitor cauze cu respectarea cerințelor unui proces echitabil.

În plus, în 2019, un mecanism de admitere prealabilă a anumitor categorii de recursuri a fost instituit, în sensul
articolului 58a din Statutul Curții. Acest mecanism, care este operațional începând de la 1 mai 2019, permite Curții, în
cauze care au beneficiat deja de o dublă examinare (de către o cameră de recurs independentă, apoi de către Tribunal), să
nu admită un recurs, în totalitate sau în parte, decât atunci când acesta ridică o chestiune importantă pentru unitatea,
consecvența sau dezvoltarea dreptului Uniunii. Această evoluție ar trebui să conducă la o reducere a volumului de muncă
al Curții de Justiție în ceea ce privește recursurile împotriva deciziilor Tribunalului.

Metode și instrumente de lucru ale instanțelor și ale grefelor

Evoluția volumului contenciosului a impus de asemenea anumite măsuri de organizare, printre care:

— adaptări destinate să raționalizeze munca în cadrul instanțelor, ca de exemplu în ceea ce privește compunerea camerelor
sau regulile de atribuire a cauzelor;
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— măsuri legate de definirea obiectivelor și de urmărirea cauzelor („monitorizare”), grație în special unor instrumente
informatice mai performante;

— progrese substanțiale în materie de dematerializare a fluxurilor de documente inerente activității jurisdicționale,
dematerializarea fluxurilor în amonte de deciziile jurisdicționale constituind prima prioritate. Aplicația e Curia
constituie un progres decisiv pentru schimbul de documente cu părțile, fără de care grefele instanțelor nu ar fi putut
face față provocării reprezentate de creșterea substanțială a numărului cauzelor introduse. Utilizarea e Curia a fost
făcută obligatorie de Tribunal începând de la 1 decembrie 2018. În 2019, peste 6 200 de conturi de acces fuseseră
create și toate statele membre au utilizat aplicația; majoritatea depunerilor de acte (80 % la Curtea de Justiție și 93 % la
Tribunal) are loc în prezent prin e Curia. În paralel, dematerializarea fluxurilor documentare în aval de deciziile
jurisdicționale, și anume cele legate de difuzarea jurisprudenței Curții, a fost realizată prin înlocuirea, deja de câțiva ani,
a vechiului repertoriu pe hârtie cu un repertoriu electronic de jurisprudență.

Dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a cauzelor

În 2019, Curtea a continuat să lucreze la dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a cauzelor. În acest sens, Direcția
tehnologia informațiilor a încheiat consultarea serviciilor – începută în 2018 – prin care se urmărea identificarea nevoilor
cabinetelor și ale serviciilor pe care noul instrument de case management ar trebui să le satisfacă. Pe această bază, o cerere de
ofertă a fost publicată în luna august 2019.

2.2. Acțiuni întreprinse la nivelul serviciilor de sprijin

Următoarele acțiuni, întreprinse pentru creșterea eficacității serviciilor de sprijin, pot fi subliniate:

Încadrarea strictă a cerințelor multilingvismului integral

Regimul lingvistic al Curții se caracterizează prin faptul că fiecare dintre limbile oficiale ale Uniunii poate fi limbă
de procedură (1). Respectarea unui multilingvism integral este obligatorie pentru a comunica cu părțile în limba
procesului și pentru a asigura difuzarea jurisprudenței în fiecare dintre statele membre.

Un asemenea imperativ, combinat cu evoluția volumului contenciosului, explică cu ușurință de ce obiectivul câștigurilor de
eficiență în domeniul lingvistic este, de multă vreme, o prioritate absolută, în primul rând pentru a evita un blocaj care ar
întârzia soluționarea cauzelor de către instanțe.

Astfel, în ceea ce privește traducerea, numeroase măsuri care au antrenat economii au fost luate de instanțe, cum ar fi,
printre altele, publicarea selectivă a jurisprudenței, întocmirea de rezumate ale cererilor de decizii preliminare, reducerea
lungimii concluziilor avocaților generali și publicarea în extras a anumitor decizii deosebit de lungi. În lipsa unor asemenea
măsuri, volumul de pagini care ar fi trebuit traduse în 2019 (care s a ridicat la 1,24 milioane de pagini) ar fi depășit 1,8
milioane de pagini. Rezultă astfel o economie considerabilă de posturi de jurist lingvist a căror creare ar fi fost în caz
contrar indispensabilă.

În paralel, tot în ceea ce privește traducerea, punerea la dispoziție a unor instrumente informatice din ce în ce mai
performante joacă un rol primordial, în special în materie de tratare prealabilă a documentelor și de traducere asistată de
calculator (programe informatice utilizate de serviciile lingvistice ale instituțiilor Uniunii). Pe de altă parte, consolidarea
încadrării lucrărilor terminologice permite de asemenea rentabilizarea și centralizarea cercetărilor pentru a favoriza o
exploatare sistematică a acestora. Ansamblul acestor eforturi combinat cu o utilizare mai intensivă a externalizării se
dovedește foarte fructuos: anul 2019 a înregistrat o creștere cu 4,1 % a producției de pagini de traducere în raport cu 2018.
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Politica imobiliară

Anul 2019 a fost marcat de finalizarea și de ocuparea celui de al treilea turn, elementul principal al proiectului celei de a
cincea extinderi a clădirilor Curții, conform calendarului stabilit și cu respectarea bugetului prevăzut. Regruparea
întregului personal al instituției, și anume ansamblul funcționarilor și al agenților care lucrează în cadrul cabinetelor
membrilor celor două instanțe și al serviciilor administrative, sub același acoperiș corespunde unuia dintre obiectivele
strategice ale politicii imobiliare a Curții, care a fost astfel atins. Această regrupare a personalului în același loc favorizează
comunicarea și fluiditatea schimburilor între membrii personalului său, contribuind la eficacitatea și la productivitatea
colectivă. De altfel, obiectiv al politicii menționate, și anume cel de a dobândi în timp proprietatea asupra clădirilor
utilizate, a fost de asemenea atins prin abandonarea ultimei clădiri – clădirea T/Tbis – pe care instituția o ocupa pe baza
unui contract de închiriere și înlocuirea sa cu cel de al treilea turn, a cărui utilizare în temeiul unui contract de leasing va
permite în timp instituției să dobândească proprietatea asupra sa.

Cooperare interinstituțională

Curtea continuă să profite la maximum de orice oportunitate de cooperare cu celelalte instituții ale Uniunii. În 2019,
această cooperare, ca și în anii precedenți, a luat o dublă formă a participării la cererile de ofertă interinstituționale și a
participării la grupuri sau la rețele interinstituționale în vederea unei mai bune aplicări a normelor privind personalul și a
unei armonizări sporite a politicilor și a practicilor în diferite domenii, precum multilingvismul, informatica, mediul etc.

Automatizare și dematerializare a procedurilor

Curtea continuă să urmeze o politică foarte activă în domeniul automatizării și al dematerializării procedurilor pentru a
atinge obiective de excelență în materie de eficacitate, de rapiditate și de protecție a mediului. Pe lângă dezvoltarea
sistemului integrat de gestiune a cauzelor și utilizarea din ce în ce mai largă a e-Curia, deja menționate, un program de
modernizare a gestiunii documentelor administrative ale instituției, precum și de creare a unui registru de documente
accesibile publicului a fost lansat în 2019. Prima fază a acestui program a fost consacrată elaborării unui plan de
clasificare, precum și selecției unui instrument (HAN, utilizat, printre alții, de Comisia Europeană și de Ombudsman). Mai
multe faze de test care au implicat serviciile administrative s-au derulat în cursul anului 2019 în vederea unei instalări în
cursul anului 2020.

3. Orientări bugetare care marchează situația estimativă 2021

Ca în anii precedenți, bugetul instituției a fost întocmit cu preocuparea de a lua în considerare recomandările de rigoare
bugetară formulate de autoritatea bugetară (1) și de Comisie (2).

Curtea și a stabilit situația estimativă pentru anul 2021 ținând seama de imperativele următoare:

— Acoperirea anumitor cheltuieli extraordinare legate de două situații specifice:

— Reînnoirea parțială a compunerii Curții de Justiție în 2021, care va determina cheltuieli, care nu pot fi reduse, estimate
la 1 907 000 de euro.

— Sfârșitul valabilității derogării de la obligația instituțiilor Uniunii de a redacta toate actele în limba irlandeză și de a le
publica în această limbă în Jurnalul Oficial: în temeiul Regulamentului 2015/2264, începând de la 1 ianuarie 2022,
această derogare, prevăzută la articolul 2 primul paragraf din Regulamentul nr. 920/2005 (denumită în continuare
„derogarea privind limba irlandeză”), va înceta definitiv, ceea ce va presupune traducerea în limba irlandeză a tuturor
documentelor publicate în Repertoriul de jurisprudență. Va fi, în consecință, necesar ca Curtea să constituie o unitate
de traduceri completă pentru această limbă, cu recrutarea a 22 de funcționari, precum și a unei cabine compuse din 2
interpreți de limbă irlandeză pentru nevoile ședințelor. Costul estimat al creării acestor posturi se ridică, pentru anul
2021, la 864 000 de euro.
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— Aplicarea ipotezelor de adaptare a remunerațiilor comunicate de Comisie (a se vedea punctul 1.2 din capitolul II),
precum și aplicarea anumitor dispoziții din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (în special în materie de avansare
în treaptă și de promovare). Cheltuielile legate de aceste elemente, un cuantum de aproximativ 12 milioane de euro,
constituie principalul factor de evoluție a cheltuielilor de la titlul 1.

— Urmarea unei abordări riguroase în ceea ce privește cererile de creare de noi posturi: din acest motiv, toate cererile
formulate de instituție sunt cereri țintite, referitoare la posturi indispensabile ținând seama de presiunea creată de
creșterea volumului de muncă asupra serviciilor vizate sau necesare pentru a fi în măsură să facă față unor noi
provocări și unor noi nevoi (a se vedea punctul 2.1 din capitolul II). Aceste cereri conduc la o creștere a bugetului cu o
sumă de 932 000 de euro pentru anul 2021.

— Limitarea majorării cheltuielilor nesalariale: astfel, Curtea merge dincolo de cererea Comisiei de a limita această creștere
la 2 %, întrucât aceste cheltuieli cresc cu numai 0,9 %.

4. Recapitularea variațiilor de credite ale situației estimative 2021

Tabelul de mai jos recapitulează variațiile de credite ale situației estimative a Curții pentru 2021 în raport cu bugetul său
pentru 2020 și detaliază impactul bugetar al cererilor privind cheltuielile de funcționare curentă și cheltuielile
extraordinare.

Variații în situația estimativă 2021 (cifre în euro)

CUANTUMUL TOTAL AL BUGETULUI 2020 436 637 500 %

Cheltuieli de funcționare curentă în 2021
Cheltuieli referitoare la membri
Cheltuieli salariale referitoare la personal
Alte cheltuieli curente

13 265 500
454 000

11 979 500
832 000

3.03%
0.10%
2.74%
0.19%

Cheltuieli extraordinare în 2021
Reînnoirea trienală a mandatelor membrilor Curții de Justiție
Sfârșitul derogării aplicabile limbii irlandeze la 1 ianuarie 2022

2 771 000
1 907 000
864 000

0.64%
0.44%
0.20%

Totalul variațiilor 16 036 500 3.67%

CUANTUMUL TOTAL AL SITUȚIEI ESTIMATIVE 2021 452 674 000

II. ANALIZA CHELTUIELILOR DE FUNCȚIONARE CURENTĂ DIN SITUAȚIA ESTIMATIVĂ 2021

1. Ipoteze reținute pentru 2021

Estimările de cheltuieli au fost stabilite ținând seama de indicațiile comunicate de Comisie celorlalte instituții ale Uniunii la
12 decembrie 2019 pentru ca situațiile estimative pentru 2021 să fie prezentate pe baza unor proceduri coordonate și
armonizat.

1.1. Nivelul general al prețurilor

Comisia estimează, cu titlu indicativ, că nivelul general al prețurilor în Luxemburg va crește în medie cu aproximativ 1,9 %
în 2021.
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1.2. Nivelul de adaptare a remunerațiilor (creditele capitolelor 10, 12 și 14)

Ipotezele de adaptare a remunerațiilor propuse de Comisie sunt de + 3,1 % pe an pentru exercițiul de adaptare 2020
(impact de 12 luni asupra bugetului 2021) și de + 2,6 % pe an pentru exercițiul de adaptare 2021 (impact de 6 luni asupra
bugetului 2021).

2. Analiza cererilor destinate să asigure evoluția tabelului efectivelor (cu excepția celor legate de ridicarea
derogării referitoare la limba irlandeză)

Menținând o politică de rigoare în ceea ce privește posturile, astfel cum preconizează Consiliul și Comisia, Curtea prezintă
anumite cereri țintite de creare și de revalorizare de posturi. Cererile de posturi noi vizează satisfacerea unor nevoi
indispensabile ale serviciilor instituției. Aceste cereri sunt prezentate în continuare, cu excepția celor formulate în
perspectiva ridicării la 1 ianuarie 2022 a derogării referitoare la limba irlandeză, care impun recrutări în serviciile de
traducere și de interpretare și pentru care se face trimitere la capitolul III de mai jos.

2.1. Consolidări în cadrul serviciilor instituției

Fără a lua în calcul cererile care se înscriu în contextul încetării derogării amintite, Curtea solicită crearea a 19 posturi
permanente în 2021. Această cerere trebuie analizată în lumina următoarelor elemente esențiale:

— Curtea a îndeplinit în perioada 2013-2017 obiectivul care i a fost impus, de a reduce cu 5 % efectivele existente la 1
ianuarie 2013. Astfel, un total de 98 de posturi a fost suprimat în perioada vizată, ținând seama de păstrarea resurselor
alocate cabinetelor instanțelor, ceea ce a impus în mod necesar suprimări mai severe la nivelul grefei Curții de Justiție și
al serviciilor (ale căror efective au fost reduse cu 6,5 % în perioada menționată);

— în ceea ce privește reforma arhitecturii jurisdicționale a Uniunii, aprobată în decembrie 2015, care a condus la dublarea
numărului de judecători ai Tribunalului și a cărei a treia fază a avut loc în septembrie 2019, Curtea a decis, atunci când
a transmis propunerile de reformă autorității legislative, să nu solicite decât posturi pentru cabinetele judecătorilor și
pentru grefa Tribunalului, anunțând autoritatea legislativă că va fi adresată o cerere ulterioară autorității bugetare
pentru consolidarea serviciilor de sprijin al activității jurisdicționale, lingvistice și orizontale. În 2019 și în 2020,
anumite cereri au fost adresate astfel autorității bugetare, care a permis Curții crearea a 10 posturi dintr un total de 32
de posturi solicitate;

— amploarea câștigurilor de eficacitate realizate în acești ultimi ani a permis o creștere cu 23,8 % a numărului anual de
cauze finalizate în perioada 2012-2019, în pofida reducerii menționate mai sus a efectivelor. Totuși, aceste câștiguri de
eficacitate se apropie de limită, iar volumul de muncă, ce a crescut cu 33,5 % în ceea ce privește numărul anual de cauze
introduse în perioada 2012-2019, plasează serviciile instituției într o situație foarte dificilă din perspectiva continuării
activităților lor fără a pune în pericol buna funcționare a acesteia.

Două grupuri de cereri de posturi sunt prezentate autorității bugetare în cadrul procedurii bugetare 2021: un prim grup de
posturi constă în posturi indispensabile pentru instituție ținând seama de presiunea creată asupra serviciilor în cauză de
creșterea volumului de muncă, iar un al doilea grup în posturi care se dovedesc necesare pentru ca instituția să fie în
măsură să facă față unor noi provocări și unor noi nevoi în special în domeniile comunicării și informației.
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Cele 12 posturi considerate de instituție indispensabile sunt următoarele:

Grefa Curții de Justiție (2 posturi permanente: 1 AD 7 și 1 AST 3)

Această cerere se justifică în lumina unui context marcat de o creștere foarte importantă a volumului de muncă al
serviciului. Astfel, trebuie să se constate o creștere a numărului de cauze noi la Curtea de Justiție cu peste 50 % începând
din 2012 și cu o complexitate în creștere. În această privință, trebuie amintit că personalul grefei este însărcinat să asigure
urmărirea riguroasă a aspectelor procedurale ale cauzelor în toate limbile oficiale. În continuare, trebuie să se constate
diversificarea sarcinilor care îi sunt încredințate rezultată atât din această creștere a numărului noilor cauze, cât și din
contextul normativ și operațional în care grefa își îndeplinește misiunea. Este important să se precizeze că creșterea
substanțială a volumului de muncă al Curții de Justiție în cursul ultimilor ani nu a fost însoțită de nicio creștere a
efectivelor grefei.

Direcția tehnologia informației (4 posturi permanente: 2 AD 7 și 2 AST 3)

Curtea prevede lansarea unui program de inteligență artificială, declinat în mai multe proiecte concrete, în scopul de a
aduce eficacitate și inovare, în special în următoarele domenii: traducere automată, prelucrarea textelor juridice, analiza
datelor și analiză predictivă. Componentele dezvoltate în cadrul acestui program vor face parte integrantă din arhitectura
organizațională a Curții și vor fi conectate cu diferite produse existente sau pe cale de a fi construite, în special noul sistem
integrat de gestiune a cauzelor (SIGA). Pentru a face față acestei provocări, Direcția tehnologia informației ar trebui să
dispună de 2 administratori suplimentari cu un grad de intrare corespunzător dificultății sarcinii care urmează a fi realizată
(AD 7).

În ceea ce privește cele 2 posturi AST 3, destinate serviciului multimedia, este vorba despre adaptarea taliei echipei la
creșterea numărului de săli echipate cu material multimedia care se apropie deja de 60, precum și la cererea în creștere de
noi servicii.

Direcția resurse umane și administrarea personalului (5 posturi permanente: 2 AD 5 și 3 AST 3)

Creșterea taliei instituției nu a putut fi însoțită, și aceasta de mai mulți ani, de adaptarea efectivelor alocate Direcției resurse
umane și administrarea personalului (denumită în continuare „DRUAP”). În acest moment, efectivele DRUAP reprezintă
2,8 % din totalul efectivelor instituției, așadar, aproximativ jumătate în raport cu entitățile echivalente ale celorlalte
instituții.

Această lipsă de resurse împiedică DRUAP să furnizeze serviciilor și personalului instituției nivelul de susținere necesar în
mai multe domenii de gestiune a resurselor umane. Sunt îndeosebi afectate domeniile selecției, urmăririi carierelor,
formării comunicării și promovării bunăstării.

Pentru a suplini această lipsă și după o analiză a nevoilor, se dovedește indispensabilă crearea a 2 posturi de administrator
(AD 5) și 3 posturi de asistent (AST 3) suplimentare.

Direcția buget și afaceri financiare (1 post permanent AD 5)

Acest post este destinat să consolideze echipa însărcinată cu verificarea financiară ex ante, care controlează în mod
centralizat nu numai tranzacțiile financiare, ci și orice dosar în materie de resurse umane care are o incidență financiară. În
2019, această echipă a efectuat verificarea unui număr de aproximativ 18 000 de tranzacții (așadar, 2 895 de tranzacții pe
echivalent normă întreagă în medie). Acest post de administrator este indispensabil pentru a se putea continua asigurarea
unui control de calitate al dosarelor financiare ale instituției fără a prelungi termenul de prelucrare a acestor dosare.
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Cele 7 posturi considerate necesare pentru a face față unor noi provocări și nevoi sunt următoarele:

Direcția bibliotecă (2 posturi permanente: 1 AD 5 și 1 AST 3)

Sarcinile acestei direcții s-au extins considerabil. Pe de o parte, o secție „Valorizare” a fost creată în perspectiva unei mai
bune gestiuni a cunoștințelor. Această secție răspunde unor cereri noi precum alimentarea unui dosar documentar în
cadrul cauzelor preliminare și al recursurilor, realizarea unei Reviste trimestriale a revistelor, producerea ghidurilor
bibliografice tematice judicioase, exploatarea doctrinei cu acces public, crearea unui repertoriu instituțional și transmiterea
sistematică membrilor unui complet de judecată a notelor de doctrină legate de hotărârile pronunțate de complet. Postul
AD 5 va fi dedicat acestor activități.

Pe de altă parte, acestei direcții i s-a încredințat crearea unui sistem de gestiune a documentelor administrative ale instituției.
Introducerea sistemului HAN (Hermés, Ares, NomCom) la Curtea de Justiție este o operațiune de mare amploare care
necesită o echipă de suport în prima linie pentru a asigura succesul operațiunii. Titularul noului post AST 3 va fi însărcinat
să sprijine dezvoltarea planului de clasificare la nivelul serviciului.

Direcția comunicare (2 posturi permanente AD 5)

Comunicarea multimedia, în special prezența Curții pe platformele de comunicare socială, este o realitate (peste 62 000
followers pe Twitter și prezența pe YouTube cu o serie de înregistrări video și animații cu 124 608 vizionări în 2019). Pe
lângă aceste două platforme de comunicare socială, această direcție este în curs de examinare a creării unor conturi pe alte
platforme de comunicare socială precum Facebook și Instagram. Acordarea unui post AD 5, expert în platforme de
comunicare socială și în comunicare, va permite furnizarea unui serviciu de înaltă calitate în acest domeniu.

În ceea ce privește al doilea post AD 5, trebuie amintit că Curtea se bucură de o prezență din ce în ce mai importantă în
lumea comunicării digitale prin intermediul site-ului Curia. Pentru a asigura o urmărire profesionistă, constantă și
susținută a impactului acțiunilor de comunicare ale instituției, este necesară consolidarea acestei direcții cu un analist web
și mijloace de comunicare digitală care va fi însărcinat cu urmărirea tendințelor publicului vizat de diversele acțiuni de
comunicare, cu conceperea și cu realizarea unei raportări regulate și cu contribuția la îmbunătățirea strategiei globale de
comunicare a Curții cu recomandări.

Direcția interpretare (1 post permanent AST 1)

Personalul Direcției interpretare este compus dintr-un total de 74 de posturi. Din aceste posturi, 71 sunt posturi AD, 2 sunt
posturi AST și 1 este un post AST/SC. Trebuie să se constate, în aceste condiții, un deficit important în numărul de asistenți
însărcinați cu sarcini administrative, sarcini necesare pentru ca interpreții, precum și agenții interpreți de conferință să își
poată desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Postul solicitat AST 1 ar urma să fie, așadar, dedicat acestor activități
administrative.

Consilierul juridic pentru afaceri administrative (1 post permanent AD 5)

Serviciul Consilierului juridic pentru afaceri administrative se confruntă cu un volum de muncă din ce în ce mai important.
Pe de o parte, acesta este solicitat din ce în ce mai mult în domenii în care el este deja în mod tradițional activ, în special în
domeniul achizițiilor publice care se caracterizează prin chestiuni juridice adesea complexe. Pe de altă parte, el este chemat
să asiste instituția în domenii în plină dezvoltare, și anume, în special în cele ale accesului la documente și protecției datelor
cu caracter personal. Pentru a trata ansamblul aspectelor juridice care intervin în cadrul activității administrative a
instituției, Consilierul juridic pentru afaceri administrative dispune de un efectiv foarte redus în raport cu cel al serviciilor
juridice ale celorlalte instituții.
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Direcția clădiri și securitate (1 post permanent AST 3)

În cadrul acestei direcții, consilierul pentru gestiune durabilă (CGD) se confruntă cu o creștere a volumului de muncă, din
cauza mai multor factori (integrarea cabinetelor judecătorilor în sistemul EMAS, realizarea unor proiecte de mediu
strategice precum construirea celui de al treilea turn, compensarea interinstituțională a emisiilor de carbon, precum și
reducerea plasticului de unică folosință). Postul solicitat ar urma să fie utilizat pentru a sprijini CGD în aceste proiecte și ar
permite înlocuirea sa în caz de absență.

Impactul bugetar al creării acestor 19 posturi permanente pentru servicii, pe o perioadă de 6 luni în 2021, este de 932 000
de euro.

2.2. Revalorizări și transformări de posturi

2.2.1. Revalorizarea unor posturi permanente în cadrul politicii de promovare

Articolul 6 alineatul (2) din Statutul funcționarilor garantează că, pentru fiecare instituție, posturile vacante pentru fiecare
grad la 1 ianuarie sunt suficiente pentru a asigura promovarea funcționarilor, potrivit procentajelor stabilite de statut (a se
vedea anexa I secțiunea B și articolul 9 din anexa XIII) pentru fiecare grad și care se aplică numărului de funcționari în
activitate în gradul inferior la 1 ianuarie din anul precedent.

Pentru aplicarea dispoziției statutare menționate, trebuie să se efectueze următoarele revalorizări:

8 AD 11 către AD 12, 66 AD 10 către AD 11, 40 AD 9 către AD 10, 8 AD 8 către AD 9, 6 AST 8 către AST 9, 14 AST 6
către AST 7, 12 AST 5 către AST 6, 9 AST 4 către AST 5, 3 AST 3 către AST 4 și 8 SC 2 către SC 3.

Impactul bugetar al acestor revalorizări este de 1 001 000 de euro.

Se amintește că dispozițiile statutare citate anterior garantează un nivel de disponibilitate a posturilor, dar nu impun în
niciun mod efectuarea promovărilor corespunzătoare. Astfel, promovările nu pot fi acordate decât funcționarilor care au
merite suficiente.

2.2.2. Revalorizarea unor posturi permanente în servicii

Curtea are intenția de a continua în 2021 eforturile de redistribuire și de urmărire a eficacității și solicită un anumit număr
de transformări de posturi permanente pentru serviciile sale.

Revalorizările solicitate în acest scop în cadrul bugetului 2021 sunt în număr de 12 și privesc serviciile următoare:

— Grefa Curții de Justiție: revalorizarea a 3 posturi AD 5 în 3 posturi AD 7. Aceste revalorizări se înscriu în contextul unui
volum de muncă foarte ridicat pentru personalul grefei și urmăresc să reflecte, mai adecvat, nivelul responsabilităților
exercitate de administratorii grefei, chemați să gestioneze, în mai multe limbi, un mare număr de cauze, adesea
sensibile și complexe, și să propună cabinetelor membrilor soluția cea mai adecvată la probleme procedurale complexe.

— Grefa Tribunalului: revalorizarea a 1 post AST 3 în 1 post AD 7 și revalorizarea a 3 posturi AD 5 în 3 posturi AD 7. În
prezent, acest serviciu trebuie să se adapteze la o creștere a volumului de muncă și a complexității acestuia. În urma
finalizării punerii în practică a recentei reforme a acestei instituții (dublarea numărului de judecători), resursele umane
ale cabinetelor au crescut cu 81 %, în timp ce cele ale grefei au crescut cu numai 25 %. Din acest motiv, devine
indispensabilă recrutarea unor persoane experimentate care să poată asuma un volum de muncă ridicat menținând
nivelul ridicat de calitate a prestațiilor oferite cu ocazia soluționării cauzelor.
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— Direcția comunicare: revalorizarea a 1 post AST 3 în 1 post AD 5. Acest serviciu necesită un expert specializat în
redactare comunicativă în contextul acțiunilor de comunicare atât către profesioniști ai dreptului, cât și către publicul
larg.

— Direcția cercetare și documentare: revalorizarea a 4 posturi AD 5 în 4 posturi AD 7. Aceste revalorizări au ca scop să
permită recrutarea unor juriști înalt calificați și care să dispună de o experiență profesională relevantă. Acest lucru este
indispensabil pentru direcție în cadrul adoptării unui nou catalog de prestații care implică o creștere considerabilă a
responsabilităților administratorilor serviciului. Astfel, ținând seama de creșterea continuă a numărului cauzelor
introduse, în special la Curtea de Justiție, Direcția cercetare și documentare și a sporit activitățile de pretratare a
cauzelor.

Impactul bugetar al ansamblului acestor 12 revalorizări se ridică la 288 000 de euro.

2.2.3. Transformarea unui post permanent în post temporar și revalorizare

Asistența directă acordată grefierului Tribunalului, în contextul unei instanțe recent extinse la 54 de judecători, este în
prezent acordată de un singur agent temporar din grupa de funcții AD care își desfășoară activitatea în calitate de atașat.
Dată fiind creșterea foarte importantă a volumului de muncă al grefierului Tribunalului, un al doilea post de atașat se
dovedește indispensabil.

În aceste condiții, se solicită transformarea unui post permanent AD 7 în post temporar de același grad pentru ca grefierul
Tribunalului să își poată alege un atașat, pe baza unei legături de încredere, atât dintre funcționari, în temeiul articolului 37
primul paragraf litera (a) a doua liniuță din Statutul funcționarilor, cât și din afara acestei categorii de personal, în temeiul
articolului 2 litera (c) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

În continuare, dată fiind complexitatea și varietatea sarcinilor care trebuie îndeplinite de acest al doilea atașat, se solicită
revalorizarea aceluiași post temporar de gradul AD 7 către gradul AD 9 pentru a se putea alege o persoană care are
experiența și cunoștințele necesare pentru asumarea acestor sarcini. Impactul bugetar al acestei revalorizări este de 28 000
de euro.

2.2.4. Transformarea unor posturi permanente în posturi temporare (fără schimbarea gradului și neutră din punct de vedere bugetar)

La diferite momente în timp și în special ca urmare a creșterii constante a volumului de muncă, posturi permanente din
tabelul efectivelor Curții au fost redistribuite cabinetelor membrilor instituției cu caracter temporar, pentru a se putea
recruta agenți temporari în temeiul articolului 2 litera (c) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. Se dovedește că aceste
împrumuturi care aveau inițial caracter temporar au devenit durabile și, pentru acest motiv, se impune ca această situație
să se reflecte în tabelul efectivelor instituției. Se propune, așadar, transformarea următoarelor 23 de posturi permanente în
posturi temporare de același grad, ceea ce nu are absolut niciun impact bugetar: 1 AD 14, 1 AD 12, 3 AD 11, 1 AD 10, 5
AD 9, 1 AD 8, 1 AD 7, 2 AST 7, 1 AST 5 și 7 AST 3.

Pe de altă parte, în cadrul ultimei faze de consolidare a Tribunalului, aprobată prin Regulamentul 2015/2422 și pentru a
asigura o compunere egală a cabinetelor judecătorilor acestei instanțe fără o cerere suplimentară de efective, s-a decis
redistribuirea a 15 posturi permanente din cadrul serviciilor către cabinetele judecătorilor Tribunalului. De aceea, este
necesar să se procedeze la transformarea, fără niciun impact bugetar, a acestor 15 posturi permanente în posturi
temporare de același grad: 4 AST 5, 5 AST 4 și 6 AST 3.

3. Analiza variațiilor de credite din situația estimativă 2021 (fără cheltuieli extraordinare)

3.1. Observații introductive și tabel recapitulativ al variației creditelor

În general, în cadrul situației estimative pentru 2021, aproape 79 % din creditele legate de cheltuielile de funcționare sunt
consacrate cheltuielilor de la titlul 1 „Personalul instituției” (354,6 milioane de euro) și 21 % cheltuielilor de la titlul 2
„Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse” (95,3 milioane de euro).
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Totalul previziunilor de venituri în 2021, pentru partea din bugetul curent, se ridică la 59,9 milioane de euro, față de 57
de milioane de euro în 2020.

Tabelul următor prezintă evoluția cheltuielilor de funcționare curentă (fără cheltuielile extraordinare) între 2020 și 2021.

Tabel recapitulativ al situației estimative 2021 – funcționare curentă

Titluri și capitole bugetare
Buget 2020 Buget 2021 Var. credite totale

Curent Curent Δ în EUR Δ în %

10 Membrii instituției 36 836 000 37 290 000 454 000 1,23

12 Funcționari și agenți temporari 270 889 000 282 623 500 11 734 500 4,33

14-16 Alte cheltuieli privind personalul 33 723 500 34 662 000 938 500 2,78

Total titlul 1 341 448 500 354 575 500 13 127 000 3,84

20 Clădiri și cheltuieli accesorii 65 280 000 63 943 000 - 1 337 000 -2,05

21-art. 210 Informatică 23 626 000 24 820 000 1 194 000 5,05

21-23-25-27 Alte cheltuieli 6 224 000 6 512 500 288 500 4,64

Total titlul 2 95 130 000 95 275 500 145 500 0,15

Titlul 3 Cheltuieli judiciare 59 000 52 000 - 7 000 -11,86

Titlul 10 Alte cheltuieli 0 0 0 0,00

Total buget 436 637 500 449 903 000 13 265 500 3,04

3.2. Note explicative referitoare la cheltuielile de la titlul 1

Referitor la titlul 1 „Personalul instituției”, creșterea globală a creditelor pentru cheltuielile curente este de 13 127 000 de
euro, și anume + 3,84 % în raport cu același tip de credite din bugetul 2020.

Tabelul din Anexa I prezintă variația cheltuielilor de funcționare curentă pe linii bugetare între 2020 și 2021 în cadrul
acestui titlu 1, cu o explicare a principalului motiv al acestei variații.

3.3. Note explicative referitoare la cheltuielile de la titlul 2

Referitor la titlul 2 „Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse”, creșterea globală a cheltuielilor
curente este de 145 500 de euro, și anume + 0,15 % în raport cu bugetul curent pentru anul 2020.

Tabelul din Anexa II prezintă variația cheltuielilor de funcționare curentă pe linii bugetare între 2020 și 2021 în cadrul
acestui titlu 2, cu o explicare a principalului motiv al acestei variații.

3.4. Note explicative referitoare la cheltuielile de la titlul 3

Referitor la titlul 3 „Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice”, reducerea globală a
cheltuielilor curente este de 7 000 de euro, și anume - 11,86 % în raport cu bugetul curent pentru anul 2020. Această
reducere se explică prin prevederea unor venituri mai importante rezultate din aplicarea de către Tribunal a articolului 139
din Regulamentul său de procedură, care prevede rambursarea de către o parte, în anumite cazuri, a anumitor cheltuieli de
procedură.
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III. ANALIZA CHELTUIELILOR EXTRAORDINARE

1. Reînnoirea trienală a compunerii Curții de Justiție

La 6 octombrie 2021, vor expira mandatele a 20 de membri ai Curții de Justiție (14 judecători și 6 avocați generali). La
întocmirea situației estimative pentru 2021, ipoteza reținută este cea a plecării, la acea dată, a 10 membri și a reînnoirii
mandatului a altor 10 membri.

Pentru acest motiv, în cadrul capitolului 10 „Membrii instituției” din bugetul Curții pentru anul 2021, trebuie prevăzute
creditele necesare pentru a finanța cheltuielile legate de intrarea în funcție a 10 noi membri și de plecarea aceluiași număr
de membri aflați în prezent în funcție.

Aceste cheltuieli de la capitolul 10 referitoare la remunerarea (și anumite cheltuieli conexe) membrilor se bazează pe
dispozițiile legislative aplicabile. Ipotezele de adaptare a remunerațiilor membrilor pentru 2021 sunt identice cu cele deja
menționate în capitolul II punctul 1.2.

Creditele suplimentare necesare pentru a putea face față acestei reînnoiri parțiale a compunerii Curții de Justiție se ridică la
un total de 1 907 000 de euro: 316 000 de euro în cadrul liniei 1000 „Remunerații și indemnizații”, 1 290 000 de euro în
cadrul liniei „Drepturi în legătură cu începerea activității, mutarea și încetarea activității” (cheltuieli de instalare și de
reinstalare) și 301 000 de euro în cadrul liniei 102 „Indemnizații tranzitorii”.

2. Sfârșitul derogării referitoare la limba irlandeză

În temeiul Regulamentului 2015/2264, derogarea referitoare la limba irlandeză va înceta complet și definitiv la 1 ianuarie
2022. Pentru Curte, acest lucru înseamnă că toate documentele publicate în Repertoriul de jurisprudență vor trebui să fie
traduse în limba irlandeză. Pentru a completa unitatea de traducere de limba irlandeză în 2021, se solicită 22 de posturi
permanente, și anume: 1 post de șef de unitate (AD 12), 17 posturi de jurist lingvist (AD 7), 1 post de asistent de gestiune
(AST 3), 2 posturi de verificator lingvistic (AST 3) și 1 post de secretar (AST 1).

În același context, crearea, în cadrul serviciului de interpretare al Curții, a unei cabine de limba irlandeză este necesară,
asemenea celorlalte servicii de interpretare ale instituțiilor (SCIC și Parlamentul European). În acest scop, Curtea solicită
crearea a 2 posturi permanente de interpret (AD 7).

Impactul bugetar în 2021 al acestei cereri de 24 de posturi permanente, calculat pentru 6 luni pentru șeful de unitate și
pentru 3 luni pentru celelalte posturi, se ridică la 864 000 de euro.

IV. MODIFICĂRI TEHNICE LA STRUCTURA BUGETARĂ

Mai întâi, în ceea ce privește linia bugetară 1650 „Serviciul medical” și pentru a permite imputarea bugetară asupra acestei
linii a cheltuielilor referitoare la activitățile legate de promovarea bunăstării la locul de muncă, se propune actualizarea,
începând cu bugetul 2021, a comentariului bugetar al acestei linii după cum urmează:

„Acest credit este destinat să acopere costurile aferente controlului medical anual al tuturor funcționarilor, inclusiv ale analizelor și ale
examenelor medicale solicitate în cadrul acestui control, costurile de funcționare ale dispensarului, precum și costurile aferente
promovării bunăstării la locul de muncă.”

În continuare, comentariul bugetar de la linia 1652 „Restaurante și cantine” trebuie modificat pentru a permite finanțarea,
în cadrul acestei linii, a controalelor de igienă și de calitate care trebuie efectuate în aceste spații. Amintim că, în bugetul
2020, aceste cheltuieli erau incluse în linia 1405 „Alte prestații externe”.
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Astfel, se propune înlocuirea, începând cu bugetul 2021, a primei liniuțe a comentariului bugetar de la linia 1652 cu textul
următor:

„Acest credit este destinat să acopere achiziționarea și întreținerea materialului în restaurante și în bufete, precum și o parte din costurile
lor de funcționare, incluzând printre altele controalele de igienă și de calitate.”

În sfârșit, comentariul bugetar de la linia 1654 „Centrul polivalent pentru copii” trebuie simplificat ținând seama de faptul
că centrul de studii face deja parte din Centrul polivalent pentru copii. Referirea la centrul de studii trebuie, așadar, să
dispară din cuprinsul acestui comentariu. Din acest motiv, se propune actualizarea, începând cu bugetul 2021, a
comentariului bugetar al acestei linii bugetare 1654 după cum urmează:

„Acest credit este destinat să acopere cota parte a Curții pentru Centrul polivalent pentru copii din Luxemburg.”

V. ANEXA I: VARIAȚIA CHELTUIELILOR DE FUNCȚIONARE CURENTĂ ÎN CADRUL TITLULUI 1

Linie bugetară Buget 2020 Situația
estimativă
2021

Variație Justificarea variației

în euro în euro în euro în %

1000 Remunerații și
indemnizații 32 215 000 33 389 000 1 174 000 3,64% Indexarea salariilor.

1002 Drepturi în legătură cu
începerea activității, mutarea
și încetarea activității

490 000 502 000 12 000 2,45%
Indexarea salariilor pentru
partea indemnizații de
instalare/reinstalare.

102 Indemnizații tranzitorii 3 349 000 2 666 000 - 683 000 -20,39%
Număr mai mic de beneficiari
(plecarea unor foști membri
direct la pensie).

104 Misiuni 280 000 280 000 0 0% Reînnoirea creditelor 2020.

106 Pregătire 502 000 453 000 - 49 000 - 9,76% Reducere conform execuției
bugetare constatate în 2019.

1200 Remunerații și
indemnizații 267 837 000 278 786 000 10 949 000 4,09%

Indexarea salariilor, noi
posturi, avansare în treaptă,
promovări și alți factori.

1202 Ore suplimentare
plătite 732 000 701 000 - 31 000 - 4,23% Reducere conform execuției

bugetare în 2019.

1204 Drepturi în legătură cu
începerea activității,
transferul și încetarea
activității

2 090 000 2 486 000 396 000 18,95%
Creșterea numărului de
beneficiari, indexare și noi
posturi.

1220 Indemnizații în caz de
pensionare în interes de
serviciu (articolele 42c și 50
din Statutul funcționarilor)

230 000 650 500 420 500 182,83%

Indexarea salariilor și
prevederea unei sume
suplimentare pentru
eventuala aplicare a
articolului 42c din Statutul
funcționarilor UE.
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Linie bugetară Buget 2020 Situația
estimativă
2021

Variație Justificarea variației

în euro în euro în euro în %

1400 Alți agenți 8 285 000 8 918 000 633 000 7,64%
Indexarea salariilor și 8 noi
agenți contractuali în termeni
de echivalent normă întreagă.

1404 Stagii și schimburi de
personal 1 472 000 1 468 000 - 4 000 - 0,27% Reînnoirea cererii 2020.

1405 Alte prestații externe 234 000 246 000 12 000 5,13%
Creșterea numărului de
studenți care vor fi angajați pe
durata verii 2021.

1406 Prestații externe în
domeniul lingvistic 17 303 500 17 588 000 284 500 1,64%

Creșterea cheltuielilor
destinate „Cooperării
interinstituționale” (partea
traducere) și a interpretării
freelance.

1610 Diverse cheltuieli
pentru recrutarea
personalului

170 000 173 500 3 500 2,06%

Creșterea numărului de
persoane care urmează a fi
recrutate (personalul
cabinetelor, în cadrul
reînnoirii trienale a Curții de
Justiție).

1612 Perfecționare
profesională 1 745 500 1 780 500 35 000 2,01% Indexarea prețurilor

contractelor.

162 Misiuni 478 500 450 000 - 28 500 - 5,96% Reducere pe baza execuției
2019.

1630 Serviciul social 20 000 50 000 30 000 150,00%

Creșterea diverselor ajutoare în
favoarea agenților/membrilor
familiilor lor cu handicap (în
special pentru a ajuta
personalul să facă față unor
costuri legate de cheltuielile
școlare excepționale și pentru
achiziționarea unor ajutoare
pentru mobilitate).

1632 Relații sociale între
membrii personalului și alte
intervenții sociale

337 000 358 000 21 000 6,23%

Creșterea cheltuielilor
Comitetului pentru activități
sociale (CAS) (cifre furnizate
de Comisie).

1650 Serviciul medical 187 000 193 000 6 000 3,21%
Diverse acțiuni dedicate
promovării bunăstării și a
sănătății la locul de muncă.

1652 Restaurante și cantine 192 000 111 000 - 81 000 - 42,19%

Absența unor cheltuieli
excepționale în 2021 (în
2020 reînnoirea parcului de
14 case de marcat).
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Linie bugetară Buget 2020 Situația
estimativă
2021

Variație Justificarea variației

în euro în euro în euro în %

1654 Centrul polivalent
pentru copii 3 141 000 3 280 000 139 000 4,43% Estimări furnizate de Comisie

și de Parlamentul European.

1655 Cheltuielile PMO
pentru gestionarea
dosarelor privind personalul
Curții

113 000 0 - 113 000 - 100,00%

Începând cu exercițiul bugetar
2021, cheltuielile acoperite de
această linie bugetară vor fi
solicitate de PMO în propriul
buget, după cum arată
Comisia. Execuția bugetară
2019: 100 % (113 000 de
euro).

1656 Școli europene 45 000 46 000 1 000 2,22% Estimări furnizate de Comisie.

Titlul 1 Personalul
instituției 341 448 500 354 575 500 13 127 000 3,84%

VI. ANEXA II: VARIAȚIA CHELTUIELILOR DE FUNCȚIONARE CURENTĂ ÎN CADRUL TITLULUI 2

Linie bugetară Budget 2020 Situația
estimativă
2021

Variație Justificarea variației

în euro în euro în euro în %

2000 Chirii 120 000 130 000 10 000 8,33%

Indexarea prețurilor
contractului de închiriere a
centrului de date – site de
back up.

2001 Leasing 40 076 000 37 090 000 - 2 986 000 - 7,45%

Reducerea redevențelor anuale
referitoare la proiectul de
renovare a Palatului și la cea
de a patra extindere a
imobilelor Curții (proiect
CJ4), precum și la proiectul de
construire a celui de al treilea
turn (proiect CJ9) și absența
unor previziuni de rambursări
ca urmare a unor litigii
referitoare la proiectul CJ4.

2007 Amenajarea spațiilor 2 427 000 3 982 000 1 555 000 64,07%

Anumite cheltuieli legate de
proiectul de securizare a
clădirilor instituției (proiect
CJ 10) trebuie finanțate din
buget ca urmare a unor
costuri mai ridicate pentru
acest proiect în raport cu
previziunile inițiale.

2008 Studii și asistență
tehnică legate de clădiri 1 662 000 1 447 000 - 215 000 -12,94%

Încheierea misiunii de
consultanță pentru urmărirea
proiectului de construire a
celui de al treilea turn (proiect
CJ9).
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Linie bugetară Budget 2020 Situația
estimativă
2021

Variație Justificarea variației

în euro în euro în euro în %

2022 Curățenie și întreținere 9 987 000 10 187 000 200 000 2,00%
Nou contract „inspecție
arhitecturală a clădirilor”,
partea întreținere preventivă.

2024 Consumul de energie 2 895 000 2 895 000 0 0% Reînnoirea cererii de credite
2020.

2026 Securitatea și
supravegherea clădirilor 7 746 000 7 800 000 54 000 0,70% Indexarea prețurilor

2028 Asigurări 142 000 150 000 8 000 5,63%
Nou contract „Asigurare
incendiu și riscuri conexe” cu
prime mai scumpe.

2029 Alte cheltuieli aferente
clădirilor 225 000 262 000 37 000 16,44%

Înlocuirea balizelor de
semnalizare cu ecrane pentru
viitoare economii în
actualizarea semnalizărilor și
diverse intervenții urgente în
diferite clădiri.

2100 Achiziția, lucrările de
reparație și de întreținere a
hardware ului și a software
ului

10 060 000 8 965 000 - 1 095 000 -10,88%

Finalizarea proiectelor DRC
(Data recovery center) și de
construire a celui de al treilea
turn (proiect CJ9) în 2020.
Reduceri achiziții material
pentru centrele de date,
precum și pentru utilizatorii
finali în urma înlocuirilor deja
efectuate la sfârșitul lui 2019
sau programate în 2020.

2102 Servicii externe pentru
exploatarea, realizarea și
întreținerea software ului și
a sistemelor

13 266 000 15 522 000 2 256 000 17,01%

Trecerea la proiectul SIGA
(Sistem integrat de gestiune a
cauzelor) în faza sa de
realizare. Creșterea
cheltuielilor legate de
întreținerea evolutivă a
aplicațiilor. Faza de dezvoltare
pentru noul program de
inteligență artificială.

2103 Telecomunicații 300 000 333 000 33 000 11,00%

Creșterea costurilor de
conectare între centrul de
date de back up și noul centru
de date.

212 Mobilier 814 500 814 000 - 500 - 0,06% Reînnoirea cererii 2020.

214 Echipament și instalații
tehnice 249 000 399 000 150 000 60,24%

Cumpărarea unei noi mașini
pentru finisarea
documentelor, precum și a
unei noi imprimante color de
mare capacitate.
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Linie bugetară Budget 2020 Situația
estimativă
2021

Variație Justificarea variației

în euro în euro în euro în %

216 Mijloace de transport 1 309 500 1 308 000 - 1 500 - 0,11% Reînnoirea cererii de credite
2020.

230 Papetărie, materiale de
birou și consumabile diverse 611 000 593 000 - 18 000 - 2,95%

Reducerea consumului de
hârtie și scăderea cheltuielilor
legate de consumul de furnituri
informatice.

231 Cheltuieli financiare 12 000 11 000 - 1 000 - 8,33% Reînnoirea cererii de credite
2019.

232 Cheltuieli judiciare și
daune 30 000 30 000 0 0% Reînnoirea cererii de credite

2020.

236 Cheltuieli poștale 130 000 130 000 0 0% Reînnoirea cererii de credite
2020.

238 Alte cheltuieli
administrative 401 000 518 000 117 000 29,18%

Indexarea contractelor,
contract cadru pentru mutări
mai oneros, subvenție
legitimații de transport
transfrontalier, ajutor pentru
utilizarea bicicletelor și
compensarea emisiilor de
carbon.

252 Cheltuieli de protocol și
de reprezentare 145 000 155 000 10 000 6,90%

Adaptarea alocării de credite,
după mai mulți ani de
înghețare a cheltuielilor
pentru a face față creșterii
prețurilor.

254 Reuniuni, congrese,
conferințe și vizite 380 000 380 000 0 0% Reînnoirea cererii de credite

2020.

272 Cheltuieli de
documentare, de bibliotecă
și de arhivare

1 667 000 1 664 000 - 3 000 - 0,18% Reînnoirea cererii 2020.

2741 Publicații cu caracter
general 290 000 300 000 10 000 3,45%

Creșterea prețului celor două
animații multimedia care
trebuie produse în fiecare an.

2742 Alte cheltuieli cu
informarea 185 000 210 500 25 500 13,78%

Materialul de comunicare este
de acum înainte destinat și
unor acțiuni externe (târguri
de locuri de muncă,
conferințe, seminarii) și nu va
fi destinat numai vizitatorilor
instituției.

Titlul 2 Clădiri, mobilier,
echipamente și cheltuieli
de funcționare diverse

95 130 000 95 275 500 145 500 0,15%
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CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

VENITURI

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor Curții de Justiție a Uniunii
Europene în exercițiul financiar [year_budget]

Rubrică Sumă

Cheltuieli 444 733 000

Resurse proprii –58 802 000

Contribuția datorată 385 931 000
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Articolul
Postul Rubrică Exercițiul

financiar 2021
Exercițiul

financiar 2020
Exercițiul

financiar 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 3 0

3 0 0 Impozite și contribuții

3 0 0 0 Impozit pe remunerații 32 170 000 31 490 000 28 819 109,65 89,58

3 0 0 1 Prelevări speciale la remunerații 5 690 000 5 521 000 5 104 646,15 89,71

Articolul 3 0 0 — Total 37 860 000 37 011 000 33 923 755,80 89,60

3 0 1 Contribuții la sistemul de pensii

3 0 1 0 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii 20 942 000 20 532 000 20 070 891,07 95,84

3 0 1 1 Transferul sau achiziţionarea drepturilor la pensie de către personal p.m. p.m. 0,—

3 0 1 2 Contribuții la sistemul de pensii din partea personalului aflat în
concediu p.m. p.m. 16 770,70

Articolul 3 0 1 — Total 20 942 000 20 532 000 20 087 661,77 95,92

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL 58 802 000 57 543 000 54 011 417,57 91,85

CAPITOLUL 3 1

3 1 0 Vânzarea de bunuri imobile — Venituri alocate p.m. p.m. 0,—

3 1 1 Vânzarea altor bunuri p.m. p.m. 108 607,95

3 1 2 Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate p.m. p.m. 0,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL p.m. p.m. 108 607,95

CAPITOLUL 3 2

3 2 0 Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și
executarea de lucrări — Venituri alocate

3 2 0 2 Pentru alte instituții, agenții și organisme ale UE — Venituri alocate p.m. p.m. 0,—

Articolul 3 2 0 — Total p.m. p.m. 0,—

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

VENITURI

TITLUL 3

VENITURI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 3 0 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL
CAPITOLUL 3 1 — VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE
CAPITOLUL 3 2 — VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA

DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE
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Articolul
Postul Rubrică Exercițiul

financiar 2021
Exercițiul

financiar 2020
Exercițiul

financiar 2019 % 2019/2021

3 2 1 Rambursări de către alte instituții sau organisme ale
indemnizațiilor de misiune — Venituri alocate p.m. p.m. 0,—

3 2 2 Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, prestarea
de servicii sau executarea de lucrări — Venituri alocate p.m. p.m. 0,—

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL p.m. p.m. 0,—

CAPITOLUL 3 3

3 3 0 Restituirea sumelor plătite în mod necuvenit — Venituri alocate p.m. p.m. 831 740,46

3 3 1 Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații,
subsidii, cadouri și legate) — Venituri alocate p.m. p.m. 0,—

3 3 3 Indemnizații de asigurări primite — Venituri alocate p.m. p.m. 12 514,69

3 3 8 Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri
alocate p.m. p.m. 153 711,48

3 3 9 Alte venituri provenind din gestiunea administrativă p.m. p.m. 0,—

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL p.m. p.m. 997 966,63

Titlul 3 — Total 58 802 000 57 543 000 55 117 992,15 93,73

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 3 2 — VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA
DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE (continuare)

CAPITOLUL 3 3 — ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE
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CAPITOLUL 3 0 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL

3 0 0 Impozite și contribuții

3 0 0 0 Impozit pe remunerații

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

32 170 000 31 490 000 28 819 109,65

Temei juridic

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al
președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al
președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și
grefierului Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene (JO 187 din 8.8.1967, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 8, p.
6), cu modificările ulterioare.

Text consolidat: Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a
condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56 din
4.3.1968, p. 8, Ediție specială, 01/vol. 8, p. 165), cu modificările ulterioare.

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care
ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L58 din 4.3.2016, p. 1), în special articolul 3 alineatul (1) din
acesta.

3 0 0 1 Prelevări speciale la remunerații

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

5 690 000 5 521 000 5 104 646,15

Temei juridic

Regulamentul nr. 422/67/CEE, 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al
președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al
președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și
grefierului Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene (JO 187 din 8.8.1967, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 8, p.
6), cu modificările ulterioare.

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care
ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L58 din 4.3.2016, p. 1), în special articolul 3 alineatul (2) din
acesta.
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TITLUL 3

VENITURI ADMINISTRATIVE
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3 0 1 Contribuții la sistemul de pensii

3 0 1 0 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

20 942 000 20 532 000 20 070 891,07

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

3 0 1 1 Transferul sau achiziţionarea drepturilor la pensie de către personal

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 11 alineatul (2) și articolul 48 din anexa VIII la acesta.

3 0 1 2 Contribuții la sistemul de pensii din partea personalului aflat în concediu

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 16 770,70

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

CAPITOLUL 3 1 — VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE

3 1 0 Vânzarea de bunuri imobile — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.
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CAPITOLUL 3 0 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL (continuare)
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3 1 1 Vânzarea altor bunuri

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 108 607,95

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de
transport și a altor bunuri mobile decât mijloacele de transport aparținând instituției. Acesta înregistrează, de
asemenea, încasările din vânzarea vehiculelor înlocuite sau casate atunci când valoarea contabilă a acestora este pe
deplin amortizată.

3 1 2 Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

CAPITOLUL 3 2 — VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI —
VENITURI ALOCATE

3 2 0 Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări — Venituri alocate

3 2 0 2 Pentru alte instituții, agenții și organisme ale UE — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

3 2 1 Rambursări de către alte instituții sau organisme ale indemnizațiilor de misiune — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 3 1 — VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE (continuare)
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Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

3 2 2 Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări — Venituri
alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

CAPITOLUL 3 3 — ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE

3 3 0 Restituirea sumelor plătite în mod necuvenit — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 831 740,46

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

3 3 1 Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații, subsidii, cadouri și legate) — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 3 2 — VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI —
VENITURI ALOCATE (continuare)

3 2 1 (continuare)
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3 3 3 Indemnizații de asigurări primite — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 12 514,69

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

3 3 8 Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri alocate

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 153 711,48

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

3 3 9 Alte venituri provenind din gestiunea administrativă

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest articol este destinat să primească celelalte venituri care provin din gestiunea administrativă.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind
venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost
suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 3 3 — ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE (continuare)
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Articolul
Postul Rubrică Exercițiul

financiar 2021
Exercițiul

financiar 2020
Exercițiul

financiar 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 4 0

4 0 0 Venituri din investiții, împrumuturi acordate și conturi bancare p.m. p.m. 0,—

4 0 1 Dobânzi încasate din prefinanțări p.m. p.m. 0,—

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL p.m. p.m. 0,—

Titlul 4 — Total p.m. p.m. 0,—

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 4

VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

CAPITOLUL 4 0 — VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI
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CAPITOLUL 4 0 — VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI

4 0 0 Venituri din investiții, împrumuturi acordate și conturi bancare

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest articol este destinat să primească veniturile care provin din fonduri plasate sau date cu împrumut, dobânzi
bancare și alte încasări.

4 0 1 Dobânzi încasate din prefinanțări

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 4

VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI
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CHELTUIELI

Recapitulare generală a creditelor (2021 și 2020) și a execuției (2019)

Titlul
Capitolul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI 38 386 000 36 836 000 33 975 839,08

1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI 276 553 500 270 889 000 251 127 553,48

1 4 ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE 28 024 000 27 294 500 25 304 595,85

1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI 6 442 000 6 429 000 6 183 768,59

Titlul 1 — Total 349 405 500 341 448 500 316 591 757,—

2 CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI
DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE 63 943 000 65 280 000 74 754 981,14

2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE,
ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE 27 341 000 25 999 000 27 803 258,09

2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE 1 282 000 1 184 000 1 884 855,83

2 5 CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR ȘI
CONFERINȚELOR 535 000 525 000 517 182,85

2 7 INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCERE ȘI
DIFUZARE 2 174 500 2 142 000 2 330 504,02

Titlul 2 — Total 95 275 500 95 130 000 107 290 781,93

3 CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE
INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

3 7 CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE
ANUMITOR ORGANE 52 000 59 000 17 716,20

Titlul 3 — Total 52 000 59 000 17 716,20

10 ALTE CHELTUIELI

10 0 CREDITE PROVIZORII

10 1 REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE p.m. p.m.

Titlul 10 — Total p.m. p.m.

TOTAL GENERAL 444 733 000 436 637 500 423 900 255,13

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 1 0

1 0 0 Remunerații și alte drepturi

1 0 0 0 Remunerații și indemnizații

Credite nediferențiate 32 987 000 32 215 000 30 109 670,92 91,28

1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, mutarea și
încetarea activității

Credite nediferențiate 1 763 000 490 000 1 241 900,— 70,44

Articolul 1 0 0 — Total 34 750 000 32 705 000 31 351 570,92 90,22

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

Credite nediferențiate 2 903 000 3 349 000 2 054 453,43 70,77

1 0 4 Misiuni

Credite nediferențiate 280 000 280 000 299 750,— 107,05

1 0 6 Pregătire

Credite nediferențiate 453 000 502 000 270 064,73 59,62

1 0 9 Credit provizoriu

Credite nediferențiate p.m. p.m.

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL 38 386 000 36 836 000 33 975 839,08 88,51

CAPITOLUL 1 2

1 2 0 Remunerații și alte drepturi

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

Credite nediferențiate 272 780 000 267 837 000 248 249 479,78 91,01

1 2 0 2 Ore suplimentare plătite

Credite nediferențiate 686 000 732 000 665 853,79 97,06

1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, transferul și
încetarea activității

Credite nediferențiate 2 437 000 2 090 000 2 027 685,53 83,20

Articolul 1 2 0 — Total 275 903 000 270 659 000 250 943 019,10 90,95

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 1

PERSONALUL INSTITUȚIEI

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI
CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

1 2 2 0 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu

Credite nediferențiate 650 500 230 000 184 534,38 28,37

1 2 2 2 Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și
sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți
temporari

Credite nediferențiate p.m. p.m.

Articolul 1 2 2 — Total 650 500 230 000 184 534,38 28,37

1 2 9 Credit provizoriu

Credite nediferențiate p.m. p.m.

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL 276 553 500 270 889 000 251 127 553,48 90,81

CAPITOLUL 1 4

1 4 0 Alți agenți și personal extern

1 4 0 0 Alți agenți

Credite nediferențiate 8 733 000 8 285 000 8 036 147,86 92,02

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

Credite nediferențiate 1 457 000 1 472 000 1 417 000,— 97,25

1 4 0 5 Alte prestații externe

Credite nediferențiate 246 000 234 000 246 000,— 100

1 4 0 6 Prestații externe în domeniul lingvistic

Credite nediferențiate 17 588 000 17 303 500 15 605 447,99 88,73

Articolul 1 4 0 — Total 28 024 000 27 294 500 25 304 595,85 90,30

1 4 9 Credit provizoriu

Credite nediferențiate p.m. p.m.

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL 28 024 000 27 294 500 25 304 595,85 90,30

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI (continuare)
CAPITOLUL 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 1 6

1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului

1 6 1 0 Diverse cheltuieli pentru recrutarea personalului

Credite nediferențiate 173 500 170 000 144 507,41 83,29

1 6 1 2 Perfecționare profesională

Credite nediferențiate 1 780 500 1 745 500 1 528 061,33 85,82

Articolul 1 6 1 — Total 1 954 000 1 915 500 1 672 568,74 85,60

1 6 2 Misiuni

Credite nediferențiate 450 000 478 500 498 500,— 110,78

1 6 3 Cheltuieli privind personalul instituției

1 6 3 0 Serviciul social

Credite nediferențiate 50 000 20 000 20 000,— 40

1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții
sociale

Credite nediferențiate 358 000 337 000 333 856,93 93,26

Articolul 1 6 3 — Total 408 000 357 000 353 856,93 86,73

1 6 5 Activități privind întregul personal al instituției

1 6 5 0 Serviciul medical

Credite nediferențiate 193 000 187 000 120 845,50 62,61

1 6 5 2 Restaurante și cantine

Credite nediferențiate 111 000 192 000 134 978,42 121,60

1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

Credite nediferențiate 3 280 000 3 141 000 3 226 519,— 98,37

1 6 5 5 Cheltuielile PMO pentru gestionarea dosarelor privind
personalul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Credite nediferențiate p.m. 113 000 118 000,—

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

RO Proiect de buget 2021IV/32 27.7.2020



Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

1 6 5 (continuare)

1 6 5 6 Școli europene

Credite nediferențiate 46 000 45 000 58 500,— 127,17

Articolul 1 6 5 — Total 3 630 000 3 678 000 3 658 842,92 100,79

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL 6 442 000 6 429 000 6 183 768,59 95,99

Titlul 1 — Total 349 405 500 341 448 500 316 591 757,— 90,61

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI (continuare)
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CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI

1 0 0 Remunerații și alte drepturi

1 0 0 0 Remunerații și indemnizații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

32 987 000 32 215 000 30 109 670,92

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, pentru membrii instituției:

— salariile de bază;

— indemnizațiile de reședință;

— alocațiile familiale, adică alocația pentru locuință, alocația pentru creșterea copilului și alocația școlară;

— indemnizațiile de protocol și de funcție;

— cota-parte patronală de asigurare împotriva riscurilor de boală profesională și de accident, precum și cota-parte
patronală de asigurare împotriva riscurilor de boală,

— alocația de naștere;

— indemnizațiile prevăzute în caz de deces al unuia dintre membrii instituției;

— plata coeficienților de corecție care se aplică la salariile de bază, indemnizațiile de reședință, alocațiile familiale și
transferurile în străinătate ale unei părți din remunerația membrilor instituției (aplicare similară a articolului 17
din anexa VII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene).

Temei juridic

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al
președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al
președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului
Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1), în special articolele 3, 4, 4a, 11 și 14.

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care
ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L 58, 4.3.2016, p. 1).

1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, mutarea și încetarea activității

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 763 000 490 000 1 241 900,—

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 1

PERSONALUL INSTITUȚIEI
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Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile de călătorie ale membrilor instituției (inclusiv ale membrilor familiei) cu ocazia intrării în funcție sau a
plecării din instituție;

— indemnizațiile de instalare și de reinstalare datorate membrilor instituției cu ocazia intrării în funcție sau a plecării;

— cheltuielile de mutare datorate membrilor instituției cu ocazia intrării în funcție sau a plecării din instituție.

Temei juridic

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al
președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al
președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului
Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1), în special articolul 5.

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care
ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L 58, 4.3.2016, p. 1).

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

2 903 000 3 349 000 2 054 453,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile tranzitorii, alocațiile familiale, precum și coeficienții de corecție din
țările de reședință ale membrilor instituției după încetarea activității.

Temei juridic

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al
președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al
președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului
Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1), în special articolul 7.

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care
ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L 58, 4.3.2016, p. 1).

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI (continuare)

1 0 0 (continuare)

1 0 0 2 (continuare)
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1 0 4 Misiuni

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

280 000 280 000 299 750,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata diurnelor pentru misiuni, precum și cheltuielile
conexe sau excepționale efectuate pentru executarea unei misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al
președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al
președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului
Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1), în special articolul 6.

Regulamentul (UE) 2016/300 al Consiliului din 29 februarie 2016 de stabilire a regimului financiar al persoanelor care
ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE (JO L58 din 4.3.2016, p.1).

1 0 6 Pregătire

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

453 000 502 000 270 064,73

Comentarii

Creditele prevăzute la acest articol sunt destinate să acopere cheltuielile de participare ale membrilor instituției la
cursuri de limbi străine sau alte seminare de perfecționare profesională.

1 0 9 Credit provizoriu

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii efectelor eventualelor actualizări ale remunerațiilor în cursul exercițiului financiar.

Acest credit are un caracter strict temporar și nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui virament către alte linii în
conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI (continuare)
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Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE)
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE)
nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

Comentarii

O reducere forfetară de 2,5 % a fost aplicată creditelor înscrise în prezentul capitol.

1 2 0 Remunerații și alte drepturi

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

272 780 000 267 837 000 248 249 479,78

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— salariul de bază al funcționarilor și al personalului temporar;

— alocațiile familiale, care cuprind alocația pentru locuință, alocația pentru creșterea copilului, alocația școlară, ale
funcționarilor și ale personalului temporar;

— indemnizația de expatriere a funcționarilor și a personalului temporar;

— indemnizația de secretariat a funcționarilor din categoria AST care lucrează pe un post de stenodactilograf,
operator telex, dactilograf, secretar executiv sau secretar principal;

— contribuția angajatorului din asigurarea de sănătate;

— cota-parte patronală pentru acoperirea riscurilor de boală și accident și cheltuielile suplimentare rezultate din
aplicarea dispozițiilor statutare în materie;

— asigurarea de șomaj a agenților temporari;

— plățile efectuate de instituție în favoarea agenților temporari în scopul constituirii sau al menținerii drepturilor
acestora la pensie în țările lor de origine;

— alocația de naștere și, în caz de deces al unui funcționar, remunerația globală a defunctului până la sfârșitul celei de
a treia luni ce urmează lunii decesului, precum și cheltuielile de transport al corpului până la locul de origine a
defunctului;

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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1 0 9 (continuare)
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— cheltuielile de călătorie cu ocazia concediului anual pentru funcționari sau pentru personalul temporar, pentru
soțul sau soția acestora și pentru persoanele aflate în întreținerea acestora, de la locul de muncă la locul de origine;

— indemnizația de concediere pentru funcționarul stagiar concediat în caz de inaptitudine manifestă, indemnizația de
reziliere a contractului unui agent temporar de către instituție, răscumpărarea drepturilor la pensie ale foștilor
auxiliari numiți agenți temporari sau funcționari;

— efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerației funcționarilor și a agenților auxiliari și orelor
suplimentare;

— indemnizația pentru locuință și pentru transport;

— indemnizațiile forfetare de funcție;

— indemnizațiile forfetare de deplasare;

— indemnizațiile pentru serviciu continuu ori în schimburi sau pentru obligația de a rămâne la dispoziția instituției la
locul de muncă și/sau la domiciliu.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 64, 65, 66, 67 și 68, precum și secțiunea I din anexa
VII, articolul 69, precum și articolul 4 din anexa VII, articolul 18 din anexa XIII, articolele 72 și 73, precum și
articolul 15 din anexa VIII, articolele 70, 74 și 75, articolul 8 din anexa VII și articolul 34.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolele 28a, 42, 47 și 48.

Reglementarea comună privind asigurarea de sănătate pentru funcționarii Comunităților Europene, în special
articolul 23.

1 2 0 2 Ore suplimentare plătite

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

686 000 732 000 665 853,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare și plata cu ora pentru orele suplimentare lucrate de
funcționari și de agenți, precum și de către agenții locali și care nu au putut fi compensate cu timp liber în
conformitate cu modalitățile prevăzute.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI (continuare)

1 2 0 (continuare)

1 2 0 0 (continuare)
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1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, transferul și încetarea activității

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

2 437 000 2 090 000 2 027 685,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la intrarea
în funcție sau la încetarea activității;

— indemnizațiile de instalare/reinstalare datorate agenților care trebuie să își schimbe reședința după începerea
activității, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

— cheltuielile de mutare datorate agenților care trebuie să își schimbe reședința după intrarea în funcție, precum și în
momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

— diurnele datorate agenților care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71, precum și articolele 5, 6, 7, 9 și 10 din anexa
VII.

1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

1 2 2 0 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

650 500 230 000 184 534,38

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor care trebuie plătite funcționarilor disponibilizați în urma unei
măsuri de reducere a numărului de posturi al instituției, titularilor unui post de gradele AD 14, AD 15 sau AD 16 care
au fost pensionați în interes de serviciu și funcționarilor trimiși în concediu în interesul serviciului din rațiuni
organizatorice legate de dobândirea unor noi competențe în cadrul instituției.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 42c și 50 și anexa IV la acesta.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI (continuare)

1 2 0 (continuare)
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1 2 2 2 Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți
temporari

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

Comentarii

Acest credit are destinația de a acoperi:

— indemnizațiile care urmează să fie plătite în temeiul statutului sau al regulamentelor;

— cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor de indemnizații;

— efectele coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.

1 2 9 Credit provizoriu

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

Comentarii

Acest articol este destinat acoperirii efectelor eventualelor actualizări ale remunerațiilor în cursul exercițiului financiar.

Acest credit are un caracter strict provizoriu și nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui virament către alte linii în
conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 65.

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE)
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE)
nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI (continuare)
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CAPITOLUL 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

1 4 0 Alți agenți și personal extern

1 4 0 0 Alți agenți

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

8 733 000 8 285 000 8 036 147,86

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— remunerația și contribuția angajatorului la sistemul de asigurări sociale al agenților auxiliari, al interpreților
auxiliari, al agenților locali și al traducătorilor auxiliari;

— onorariile și cheltuielile consilierilor speciali, inclusiv onorariile medicilor;

— cheltuielile privind recurgerea eventuală la agenți contractuali.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniuni Europene, în special articolul 4 și titlul V, precum și articolul 5 și titlul VI
din acesta.

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 457 000 1 472 000 1 417 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile privind detașarea funcționarilor statelor membre sau a altor experți naționali în cadrul serviciilor Curții
de Justiție a Uniunii Europene;

— finanţarea burselor atribuite stagiarilor, asigurarea de sănătate pe timpul perioadei de stagiu, precum şi o
contribuţie la cheltuielile de călătorie,

— rambursarea cheltuielilor suplimentare efectuate de funcţionari ca urmare a detaşării lor în afara instituţiei.

1 4 0 5 Alte prestații externe

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

246 000 234 000 246 000,—

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind personalul extern, în măsura în care prestațiile respective nu
pot fi executate de personalul instituției.

1 4 0 6 Prestații externe în domeniul lingvistic

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

17 588 000 17 303 500 15 605 447,99

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile privind acțiunile fixate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI) ce vizează
promovarea cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic;

— plata interpreților liber-profesioniști ai Direcției Generale Interpretare din cadrul Comisiei;

— plata agenților interpreți de conferință;

— plata prestațiilor operatorilor de conferință contractuali și ocazionali;

— prestațiile complementare din domeniul corectării textelor, în special onorariile și cheltuielile făcute în legătură cu
asigurarea, deplasarea, șederea și misiunea corectorilor liber-profesioniști, precum și cheltuielile administrative
conexe;

— cheltuielile în legătură cu prestațiile traducătorilor independenți ori interimari sau cu lucrările de dactilografie și
altele încredințate în exterior de către serviciul de traduceri.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene va adopta măsuri cu scopul de a coopera cu celelalte instituții, prin intermediul
unui acord interinstituțional, pentru a evita duplicarea inutilă a eforturilor în traducerea documentelor procedurale,
asigurând astfel realizarea unor economii suplimentare la bugetul general al Uniunii.

1 4 9 Credit provizoriu

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

Comentarii

Acest articol este destinat acoperirii efectelor eventualelor actualizări ale remunerațiilor în cursul exercițiului.

Acest credit are un caracter strict temporar și nu poate fi folosit decât după un transfer către articolele sau posturile din
prezentul capitol în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE (continuare)

1 4 0 (continuare)

1 4 0 5 (continuare)
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Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 65 și 65a și anexa XI.

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE)
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE)
nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului

1 6 1 0 Diverse cheltuieli pentru recrutarea personalului

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

173 500 170 000 144 507,41

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare a procedurilor de selecție a personalului organizate
direct de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și a cheltuielilor legate de deplasările și de vizita medicală ale
candidaților.

În cazuri motivate corespunzător de nevoi funcționale și după consultarea Oficiului European pentru Selecția
Personalului, creditul poate fi utilizat pentru concursuri organizate de instituție însăși.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

1 6 1 2 Perfecționare profesională

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 780 500 1 745 500 1 528 061,33

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere organizarea de cursuri de perfecționare și de reciclare profesională, inclusiv cursuri
de limbi străine, la nivel interinstituțional.

Acesta acoperă în egală măsură cheltuielile efectuate în legătură cu materialul educativ și tehnic.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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1 6 2 Misiuni

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

450 000 478 500 498 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata diurnelor de misiune, precum și cheltuielile
accesorii sau speciale efectuate pentru executarea unei misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

1 6 3 Cheltuieli privind personalul instituției

1 6 3 0 Serviciul social

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

50 000 20 000 20 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere intervențiile în favoarea agenților care se găsesc într-o situație extrem de dificilă.

Acest credit este, de asemenea, destinat următoarelor persoane cu handicap, în cadrul unei politici în favoarea lor:

— funcționari și agenți temporari în activitate;

— soții/soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

— toți copiii aflați în îngrijire în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene.

Acesta acoperă rambursarea, în limitele posibilităților bugetare și după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel
național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind
necesare, sunt generate de handicap și justificate în mod corespunzător.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 76.

1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

358 000 337 000 333 856,93

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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Comentarii

Acest credit este destinat:

— să încurajeze și să susțină financiar orice inițiativă de promovare a relațiilor sociale între agenții de diverse
naționalități, de exemplu, prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și culturale ale personalului;

— să acopere celelalte intervenții și subvenții în favoarea agenților și a familiilor acestora.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

1 6 5 Activități privind întregul personal al instituției

1 6 5 0 Serviciul medical

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

193 000 187 000 120 845,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente controlului medical anual al tuturor funcționarilor, inclusiv ale
analizelor și ale examenelor medicale solicitate în cadrul acestui control, costurile de funcționare ale dispensarului,
precum și costurile aferente promovării bunăstării la locul de muncă.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59, precum și articolul 8 din anexa II.

1 6 5 2 Restaurante și cantine

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

111 000 192 000 134 978,42

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea și întreținerea materialului în restaurante și bufete, precum și o
parte din costurile lor de funcționare, incluzând printre altele controalele de igienă și de calitate.

Acesta acoperă și cheltuielile de transformare și de reînnoire a instalațiilor restaurantelor și ale cantinelor.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

3 280 000 3 141 000 3 226 519,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota parte a Curții pentru Centrul polivalent pentru copii din Luxemburg.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

1 6 5 5 Cheltuielile PMO pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. 113 000 118 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile angajate în urma încheierii unor acorduri de servicii între Oficiul de
Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO) și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

1 6 5 6 Școli europene

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

46 000 45 000 58 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii contribuției Curții de Justiție a Uniunii Europene la școlile europene de tip II
acreditate de consiliul superior al școlilor europene sau rambursării contribuției plătite de Comisie în numele Curții de
Justiție a Uniunii Europene școlilor europene de tip II acreditate de consiliul superior al școlilor europene, conform
acordului de serviciu încheiat cu Comisia. Acesta acoperă costul referitor la copiii personalului statutar al Curții de
Justiție a Uniunii Europene înscriși în școlile respective, în conformitate cu Statutul funcționarilor.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 2 0

2 0 0 Clădiri

2 0 0 0 Chirii

Credite nediferențiate 130 000 120 000 7 071 420,47 5 439,55

2 0 0 1 Leasing

Credite nediferențiate 37 090 000 40 076 000 45 041 823,30 121,44

2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile

Credite nediferențiate p.m. p.m.

2 0 0 5 Construcții de imobile

Credite nediferențiate p.m. p.m.

2 0 0 7 Amenajarea spațiilor

Credite nediferențiate 3 982 000 2 427 000 1 665 741,39 41,83

2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de clădiri

Credite nediferențiate 1 447 000 1 662 000 1 620 370,78 111,98

Articolul 2 0 0 — Total 42 649 000 44 285 000 55 399 355,94 129,90

2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor

2 0 2 2 Curățenie și întreținere

Credite nediferențiate 10 187 000 9 987 000 8 966 646,32 88,02

2 0 2 4 Consumul de energie

Credite nediferențiate 2 895 000 2 895 000 2 472 560,30 85,41

2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor

Credite nediferențiate 7 800 000 7 746 000 7 514 107,26 96,33

2 0 2 8 Asigurări

Credite nediferențiate 150 000 142 000 126 387,— 84,26

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

2 0 2 (continuare)

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor

Credite nediferențiate 262 000 225 000 275 924,32 105,31

Articolul 2 0 2 — Total 21 294 000 20 995 000 19 355 625,20 90,90

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL 63 943 000 65 280 000 74 754 981,14 116,91

CAPITOLUL 2 1

2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente
informaticii și telecomunicațiilor

2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparație și de întreținere a hardware-
ului și a software-ului

Credite nediferențiate 8 965 000 10 060 000 10 565 664,95 117,85

2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea
software-ului și a sistemelor

Credite nediferențiate 15 522 000 13 266 000 12 721 889,64 81,96

2 1 0 3 Telecomunicații

Credite nediferențiate 333 000 300 000 288 138,09 86,53

Articolul 2 1 0 — Total 24 820 000 23 626 000 23 575 692,68 94,99

2 1 2 Mobilier

Credite nediferențiate 814 000 814 500 2 630 945,68 323,21

2 1 4 Echipament și instalații tehnice

Credite nediferențiate 399 000 249 000 448 560,89 112,42

2 1 6 Mijloace de transport

Credite nediferențiate 1 308 000 1 309 500 1 148 058,84 87,77

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL 27 341 000 25 999 000 27 803 258,09 101,69

CAPITOLUL 2 3

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Credite nediferențiate 593 000 611 000 504 400,66 85,06

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

2 3 1 Cheltuieli financiare

Credite nediferențiate 11 000 12 000 6 000,— 54,55

2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune

Credite nediferențiate 30 000 30 000 7 426,74 24,76

2 3 6 Cheltuieli poștale

Credite nediferențiate 130 000 130 000 119 000,— 91,54

2 3 8 Alte cheltuieli administrative

Credite nediferențiate 518 000 401 000 1 248 028,43 240,93

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL 1 282 000 1 184 000 1 884 855,83 147,02

CAPITOLUL 2 5

2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Credite nediferențiate 155 000 145 000 138 187,82 89,15

2 5 4 Reuniuni, congrese, conferințe și vizite

Credite nediferențiate 380 000 380 000 378 995,03 99,74

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL 535 000 525 000 517 182,85 96,67

CAPITOLUL 2 7

2 7 0 Consultații, studii și monitorizări cu caracter limitat

Credite nediferențiate p.m. p.m.

2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

Credite nediferențiate 1 664 000 1 667 000 1 554 457,36 93,42

2 7 4 Producerea și difuzarea informației

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

Credite nediferențiate p.m. p.m. 97 086,78

2 7 4 1 Publicații cu caracter general

Credite nediferențiate 300 000 290 000 454 912,35 151,64

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE (continuare)
CAPITOLUL 2 5 — CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR ȘI CONFERINȚELOR
CAPITOLUL 2 7 — INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCERE ȘI DIFUZARE

RO Proiect de buget 202127.7.2020 IV/49



Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

2 7 4 (continuare)

2 7 4 2 Alte cheltuieli cu informarea

Credite nediferențiate 210 500 185 000 224 047,53 106,44

Articolul 2 7 4 — Total 510 500 475 000 776 046,66 152,02

CAPITOLUL 2 7 — TOTAL 2 174 500 2 142 000 2 330 504,02 107,17

Titlul 2 — Total 95 275 500 95 130 000 107 290 781,93 112,61

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 7 — INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCERE ȘI DIFUZARE (continuare)
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CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0 Clădiri

2 0 0 0 Chirii

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

130 000 120 000 7 071 420,47

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de chiriile pentru clădirile ocupate de instituție.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 0 0 1 Leasing

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

37 090 000 40 076 000 45 041 823,30

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile datorate pentru clădirile care fac obiectul unui contract de leasing.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

2 0 0 5 Construcții de imobile

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

Comentarii

Acest post este destinat să primească înscrierea eventuală a unui credit destinat construirii de imobile.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
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2 0 0 7 Amenajarea spațiilor

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

3 982 000 2 427 000 1 665 741,39

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— executarea diferitelor lucrări de amenajare, în special legate de compartimentare, perdele, cabluri, vopsele, tapiserie,
acoperire a solului, plafoane false și instalații tehnice aferente;

— cheltuielile legate de lucrările care rezultă din studii și asistență.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de clădiri

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 447 000 1 662 000 1 620 370,78

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de studii și de asistență tehnică referitoare la clădiri.

2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor

2 0 2 2 Curățenie și întreținere

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

10 187 000 9 987 000 8 966 646,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere și de curățenie, în conformitate cu contractele în curs, a
spațiilor, a instalațiilor tehnice, precum și cheltuielile pentru lucrări și materialul necesar pentru întreținerea generală
(refacerea zugrăvelii, reparații etc.) a clădirilor ocupate de instituție.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE (continuare)

2 0 0 (continuare)
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2 0 2 4 Consumul de energie

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

2 895 000 2 895 000 2 472 560,30

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu consumul de apă, de gaz, de electricitate și de încălzire.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la
120 000 EUR.

2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

7 800 000 7 746 000 7 514 107,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în esență cheltuielile cu supravegherea clădirilor ocupate de instituție.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 0 2 8 Asigurări

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

150 000 142 000 126 387,—

Comentarii

Acest credit este destinat să asigure plata primelor prevăzute în polițele de asigurare aferente clădirilor ocupate de
instituție.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

262 000 225 000 275 924,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere celelalte cheltuieli curente în materie de imobile ce nu sunt prevăzute în mod
special la celelalte articole din prezentul capitol, în special taxa de drum, asanare, ridicarea gunoiului, material de
semnalizare etc.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE (continuare)

2 0 2 (continuare)
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Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

CAPITOLUL 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparație și de întreținere a hardware-ului și a software-ului

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

8 965 000 10 060 000 10 565 664,95

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, reînnoirii, închirierii, reparării și întreținerii
tuturor echipamentelor și instalațiilor în legătură cu informatica, birotica și telefonia (inclusiv faxurile, materialul
pentru videoconferință și materialul multimedia), precum și materialul folosit pentru interpretare, precum cabinele,
căștile, aparatele de ascultare pentru instalații de interpretare simultană.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

15 522 000 13 266 000 12 721 889,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere lucrările de analiză și de programare de studii informatice.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 1 0 3 Telecomunicații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

333 000 300 000 288 138,09

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile în legătură cu telecomunicațiile, cum ar fi abonamentele și
cheltuielile efectuate cu comunicațiile telefonice (fixe și mobile).

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE (continuare)

2 0 2 (continuare)

2 0 2 9 (continuare)
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Acesta acoperă în egală măsură cheltuielile în legătură cu rețelele de transmitere a datelor.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 1 2 Mobilier

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

814 000 814 500 2 630 945,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— achiziția de mobilier suplimentar;

— înlocuirea unei părți din mobilierul vechi de cel puțin 15 ani și a mobilierului care nu mai poate fi reparat;

— închirierea de mobilier;

— cheltuielile de întreținere și de reparare a mobilierului.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 1 4 Echipament și instalații tehnice

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

399 000 249 000 448 560,89

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile de achiziție a echipamentelor tehnice;

— înlocuirea echipamentelor tehnice, în special a materialului audiovizual, de arhivare, de bibliotecă, precum și a
diverselor scule pentru atelierele de întreținere a clădirilor și a materialului de reprografie, de difuzare și de curierat;

— cheltuielile legate de închirierea echipamentului și a instalațiilor tehnice;

— cheltuielile de întreținere și reparare a echipamentului menționat la acest articol.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE (continuare)

2 1 0 (continuare)

2 1 0 3 (continuare)
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2 1 6 Mijloace de transport

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 308 000 1 309 500 1 148 058,84

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— achiziția de mijloace de transport;

— înlocuirea vehiculelor care au parcurs cel mai mare număr de kilometri peste limita de 120 000 km;

— cheltuielile de închiriere și de exploatare a autovehiculelor închiriate;

— întreținere, reparare, parcare, staționare, taxe de autostradă și asigurare pentru autovehiculele de serviciu.

Cuantumul veniturilor afectate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la
39 000 de euro.

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

593 000 611 000 504 400,66

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de achiziția de:

— hârtie pentru fotocopiere, fotocopii și pentru facturi;

— hârtie și materiale de birou;

— materiale pentru atelierele de reproducere a documentelor;

— materiale pentru serviciile de difuzare și de curierat;

— materiale pentru înregistrare sonoră;

— imprimate și formulare;

— materiale pentru echipamente de informatică și de birou;

— alte materiale și materiale care nu sunt înscrise în inventar.

Cuantumul veniturilor afectate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la
2 000 EUR.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE (continuare)
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2 3 1 Cheltuieli financiare

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

11 000 12 000 6 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse), precum și alte cheltuieli
financiare.

Dobânzile bancare acumulate în contul instituției sunt înscrise la rubrica încasări.

2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

30 000 30 000 7 426,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, printre altele, onorariile avocaților pe care instituția trebuie să le plătească în
schimbul serviciilor profesionale de care a beneficiat sau cu titlu de rambursare a cheltuielilor de judecată pe care
trebuie să le suporte în executarea unei decizii judecătorești, precum și daunele interese care trebuie plătite.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 3 6 Cheltuieli poștale

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

130 000 130 000 119 000,—

Comentarii

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 3 8 Alte cheltuieli administrative

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

518 000 401 000 1 248 028,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— asigurările diverse (în special răspundere civilă, furt, risc legat de echipamentele de tratare a textelor, risc electronic);

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE (continuare)

RO Proiect de buget 202127.7.2020 IV/57



— cumpărarea, întreținerea și curățarea, în principal, a robelor magistraților, ale aprozilor și ale șoferilor, a hainelor de
lucru pentru personalul responsabil de reproducerea documentelor și pentru personalul echipei de întreținere;

— cheltuieli diverse pentru reuniuni interne;

— cheltuieli în legătură cu mutarea și manipularea materialului, a mobilierului și a materialelor de birou;

— cheltuielile de funcționare efectuate de prestatorii de servicii;

— celelalte cheltuieli de funcționare care nu sunt prevăzute în mod special la liniile precedente.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

CAPITOLUL 2 5 — CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR ȘI CONFERINȚELOR

2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

155 000 145 000 138 187,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente obligațiilor ce incumbă instituției în materie de protocol și de
reprezentare, precum și cheltuielile de protocol și de reprezentare ale membrilor personalului.

2 5 4 Reuniuni, congrese, conferințe și vizite

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

380 000 380 000 378 995,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în principal organizarea, cu colaborarea ministerelor justiției, de seminare și de alte
acțiuni de pregătire la sediul instituției pentru magistrați și alți juriști ai statelor membre.

Dezvoltarea jurisprudenței instituției și a instanțelor naționale în materie de drept al Uniunii impune efectuarea unor
reuniuni de studiu cu magistrații instanțelor superioare naționale și cu specialiști în dreptul Uniunii.

Acest credit este destinat în egală măsură să acopere cheltuielile de organizare, inclusiv cheltuielile de călătorie și de
ședere ale participanților.

În sfârșit, acest credit este, de asemenea, destinat subvenționării vizitelor grupurilor de vizitatori care nu sunt
profesioniști ai dreptului, și în special de studenți.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE (continuare)

2 3 8 (continuare)
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Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

CAPITOLUL 2 7 — INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCERE ȘI DIFUZARE

2 7 0 Consultații, studii și monitorizări cu caracter limitat

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 664 000 1 667 000 1 554 457,36

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— achiziția de lucrări, de documente și de alte publicații, precum și de actualizări ale volumelor existente;

— introducerea și cumpărarea de date informatizate în domeniul documentației juridice;

— echiparea cu materiale speciale pentru bibliotecă;

— cheltuielile aferente abonamentelor la ziare, la periodice nespecializate și la buletine diverse;

— cheltuielile aferente abonamentelor la agențiile de presă;

— cheltuielile de legătorie și de conservare a cărților din bibliotecă;

— cheltuielile de conectare la anumite baze de date juridice externe;

— cota parte a Curții de Justiție a Uniunii Europene din cheltuielile de conservare și de păstrare a arhivelor istorice ale
Uniunii în cadrul Institutului Universitar European din Florența,

— activitățile de analiză a deciziilor jurisdicționale și de furnizare de informații pentru bazele de date.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 7 4 Producerea și difuzarea informației

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 97 086,78

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 5 — CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR ȘI CONFERINȚELOR (continuare)

2 5 4 (continuare)
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2 7 4 1 Publicații cu caracter general

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

300 000 290 000 454 912,35

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de editare a Raportului anual al Curții și a unor broșuri de prezentare a
Curții, puse la dispoziția vizitatorilor.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

2 7 4 2 Alte cheltuieli cu informarea

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

210 500 185 000 224 047,53

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii achiziției și realizării lucrărilor de popularizare a dreptului Uniunii, celorlalte
cheltuieli de informare/comunicare și costurile fotografiilor. Acesta este de asemenea destinat să faciliteze organizarea
unor reuniuni cu jurnaliștii, cu redactorii revistelor juridice sau cu cercetătorii din țările terțe.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL 2 7 — INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCERE ȘI DIFUZARE (continuare)

2 7 4 (continuare)
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 3 7

3 7 1 Cheltuieli specifice Curții de Justiție a Uniunii Europene

3 7 1 0 Cheltuielile Curții

Credite nediferențiate 52 000 59 000 17 716,20 34,07

3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de
instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

Credite nediferențiate p.m. p.m.

Articolul 3 7 1 — Total 52 000 59 000 17 716,20 34,07

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL 52 000 59 000 17 716,20 34,07

Titlul 3 — Total 52 000 59 000 17 716,20 34,07

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

CAPITOLUL 3 7 — CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE
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CAPITOLUL 3 7 — CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

3 7 1 Cheltuieli specifice Curții de Justiție a Uniunii Europene

3 7 1 0 Cheltuielile Curții

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

52 000 59 000 17 716,20

Comentarii

Acest credit trebuie să permită funcționarea normală a justiției pentru toate cazurile de acordare a asistenței judiciare și
pentru toate cheltuielile în legătură cu martorii și experții, cu cercetarea la fața locului și cu comisiile rogatorii, cu
onorariile avocaților și pentru alte cheltuieli, care vor trebui eventual să fie puse în sarcina instituției.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 10 0

CAPITOLUL 10 0 — TOTAL

CAPITOLUL 10 1 p.m. p.m.

CAPITOLUL 10 1 — TOTAL p.m. p.m.

Titlul 10 — Total p.m. p.m.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 10

ALTE CHELTUIELI

CAPITOLUL 10 0 — CREDITE PROVIZORII
CAPITOLUL 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE
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CAPITOLUL 10 0 — CREDITE PROVIZORII

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

CAPITOLUL 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m.

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

TITLUL 10

ALTE CHELTUIELI
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Anexa S – PERSONALUL

Secțiunea IV — Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Grupa de funcțiiși gradul 2021 2020

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare

AD 16 5 — 5 —

AD 15 12 3 12 3

AD 14 80 (1) 57 (1) 81 (1) 56 (1)

AD 13 96 — 96 —

AD 12 92 (2) 92 84 (2) 91

AD 11 146 110 91 107

AD 10 149 52 176 51

AD 9 142 15 179 9

AD 8 103 2 112 1

AD 7 109 2 81 1

AD 6 11 — 11 —

AD 5 29 — 38 —

Subtotal AD 974 333 966 319

AST 11 12 — 12 —

AST 10 15 1 15 1

AST 9 46 — 40 —

AST 8 39 15 45 15

AST 7 70 40 58 38

AST 6 92 36 94 36

AST 5 118 27 126 22

AST 4 65 64 76 59

AST 3 54 39 69 26

AST 2 13 5 13 5

AST 1 2 — 1 —

Subtotal AST 526 227 549 202

AST/SC 6 — — — —

AST/SC 5 — 3 — 3

AST/SC 4 — — — —

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

RO Proiect de buget 202127.7.2020 IV/65



Grupa de funcțiiși gradul 2021 2020

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare

AST/SC 3 8 — — —

AST/SC 2 26 — 34 —

AST/SC 1 — — — —

Subtotal AST/SC 34 3 34 3

Total 1 534 (3) 563 1 549 (3) 524

Total General 2 097 (4) 2 073 (4)

(1) Din care 1 AD 15 ad personam.
(2) Din care 1 AD 14 ad personam.
(3) Nu este inclusă rezerva virtuală, fără alocare de credite, pentru funcționarii detașați pe lângă membrii Curții de Justiție sau ai Tribunalului [6 AD 12,

12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3].
(4) Ocuparea cu jumătate de normă a anumitor posturi poate fi compensată prin angajarea altor agenți în limita soldului de posturi astfel eliberate

pentru fiecare grupă de funcții.
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	Comentarii 

	2 0 2 4 Consumul de energie 
	Comentarii 

	2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor 
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	Comentarii 
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	Comentarii 
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	2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse 
	Comentarii 

	2 3 1 Cheltuieli financiare 
	Comentarii 

	2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune 
	Comentarii 

	2 3 6 Cheltuieli poștale 
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