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BUGETUL PREVIZIONAL DE VENITURI ȘI DE CHELTUIELI PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021

AEPD și-a finalizat situația estimărilor de venituri și cheltuieli în perioada restricțiilor de deplasare a persoanelor din
instituțiile UE și din majoritatea țărilor UE, ca urmare a pandemiei de Covid-19. La momentul transmiterii acestor estimări
către Comisia Europeană, nu se știa încă cât va dura pandemia sau care vor fi consecințele sale asupra sănătății populației
sau a economiei mondiale. În aceste circumstanțe excepționale, am considerat deci adecvat să prezentăm un buget forfetar,
aliniat pe deplin la recomandările Comisiei Europene. Aceste estimări acoperă atât nevoile Secretariatului Autorității
Europene pentru Protecția Datelor (denumită în continuare „AEPD”), cât și pe cele ale Secretariatului Comitetului european
pentru protecția datelor (denumit în continuare „CEPD”). Trimiterile la AEPD de-a lungul acestui document trebuie înțelese
ca vizând, de asemenea, Secretariatul CEPD.

Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul primit din partea autorității bugetare în ultimele două exerciții bugetare. Acest
lucru a permis micii noastre instituții să-și consolideze resursele umane și financiare pentru a face față celor mai multe
dintre sarcinile noi care decurg din Regulamentul (UE) 2016/679 (1), așa-numitul RGPD (Regulamentul general privind
protecția datelor), Directiva (UE) 2016/680, așa-numita Directivă privind asigurarea respectării legii (2), și Regulamentul
(UE) 2018/1725 (3), așa-numitul REPD, care este echivalentul RGPD pentru instituțiile și organismele UE.

AEPD desfășoară încă proceduri de selecție și de recrutare pentru a-și completa nevoile de personal; prin urmare, dacă se
identifică eventuale decalaje între resursele alocate și nevoile instituției, acestea vor fi cuprinse în proiectul de buget pentru
2022. Eventualele nevoi suplimentare pentru anul 2021 vor fi acoperite prin redistribuiri interne.

În acest context, considerăm, de asemenea, că, în ceea ce privește AEPD, Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada
2021-2027 (vezi secțiunile 7 și 8) trebuie să cuprindă nevoia de consolidare substanțială a resurselor alocate autorităților
de protecție a datelor din Europa, inclusiv AEPD. Raportul prezentat de CEPD în fața Comisiei LIBE a Parlamentului
European la 26 februarie 2019 (4) privind punerea în aplicare și asigurarea respectării RGPD precizează că majoritatea
autorităților de protecție a datelor din SEE ar avea nevoie de o majorare bugetară de 30-50 % pentru a gestiona în mod
eficient sarcinile care le revin, creșterea putând ajunge, în unele cazuri, până la 100 %.

Mai recent, în răspunsul său la întrebările adresate de Comisia Europeană în legătură cu raportul privind punerea în aplicare
a RGPD (5), CEPD menționează că majoritatea autorităților consideră că resursele care le sunt alocate sunt insuficiente și
consideră „de maximă importanță” ca „resursele umane, financiare și tehnice să fie consolidate”.

Lipsa de resurse a autorităților de protecție a datelor din Europa este atât de gravă și de sistemică, încât a început să apară
recent în titlurile ziarelor. Într-un articol din Politico intitulat „EU privacy regulators voice alarm over GDPR” (Autoritățile
de reglementare în domeniul protecției vieții private din UE își exprimă îngrijorarea față de RGP ) (6), doamna Andrea Jelinek,
directoarea autorității pentru protecția datelor din Austria și președinta CEPD, a răspuns la o întrebare adresată de Comisie
afirmând că resursele alocate nu sunt „nici pe departe suficiente”.
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(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE).

(2) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al
executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

(3) Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei
nr. 1247/2002/CE. (Text cu relevanță pentru SEE)

(4) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_en
(5) https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_contributiongdprevaluation_20200218.pdf
(6) https://www.politico.eu/pro/eu-privacy-regulators-alarm-problems-documents/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2400e0bc6d-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_04_11_37&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2400e0bc6d-189610905
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Un articol similar intitulat „Dutch data regulator laments lack of resources” (Autoritatea de reglementare din Țările de Jos se
plânge de lipsa de resurse) (1) susține că autoritatea pentru protecția datelor responsabilă cu supravegherea Uber sau Netflix
are capacitatea de a trata plângerile doar după șase luni, din cauza lipsei acute de resurse. Același articol relatează, de
asemenea, „dezamăgirea” autorității pentru protecția datelor din Irlanda, autoritatea responsabilă cu supravegherea Google
și Facebook, când a primit mai puțin de o treime din majorarea finanțării solicitată în ultimul său buget.

Adoptarea RGPD a constituit, în opinia tuturor, un mare succes pentru UE. Modelul nostru a devenit de facto un „standard
de aur” și un criteriu de referință în întreaga lume. Țări precum Japonia sau Brazilia au adoptat legi similare RGPD și peste
140 de țări dispun astăzi de o legislație cuprinzătoare în materie de protecție a datelor, lucru de neconceput cu doar câțiva
ani în urmă. Succesul înregistrat de RGPD este o sursă de inspirație pentru agenda digitală a Uniunii Europene, cu un nivel
de ambiție care nu a mai existat vreodată. Apelurile la suveranitate tehnologică (2) sau la o reglementare fermă, similară
RGPD, privind inteligența artificială (3) au fost subiectele care au dominat titlurile din mass-media specializată înainte ca
pandemia de Covid-19 să pună totul în așteptare.

În același timp, majoritatea comentatorilor sunt de acord (4) că, dacă lipsa de resurse sistemică a autorităților de
reglementare în domeniul protecției vieții private nu este tratată în mod corespunzător, dacă autoritățile de protecție a
datelor nu reușesc să asigure punerea în aplicare consecventă a RGPD cu acțiuni credibile de asigurare a respectării legii,
UE și-ar putea pierde poziția geostrategică în favoarea unei politici digitale centrate pe factorul uman. În consecință,
considerăm că este de datoria noastră, chiar și în situația actuală, să propunem un CFM ambițios. Fără resursele adecvate,
în următorii ani AEPD nu va fi în măsură să fie un exemplu de urmat în calitate de autoritate de protecție a datelor solidă și
credibilă a instituțiilor UE, de consilier de încredere pentru legiuitorul UE și de furnizor al unui secretariat independent
puternic pentru CEPD. Obținerea unei mai mari independențe informatice pentru mica noastră instituție este deosebit de
importantă în acest sens. Până în prezent, Parlamentul European a fost cel care ne-a furnizat infrastructura informatică și
cea mai mare parte a serviciilor informatice, dar această dependență față de Parlamentul European este în mod evident
contrară independenței necesare pentru o autoritate de supraveghere precum AEPD. Toate detaliile cu privire la planurile
noastre de a obține o mai mare independență informatică se găsesc în secțiunea 6.4.5.

În concluzie, chiar dacă bugetul AEPD este foarte mic în comparație cu bugetul marilor instituții ale UE, miza în domeniul
nostru de activitate este foarte mare. Agenda digitală va fi una dintre principalele priorități ale UE pentru următorii ani.
Avizul AEPD va fi esențial pentru măsurile care implică prelucrarea datelor cu caracter personal puse în aplicare pentru a
combate pandemia de Covid-19, pentru realizarea unei piețe unice de servicii digitale, pentru încurajarea accesului la date
în vederea promovării competitivității și inovării și pentru adoptarea unei legislații specifice sectorului, cum ar fi normele
pentru inteligența artificială. Cu alte cuvinte, va fi necesară o protecție mult mai mare a datelor la nivelul UE în cursul
acestui deceniu, iar CFM al AEPD trebuie să reflecte acest lucru, cel puțin în ceea ce privește plafoanele bugetare.

Propunerea bugetară a AEPD pentru exercițiul financiar 2021 urmează recomandările Comisiei, cu o creștere totală de
1,4 % (costul vieții estimat pentru Bruxelles în 2020). Conștientă de necesitatea de a asigura consolidarea bugetară într-o
perioadă de criză economică, mica noastră instituție va depune eforturi pentru a îndeplini sarcinile de reglementare și
obiectivele strategice pentru 2021, detaliate în secțiunea 6.4 din acest document, cu resursele existente și redistribuiri
interne.
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(1) https://www.politico.eu/pro/dutch-data-regulator-laments-lack-of-resources/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2400e0bc6d-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_04_11_37&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2400e0bc6d-189610905

(2) https://www.politico.eu/article/thierry-breton-european-companies-must-be-ones-profiting-from-european-data
(3) https://euobserver.com/science/147198
(4) https://www.politico.com/news/2019/12/27/europe-gdpr-technology-regulation-089605
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VENITURI

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor Autorității Europene
pentru Protecția Datelor în exercițiul financiar 2021

Rubrică Sumă

Cheltuieli 19 511 916

Resurse proprii –1 798 000

Contribuția datorată 17 713 916
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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 770 000 697 000 546 395,66 70,96

3 0 0 1 Prelevări speciale la remunerații 147 000 140 000 104 387,86 71,01

Articolul 3 0 0 — Total 917 000 837 000 650 783,52 70,97

3 0 1 Contribuții la sistemul de pensii

3 0 1 0 Contribuțiile personalului la finanțarea sistemului de pensii 881 000 777 000 595 334,22 67,57

3 0 1 1 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal p.m. p.m. p.m.

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

Articolul 3 0 1 — Total 881 000 777 000 595 334,22 67,57

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL 1 798 000 1 614 000 1 246 117,74 69,31

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. 0,—

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

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL p.m. p.m. 0,—

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. 107 921,07

Articolul 3 2 0 — Total p.m. p.m. 107 921,07

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

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. 107 921,07

CAPITOLUL 3 3

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

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. 0,—

3 3 8 Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri
alocate p.m. p.m. 0,—

3 3 9 Alte venituri provenite din operațiuni administrative p.m. p.m. p.m.

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL p.m. p.m. 0,—

Titlul 3 — Total 1 798 000 1 614 000 1 354 038,81 75,31

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

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

770 000 697 000 546 395,66

Temei juridic

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

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, 4.3.1968, p. 8).

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).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

3 0 0 1 Prelevări speciale la remunerații

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

147 000 140 000 104 387,86

Temei juridic

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 L 58, 4.3.2016, p. 1).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

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

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 66a în forma în vigoare înainte de 15 decembrie
2003.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

TITLUL 3

VENITURI ADMINISTRATIVE
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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).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

3 0 1 Contribuții la sistemul de pensii

3 0 1 0 Contribuțiile personalului la finanțarea sistemului de pensii

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

881 000 777 000 595 334,22

Temei juridic

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

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

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din
anexa VIII.

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. 0,—

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,—

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 3 0 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL (continuare)

3 0 0 (continuare)

3 0 0 1 (continuare)
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Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituțiilor.

3 1 1 Vânzarea altor bunuri

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile
aparținând instituției, altele decât mijloace de transport. Acesta înregistrează, de asemenea, încasările din vânzarea de
echipamente, instalații, materiale și aparate științifice și tehnice care sunt înlocuite sau casate, în cazul în care valoarea
contabilă este complet amortizată.

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

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de mijloace de
transport aparținând instituției. Acesta înregistrează, de asemenea, încasările din vânzarea de mijloace de transport
care sunt înlocuite sau casate în cazul în care valoarea contabilă este complet amortizată.

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

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 venituri
alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare la liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au
dat naștere veniturilor corespondente.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 3 1 — VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE (continuare)

3 1 0 (continuare)
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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. 107 921,07

Comentarii

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

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile aferente rambursării cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în
numele unei alte instituții.

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,—

Comentarii

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

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile aferente rambursării cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în
numele unei alte instituții.

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 venituri
alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare la liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au
dat naștere veniturilor corespondente.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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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. 0,—

Comentarii

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

3 3 3 Indemnizații de asigurări primite — 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 venituri
alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare la 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. 0,—

Comentarii

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

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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3 3 9 Alte venituri provenite din operațiuni administrative

Exercițiul financiar 2021 Exercițiul financiar 2020 Exercițiul financiar 2019

p.m. p.m. p.m.

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze alte venituri din operațiuni administrative.

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

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

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

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,—

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL p.m. p.m. 0,—

Titlul 4 — Total p.m. p.m. 0,—

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

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 înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și
de alt tip creditate sau debitate în conturile instituției.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

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 CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI 384 491 851 013 648 551,42

1 1 PERSONALUL INSTITUȚIEI 8 686 789 8 507 401 6 693 063,98

Titlul 1 — Total 9 071 280 9 358 414 7 341 615,40

2 CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI CU
FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

2 0 CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI CU
FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI 3 382 636 3 321 199 2 782 358,38

Titlul 2 — Total 3 382 636 3 321 199 2 782 358,38

3 COMITETUL EUROPEAN PENTRU PROTECȚIA
DATELOR

3 0 CHELTUIELI LEGATE DE FUNCȚIONAREA COMITETULUI 7 058 000 6 797 385 5 177 713,70

Titlul 3 — Total 7 058 000 6 797 385 5 177 713,70

10 ALTE CHELTUIELI

10 0 CREDITE PROVIZORII

10 1 REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE p.m. 0,—

Titlul 10 — Total p.m. 0,—

TOTAL GENERAL 19 511 916 19 476 998 15 301 687,48

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 1 0

1 0 0 Remunerația, indemnizațiile și alte drepturi alemembrilor

1 0 0 0 Remunerație și indemnizații

Credite nediferențiate 336 491 336 220 625 962,27 186,03

1 0 0 1 Drepturi legate de începerea și încetarea activității

Credite nediferențiate p.m. 98 474 0,—

1 0 0 2 Indemnizații tranzitorii

Credite nediferențiate p.m. 331 925 0,—

1 0 0 3 Pensii

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

1 0 0 4 Credit provizoriu

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

Articolul 1 0 0 — Total 336 491 766 619 625 962,27 186,03

1 0 1 Alte cheltuieli privind membrii

1 0 1 0 Perfecționare profesională

Credite nediferențiate 15 000 25 000 1 500,— 10

1 0 1 1 Cheltuieli de misiune, deplasări și alte cheltuieli conexe

Credite nediferențiate 33 000 59 394 21 089,15 63,91

Articolul 1 0 1 — Total 48 000 84 394 22 589,15 47,06

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL 384 491 851 013 648 551,42 168,68

CAPITOLUL 1 1

1 1 0 Remunerația, indemnizațiile și alte drepturi ale
funcționarilor și ale agenților temporari

1 1 0 0 Remunerație și indemnizații

Credite nediferențiate 6 859 000 6 870 765 4 801 923,18 70,01

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

TITLUL 1

CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI
CAPITOLUL 1 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

1 1 0 (continuare)

1 1 0 1 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării
activității

Credite nediferențiate 50 000 50 000 94 541,76 189,08

1 1 0 2 Ore suplimentare plătite

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

1 1 0 3 Indemnizații excepționale

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

1 1 0 4 Indemnizații și contribuții diverse la încetarea anticipată a
activității

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

1 1 0 5 Credit provizoriu

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

Articolul 1 1 0 — Total 6 909 000 6 920 765 4 896 464,94 70,87

1 1 1 Alte categorii de agenți

1 1 1 0 Agenți contractuali

Credite nediferențiate 1 066 000 923 815 1 251 723,10 117,42

1 1 1 1 Costuri pentru stagii și schimburi de personal

Credite nediferențiate 288 000 285 440 237 618,90 82,51

1 1 1 2 Servicii și lucrări de subcontractat

Credite nediferențiate 54 000 52 748 0,— 0

Articolul 1 1 1 — Total 1 408 000 1 262 003 1 489 342,— 105,78

1 1 2 Alte cheltuieli privind personalul

1 1 2 0 Cheltuieli legate de misiuni, cheltuieli de deplasare și alte
cheltuieli conexe

Credite nediferențiate 155 000 135 000 169 963,92 109,65

1 1 2 1 Cheltuieli cu recrutarea

Credite nediferențiate 6 789 6 789 4 618,12 68,02

1 1 2 2 Perfecționare profesională

Credite nediferențiate 83 000 80 000 57 000,— 68,67

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 1 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI (continuare)
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

1 1 2 (continuare)

1 1 2 3 Serviciul social

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

1 1 2 4 Serviciul medical

Credite nediferențiate 21 000 14 844 14 844,— 70,69

1 1 2 5 Centrul pentru copii preșcolari al Uniunii și creșele de zi
aprobate

Credite nediferențiate 83 000 80 000 46 831,— 56,42

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

Credite nediferențiate 21 000 8 000 14 000,— 66,67

Articolul 1 1 2 — Total 369 789 324 633 307 257,04 83,09

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL 8 686 789 8 507 401 6 693 063,98 77,05

Titlul 1 — Total 9 071 280 9 358 414 7 341 615,40 80,93

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 1 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI (continuare)
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CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI

1 0 0 Remunerația, indemnizațiile și alte drepturi ale membrilor

1 0 0 0 Remunerație și indemnizații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

336 491 336 220 625 962,27

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere salariile, indemnizațiile și alte plăți legate de salariile membrilor, și anume
contribuțiile instituției la asigurările de accidente și boli profesionale, contribuțiile instituției la asigurările de boală,
indemnizațiile de naștere, indemnizațiile plătibile în caz de deces, vizitele medicale anuale etc.

Temei juridic

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).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

1 0 0 1 Drepturi legate de începerea și încetarea activității

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. 98 474 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie ale membrilor (inclusiv cele ale familiilor lor) la data
începerii sau a încetării activității, indemnizațiile de instalare și de reinstalare la data la care își încep activitatea sau la
data la care părăsesc instituția, precum și rambursarea cheltuielilor de mutare cu ocazia începerii sau a încetării
activității în instituția respectivă.

Temei juridic

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).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

TITLUL 1

CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI
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1 0 0 2 Indemnizații tranzitorii

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. 331 925 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile tranzitorii, alocațiile familiale, precum și coeficienții de corecție
aferenți țării de reședință a membrilor instituției după încetarea activității.

Temei juridic

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).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

1 0 0 3 Pensii

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pensiile pentru limită de vârstă și coeficientul de corecție al țării de reședință a
membrilor instituției, precum și pensiile de urmaș ale soților supraviețuitori și ale orfanilor și coeficienții de corecție ai
țării lor de reședință.

Temei juridic

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).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI (continuare)

1 0 0 (continuare)
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1 0 0 4 Credit provizoriu

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor actualizări ale remunerațiilor și ale pensiilor.

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

1 0 1 Alte cheltuieli privind membrii

1 0 1 0 Perfecționare profesională

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

15 000 25 000 1 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu cursurile de limbi, seminare și cursuri de formare profesională.

1 0 1 1 Cheltuieli de misiune, deplasări și alte cheltuieli conexe

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

33 000 59 394 21 089,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie, indemnizațiile zilnice de misiune, precum și cheltuielile de
misiune suplimentare sau excepționale.

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

Temei juridic

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).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI (continuare)

1 0 0 (continuare)
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CAPITOLUL 1 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 1 0 Remunerația, indemnizațiile și alte drepturi ale funcționarilor și ale agenților temporari

1 1 0 0 Remunerație și indemnizații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

6 859 000 6 870 765 4 801 923,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— salariul de bază al funcționarilor și al agenților temporari;

— alocațiile familiale, inclusiv alocația pentru gospodărie, alocația pentru copilul aflat în întreținere și alocația școlară;

— indemnizațiile de expatriere și de reședință în străinătate;

— contribuția instituției la asigurarea de sănătate, precum și la asigurarea în caz de accident și de boală profesională;

— contribuția instituției la constituirea fondului special de șomaj;

— plățile efectuate de către instituție în favoarea agenților temporari în scopul constituirii sau al menținerii
drepturilor lor de pensie în țara de origine;

— efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerației și părții aferente din retribuțiile transferate într-o altă țară
decât cea în care sunt repartizați;

— alocația de naștere;

— rambursarea forfetară a cheltuielilor de călătorie de la locul de muncă la locul de origine;

— indemnizațiile pentru cazare și transport, indemnizațiile forfetare de protocol;

— indemnizațiile forfetare de deplasare;

— indemnizația specială pentru contabili și pentru administratorii conturilor de avans.

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

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

1 1 0 1 Drepturi aferente începerii activității, transferului și încetării activității

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

50 000 50 000 94 541,76

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la
începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

— indemnizațiile de instalare/reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care
trebuie să își schimbe reședința la începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și
în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

— diurnele pentru funcționarii și agenții temporari care dovedesc că trebuie să își schimbe reședința la începerea
activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

— indemnizația de concediere pentru un funcționar în perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

— indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

1 1 0 2 Ore suplimentare plătite

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat plății orelor suplimentare în condițiile prevăzute de dispozițiile menționate anterior.

Temei juridic

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

1 1 0 3 Indemnizații excepționale

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—
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Comentarii

Acest credit este destinat să acopere eventualele intervenții în favoarea funcționarilor și a altor agenți aflați într-o
situație deosebit de dificilă.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 76.

1 1 0 4 Indemnizații și contribuții diverse la încetarea anticipată a activității

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— indemnizațiile pentru personalul cu statut inactiv sau pensionat în interes de serviciu;

— contribuția angajatorului la asigurarea de sănătate a beneficiarilor indemnizațiilor menționate anterior;

— efectele coeficienților de corecție aplicabili indemnizațiilor menționate anterior, precum și efectele eventualelor
actualizări ale remunerațiilor care urmează să fie decise de către Consiliu în cursul exercițiului financiar.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 50, 64, 65 și 72 și anexa IV.

1 1 0 5 Credit provizoriu

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor actualizări ale remunerațiilor și ale indemnizațiilor.

Acest credit are un caracter strict temporar și nu poate fi utilizat decât după un transfer către alte linii bugetare, în
conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar.
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Temei juridic

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

1 1 1 Alte categorii de agenți

1 1 1 0 Agenți contractuali

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 066 000 923 815 1 251 723,10

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de recurgerea la agenți contractuali.

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

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

1 1 1 1 Costuri pentru stagii și schimburi de personal

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

288 000 285 440 237 618,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizația stagiarilor, cheltuielile de călătorie și de misiune ale acestora, precum
și asigurarea în caz de accident și cea de sănătate în timpul stagiilor.

Acest credit este, de asemenea, destinat să acopere cheltuielile ocazionate de schimburile de personal dintre Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor, pe de o parte, și sectorul public din statele membre și din țările AELS care aparțin
Spațiului Economic European (SEE), precum și organizațiile internaționale, pe de altă parte.

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

1 1 1 2 Servicii și lucrări de subcontractat

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

54 000 52 748 0,—
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Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate serviciile prestate de persoane care nu au legătură cu instituția, în special de
personalul interimar.

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

1 1 2 Alte cheltuieli privind personalul

1 1 2 0 Cheltuieli legate de misiuni, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli conexe

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

155 000 135 000 169 963,92

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata indemnizației zilnice de misiune, precum și
cheltuielile conexe sau excepționale efectuate cu ocazia desfășurării unei misiuni.

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

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71, precum și articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

1 1 2 1 Cheltuieli cu recrutarea

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

6 789 6 789 4 618,12

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia
2002/621/CE, precum și cheltuielile de călătorie și de cazare ale candidaților care participă la interviuri de angajare și
costurile analizelor medicale efectuate cu ocazia angajării.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de organizare a procedurii de selecție a agenților temporari și a agenților
contractuali.

În cazurile justificate în mod corespunzător de cerințe funcționale și în urma consultării Oficiului European pentru
Selecția Personalului, acest credit poate fi utilizat pentru concursurile organizate direct de către Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor.
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Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a
Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de
instituire a Oficiului European pentru Selecția Personalului (JO L 197, 26.7.2002, p. 53).

Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de
Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a
reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru
Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

1 1 2 2 Perfecționare profesională

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

83 000 80 000 57 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cursuri de formare și recalificare a personalului intern și extern, inclusiv cursuri de limbi străine, organizate la nivel
interinstituțional, extern sau intern;

— organizarea de evenimente în echipă;

— cheltuielile cu echipamente educaționale și tehnice.

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

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

1 1 2 3 Serviciul social

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—
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Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, în cadrul unei politici interinstituționale în sprijinul persoanelor cu handicap
(funcționari și agenți temporari activi, soții/soțiile acestora, precum și copiii aflați în întreținere în conformitate cu
Statutul funcționarilor Uniunii Europene), rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea
eventualelor drepturi stabilite la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât
cele medicale, recunoscute drept necesare, care reies din handicapul respectiv și sunt justificate corespunzător.

1 1 2 4 Serviciul medical

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

21 000 14 844 14 844,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu controlul medical anual al funcționarilor și al altor agenți care au
dreptul la acesta, inclusiv analizele și examenele medicale care se impun cu ocazia acestui control.

1 1 2 5 Centrul pentru copii preșcolari al Uniunii și creșele de zi aprobate

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

83 000 80 000 46 831,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuțiile Autorității Europene pentru Protecția Datelor la cheltuielile centrului
pentru copii preșcolari al Uniunii și ale creșelor de zi aprobate și ale centrelor pentru copiii de vârstă școlară.

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

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

21 000 8 000 14 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat:

— să acopere încurajarea și susținerea financiară a oricărei inițiative destinate să promoveze contactele sociale între
agenții de diferite naționalități, cum ar fi subvențiile oferite cluburilor, asociațiilor sportive și culturale ale
personalului, precum și contribuția la costurile unei structuri permanente de contacte (activități culturale,
divertisment etc.) pentru petrecerea timpului liber;
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— să aducă o contribuție la costurile activităților organizate de comitetul personalului (activități culturale, activități de
divertisment, mese etc.).

Acest credit acoperă și punerea în aplicare a unui plan de deplasare pentru personal destinat să încurajeze utilizarea
transportului în comun, să reducă utilizarea autoturismelor individuale și să diminueze amprenta de carbon.
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 2 0

2 0 0 Chirii, cheltuieli de întreținere și cheltuieli cu clădirile

Credite nediferențiate 1 589 899 1 594 640 1 203 882,59 75,72

2 0 1 Cheltuieli cu funcționarea și activitățile instituției

2 0 1 0 Echipamente și servicii IT

Credite nediferențiate 529 237 460 559 522 578,90 98,74

2 0 1 1 Mobilier, materiale de birou și cheltuieli de telecomunicații

Credite nediferențiate 38 000 30 000 79 055,82 208,04

2 0 1 2 Alte cheltuieli cu funcționarea

Credite nediferențiate 187 000 204 000 191 197,93 102,24

2 0 1 3 Costuri de traducere și interpretariat

Credite nediferențiate 650 000 650 000 330 000,— 50,77

2 0 1 4 Cheltuieli privind publicarea și informarea

Credite nediferențiate 129 500 158 000 124 494,50 96,13

2 0 1 5 Cheltuieli legate de activitățile instituției

Credite nediferențiate 184 000 154 000 217 326,15 118,11

2 0 1 6 Rambursarea experților

Credite nediferențiate 75 000 70 000 113 822,49 151,76

Articolul 2 0 1 — Total 1 792 737 1 726 559 1 578 475,79 88,05

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL 3 382 636 3 321 199 2 782 358,38 82,25

Titlul 2 — Total 3 382 636 3 321 199 2 782 358,38 82,25

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

RO Proiect de buget 2021IX/30 27.7.2020



CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

2 0 0 Chirii, cheltuieli de întreținere și cheltuieli cu clădirile

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 589 899 1 594 640 1 203 882,59

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei sume forfetare către Parlamentul European pentru birourile pe care
Parlamentul European le pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor la sediul său din Bruxelles.
Acest credit acoperă chiria și cheltuielile pentru asigurări, apă, electricitate, încălzire, curățenie și întreținere, securitate
și supraveghere, precum și alte cheltuieli diverse cu clădirile, inclusiv modificarea, repararea sau remobilarea birourilor
în cauză.

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

Temei juridic

Acord de cooperare administrativă între Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și instituția care furnizează
spațiile pentru birouri.

2 0 1 Cheltuieli cu funcționarea și activitățile instituției

2 0 1 0 Echipamente și servicii IT

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

529 237 460 559 522 578,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— echipamentele (achiziție și închiriere), cheltuielile de exploatare și întreținere, serviciile informatice aferente,
inclusiv asistența legată de funcționare, întreținerea sistemelor informatice și dezvoltarea de programe de
calculator;

— operațiunile IT încredințate unor terți și alte cheltuieli în legătură cu serviciile IT, inclusiv dezvoltarea și întreținerea
site-ului;

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.
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2 0 1 1 Mobilier, materiale de birou și cheltuieli de telecomunicații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

38 000 30 000 79 055,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— achiziția de hârtie, plicuri, materiale de birou și alte consumabile;

— poșta, taxele poștale, taxele de livrare achitate unei companii de curierat poștal, coletele și distribuția către publicul
larg;

— achiziția, înlocuirea și întreținerea instalațiilor și a echipamentelor tehnice (de pază etc.) și administrative
(echipamente de birou, cum ar fi copiatoare, calculatoare etc.);

— cheltuieli legate de achiziția, închirierea, reparațiile și întreținerea echipamentelor de telecomunicații și alte
cheltuieli legate de telecomunicații, inclusiv taxele pentru comunicațiile prin telefon, telegraf și telex și prin
intermediul transmiterii electronice de date;

— achiziția, întreținerea și înlocuirea mobilierului și a oricăror alte articole legate de amenajarea spațiilor și costurile
aferente.

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

2 0 1 2 Alte cheltuieli cu funcționarea

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

187 000 204 000 191 197,93

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile legate direct sau indirect de cooperarea interinstituțională (de exemplu, acordurile privind nivelul
serviciilor) încheiate între AEPD și alte instituții sau organisme ale UE în vederea creșterii eficienței;

— alte cheltuieli administrative curente (cheltuieli financiare, cheltuieli judiciare etc.);

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

2 0 1 3 Costuri de traducere și interpretariat

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

650 000 650 000 330 000,—
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Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu orice serviciu de traducere și interpretariat, precum și alte cheltuieli
conexe.

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

Temei juridic

Acord de cooperare administrativă între Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și instituția care prestează
serviciul.

2 0 1 4 Cheltuieli privind publicarea și informarea

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

129 500 158 000 124 494,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare și cheltuielile aferente activității de informare, în special:

— cheltuielile de imprimerie pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

— cheltuielile de imprimerie și reproducere în limbile oficiale ale diferitelor publicații;

— materialul destinat promovării informațiilor referitoare la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor;

— orice alte cheltuieli în legătură cu politica de informare a instituției (simpozioane, seminare, participarea la
evenimente publice etc.);

— cheltuielile în legătură cu publicitatea și campaniile de informare cu privire la obiectivele, acțiunile și rolul
Autorității Europene pentru Protecția Datelor;

— cheltuielile în legătură cu grupurile de vizitatori la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

— extinderea și reînnoirea secției de lucrări de referință generală și actualizarea fondurilor de carte;

— abonamentele la ziare și periodice, precum și la agențiile de presă și la publicațiile și serviciile online ale acestora,
inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris sau prin mijloace electronice a acestora și
contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

— abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului
periodicelor sau pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;
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— utilizarea bazelor de date documentare și statistice externe (cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor
serviciilor de telecomunicații);

— achiziția sau închirierea de materiale speciale, inclusiv materiale și sisteme electrice, electronice și informatice
pentru bibliotecă, centrul de documentare și mediatecă, precum și contractarea de servicii externe pentru
achiziționarea, dezvoltarea, instalarea, exploatarea și întreținerea acestor materiale și sisteme;

— cheltuielile cu serviciile conexe activității de bibliotecă, în special în ceea ce privește interacțiunile cu clienții săi
(anchete, analize), și cu sistemele de gestionare a calității etc.;

— materialele și lucrările de legătorie și de conservare pentru bibliotecă, centrul de documentare și mediatecă;

— achiziția de dicționare, glosare și alte lucrări pentru serviciile Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

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

2 0 1 5 Cheltuieli legate de activitățile instituției

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

184 000 154 000 217 326,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile cu recepțiile, reprezentarea și achiziția de articole de reprezentare;

— cheltuielile cu reuniunile;

— cheltuielile legate de sponsorizarea corporativă;

— cheltuielile angajate pentru promovarea schimburilor și consolidarea colaborării cu părțile interesate externe,
inclusiv activitățile legate de punerea în aplicare a strategiei Autorității Europene pentru Protecția Datelor sau orice
alte activități adaptate;

— finanțarea studiilor și a anchetelor contractate de experți calificați sau institute de cercetare;

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.
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2 0 1 6 Rambursarea experților

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

75 000 70 000 113 822,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de invitație, onorariul vorbitorilor, inclusiv indemnizațiile de deplasare
și diurnele, precum și alte cheltuieli asociate pentru experți și alte persoane invitate să participe la grupuri de studiu sau
reuniuni de lucru și la alte evenimente.
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

CAPITOLUL 3 0

3 0 0 Chirii, cheltuieli de întreținere și cheltuieli cu clădirile

3 0 0 0 Chirii, cheltuieli de întreținere și cheltuieli cu clădirile

Credite nediferențiate 626 000 597 814 481 519,40 76,92

3 0 0 1 Drepturi legate de începerea și încetarea activității

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

3 0 0 2 Indemnizații tranzitorii

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

3 0 0 3 Pensii

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

Articolul 3 0 0 — Total 626 000 597 814 481 519,40 76,92

3 0 1 Remunerația, indemnizațiile și alte drepturi ale
funcționarilor și ale agenților temporari

3 0 1 0 Remunerație și indemnizații

Credite nediferențiate 1 650 000 1 630 772 709 844,81 43,02

3 0 1 1 Drepturi în momentul începerii și încheierii activității și în
caz de transfer

Credite nediferențiate 25 000 50 000 13 027,52 52,11

3 0 1 2 Indemnizații și diverse contribuții în legătură cu încetarea
anticipată a activității

Credite nediferențiate p.m. p.m. 0,—

Articolul 3 0 1 — Total 1 675 000 1 680 772 722 872,33 43,16

3 0 2 Alte categorii de personal

3 0 2 0 Agenți contractuali

Credite nediferențiate 652 000 311 788 747 786,43 114,69

3 0 2 1 Costuri pentru stagii și schimburi de personal

Credite nediferențiate 400 000 403 615 147 331,22 36,83

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

3 0 2 (continuare)

3 0 2 2 Servicii și activități externalizate

Credite nediferențiate 54 000 52 748 72 413,31 134,10

Articolul 3 0 2 — Total 1 106 000 768 151 967 530,96 87,48

3 0 3 Alte cheltuieli legate de personalul comitetului

3 0 3 0 Cheltuieli legate de misiuni, cheltuieli de deplasare și alte
cheltuieli conexe

Credite nediferențiate 50 000 35 700 34 277,74 68,56

3 0 3 1 Costuri de recrutare

Credite nediferențiate 3 000 6 000 3 211,41 107,05

3 0 3 2 Perfecționare profesională

Credite nediferențiate 30 000 25 000 25 000,— 83,33

3 0 3 3 Servicii medicale

Credite nediferențiate 4 000 4 000 2 000,— 50

3 0 3 4 Centrul pentru preșcolari al Uniunii, alte creșe de zi și centre
de supraveghere post-școlară

Credite nediferențiate 32 000 32 000 0,— 0

Articolul 3 0 3 — Total 119 000 102 700 64 489,15 54,19

3 0 4 Cheltuieli legate de funcționarea și activitățile comitetului

3 0 4 0 Reuniunile plenare ale Comitetului european pentru
protecția datelor și reuniunile subgrupurilor

Credite nediferențiate 836 000 873 500 670 260,77 80,17

3 0 4 1 Costuri de traducere și interpretariat

Credite nediferențiate 1 564 000 1 849 436 1 538 624,50 98,38

3 0 4 2 Cheltuieli privind publicarea și informarea

Credite nediferențiate 130 000 92 500 105 550,50 81,19

3 0 4 3 Servicii și echipamente IT

Credite nediferențiate 654 000 435 500 378 058,30 57,81

3 0 4 4 Cheltuieli pentru mobilier, materiale de birou și
telecomunicații

Credite nediferențiate 15 000 10 000 10 314,08 68,76
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Articolul
Postul Rubrică Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019 % 2019/2021

3 0 4 (continuare)

3 0 4 5 Consultanță și studii externe

Credite nediferențiate 142 000 177 600 117 000,03 82,39

3 0 4 6 Cheltuieli legate de activitățile Comitetului european pentru
protecția datelor

Credite nediferențiate 65 000 98 412 30 451,19 46,85

3 0 4 7 Alte cheltuieli de funcționare

Credite nediferențiate 67 000 56 000 45 262,11 67,56

3 0 4 8 Cheltuieli cu președinții și vicepreședinții Comitetului
european pentru protecția datelor

Credite nediferențiate 59 000 55 000 45 780,38 77,59

Articolul 3 0 4 — Total 3 532 000 3 647 948 2 941 301,86 83,28

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL 7 058 000 6 797 385 5 177 713,70 73,36

Titlul 3 — Total 7 058 000 6 797 385 5 177 713,70 73,36

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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CAPITOLUL 3 0 — CHELTUIELI LEGATE DE FUNCȚIONAREA COMITETULUI

3 0 0 Chirii, cheltuieli de întreținere și cheltuieli cu clădirile

3 0 0 0 Chirii, cheltuieli de întreținere și cheltuieli cu clădirile

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

626 000 597 814 481 519,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei sume forfetare către Parlamentul European pentru birourile pe care
Parlamentul European le pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor la sediul său din Bruxelles.
Acest credit acoperă chiria și cheltuielile pentru asigurări, apă, electricitate, încălzire, curățenie și întreținere, securitate
și supraveghere, precum și alte cheltuieli diverse cu clădirile, inclusiv modificarea, repararea sau remobilarea birourilor
în cauză.

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

Temei juridic

Acord de cooperare administrativă între Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și instituția care furnizează
spațiile pentru birouri.

3 0 0 1 Drepturi legate de începerea și încetarea activității

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

3 0 0 2 Indemnizații tranzitorii

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

3 0 0 3 Pensii

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—
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3 0 1 Remunerația, indemnizațiile și alte drepturi ale funcționarilor și ale agenților temporari

3 0 1 0 Remunerație și indemnizații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 650 000 1 630 772 709 844,81

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— salariile de bază ale funcționarilor și personalului temporar;

— alocațiile de familie, incluzând indemnizația pentru capul de familie, alocația pentru copilul aflat întreținere și
alocația școlară;

— indemnizațiile de expatriere și pentru reședință în străinătate;

— contribuțiile instituției la asigurarea de sănătate și la asigurarea în caz de accident și boli profesionale;

— contribuția instituției la crearea Fondului special de șomaj;

— plățile efectuate de către instituție pentru a permite personalului temporar să își constituie sau să își mențină
drepturile de pensie în țara de origine;

— efectele coeficientului de corecție aplicabil remunerației și proporția din retribuție transferată într-o altă țară decât
cea a locului de muncă;

— alocațiile de naștere;

— cheltuielile forfetare de călătorie de la locul de încadrare în muncă la locul de origine;

— indemnizațiile pentru chirie și transport și indemnizațiile forfetare de protocol;

— indemnizațiile forfetare de călătorie;

— alocația specială acordată contabililor și administratorilor conturilor de avans.

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

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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3 0 1 1 Drepturi în momentul începerii și încheierii activității și în caz de transfer

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

25 000 50 000 13 027,52

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de cheltuielile de deplasare ale funcționarilor și personalului
temporar (inclusiv ale membrilor familiilor acestora) în momentul începerii sau încheierii activității sau atunci când
are loc relocarea în altă zonă geografică (articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII), indemnizațiile pentru angajații
obligați să își schimbe locul de reședință în momentul începerii sau încheierii activității sau atunci când sunt transferați
la un alt loc de muncă (articolele 5 și 6 din anexa VII), cheltuielile de mutare (articolele 20 și 71 și articolul 9 din
anexa VII), precum și indemnizațiile temporare zilnice pentru angajații care prezintă justificări privind faptul că au fost
obligați să își schimbe locul de reședință ulterior începerii activității (articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII).

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

3 0 1 2 Indemnizații și diverse contribuții în legătură cu încetarea anticipată a activității

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— indemnizațiile care trebuie plătite personalului disponibilizat sau pensionat în interes de serviciu;

— contribuția angajatorului la asigurarea de sănătate pentru beneficiarii indemnizațiilor de mai sus;

— efectele coeficientului de corecție aplicabil alocațiilor menționate mai sus și impactul oricărei actualizări a
remunerației, hotărâte de către Consiliu în timpul anului financiar.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 50, 64, 65 și 72 și anexa IV.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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3 0 2 Alte categorii de personal

3 0 2 0 Agenți contractuali

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

652 000 311 788 747 786,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru angajarea de agenți contractuali.

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

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

3 0 2 1 Costuri pentru stagii și schimburi de personal

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

400 000 403 615 147 331,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile, cheltuielile de deplasare și legate de misiuni ale stagiarilor, precum
și asigurarea de sănătate și în caz de accident pe parcursul perioadelor de formare. De asemenea, creditul este destinat
să acopere cheltuielile ocazionate de schimburile de personal dintre Comitetul european pentru protecția datelor , pe
de o parte, și statele membre și țările AELS care aparțin Spațiului Economic European (SEE) sau alte organizații
internaționale, pe de altă parte.

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

3 0 2 2 Servicii și activități externalizate

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

54 000 52 748 72 413,31

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate serviciile prestate de persoane care nu au legătură cu instituția, în special de
personalul interimar.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.
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3 0 3 Alte cheltuieli legate de personalul comitetului

3 0 3 0 Cheltuieli legate de misiuni, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli conexe

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

50 000 35 700 34 277,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata diurnelor de misiune, precum și cheltuielile asociate
sau excepționale ocazionate în desfășurarea unei misiuni.

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

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11-13 din anexa VII.

3 0 3 1 Costuri de recrutare

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

3 000 6 000 3 211,41

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care decurg din organizarea concursurilor menționate la articolul 3 din
Decizia 2002/621/CE și cheltuielile de călătorie și de cazare ale candidaților care participă la interviurile de recrutare și
la examenele medicale.

Acest credit acoperă, de asemenea, costurile de organizare a procedurilor pentru selecția agenților temporari și a
agenților contractuali.

În cazurile justificate în mod corespunzător de cerințe de ordin funcțional și după consultarea Oficiului pentru Selecția
Personalului Uniunii Europene, acest credit poate fi utilizat pentru concursurile organizate chiar de Comitetul
european pentru protecția datelor.

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

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a
Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de
înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53).
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Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de
Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a
reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru
Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

3 0 3 2 Perfecționare profesională

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

30 000 25 000 25 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cursuri de formare și recalificare a personalului intern și extern, inclusiv cursuri de limbi străine, organizate la nivel
interinstituțional, extern sau intern;

— organizarea de evenimente în echipă;

— cheltuielile cu echipamente educaționale și tehnice.

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

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

3 0 3 3 Servicii medicale

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

4 000 4 000 2 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente controlului medical anual pentru funcționari și alți agenți care
au dreptul la acesta, inclusiv analizele și examenele medicale care se impun cu ocazia acestui control.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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3 0 3 4 Centrul pentru preșcolari al Uniunii, alte creșe de zi și centre de supraveghere post-școlară

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

32 000 32 000 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuția Comitetului european pentru protecția datelor la cheltuielile legate de
centrul pentru preșcolari al Uniunii, alte creșe de zi și centre de supraveghere post-școlară.

3 0 4 Cheltuieli legate de funcționarea și activitățile comitetului

3 0 4 0 Reuniunile plenare ale Comitetului european pentru protecția datelor și reuniunile subgrupurilor

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

836 000 873 500 670 260,77

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de cazare și cheltuielile neprevăzute ale experților și altor
persoane invitate să participe la lucrările comitetelor și grupurilor de studiu sau la reuniunile de lucru, precum și alte
cheltuieli conexe (închirierea de săli, serviciile necesare de interpretare, serviciile de catering etc.).

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

3 0 4 1 Costuri de traducere și interpretariat

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

1 564 000 1 849 436 1 538 624,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate costurile de traducere și interpretariat, precum și alte costuri asociate.

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

Temei juridic

Contract de cooperare administrativă între Comitetul european pentru protecția datelor și instituția care prestează
serviciul.
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3 0 4 2 Cheltuieli privind publicarea și informarea

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

130 000 92 500 105 550,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind publicarea și informarea, în special:

— cheltuielile de tipărire pentru publicările în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

— costul tipăririi și reproducerii diverselor publicații în limbile oficiale;

— materialele informative privind Comitetul european pentru protecția datelor;

— orice alte cheltuieli în legătură cu politica de informare a instituției (simpozioane, seminare, participarea la
evenimente publice etc.);

— cheltuieli legate de campaniile publicitare și de informare cu privire la obiectivele, activitățile și rolul Comitetului
european pentru protecția datelor;

— cheltuielile legate de vizitele de grup la Comitetul european pentru protecția datelor.

— extinderea și reînnoirea secției de lucrări de referință generală și actualizarea fondurilor de carte;

— abonamentele la ziare și periodice, precum și la agențiile de presă și la publicațiile și serviciile online ale acestora,
inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris sau prin mijloace electronice a acestora și
contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

— abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului
periodicelor sau pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

— utilizarea bazelor de date documentare și statistice externe (cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor
serviciilor de telecomunicații);

— achiziția sau închirierea de materiale speciale, inclusiv materiale și sisteme electrice, electronice și informatice
pentru bibliotecă, centrul de documentare și mediatecă, precum și contractarea de servicii externe pentru
achiziționarea, dezvoltarea, instalarea, exploatarea și întreținerea acestor materiale și sisteme;

— cheltuielile cu serviciile conexe activității de bibliotecă, în special în ceea ce privește interacțiunile cu clienții săi
(anchete, analize), și cu sistemele de gestionare a calității etc.;

— materialele și lucrările de legătorie și de conservare pentru bibliotecă, centrul de documentare și mediatecă;

— achiziția de dicționare, glosare și alte lucrări pentru serviciile Comitetului european pentru protecția datelor.
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Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

3 0 4 3 Servicii și echipamente IT

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

654 000 435 500 378 058,30

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— echipamentele (achiziție și închiriere), cheltuielile de exploatare și întreținere, serviciile informatice aferente,
inclusiv asistența legată de funcționare, întreținerea sistemelor informatice și dezvoltarea de programe de
calculator;

— operațiunile IT încredințate unor terți și alte cheltuieli în legătură cu serviciile IT, inclusiv dezvoltarea și întreținerea
site-ului;

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

3 0 4 4 Cheltuieli pentru mobilier, materiale de birou și telecomunicații

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

15 000 10 000 10 314,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— achiziția de hârtie, plicuri, materiale de birou și alte consumabile;

— poșta, taxele poștale, taxele de livrare achitate unei companii de curierat poștal, coletele și distribuția către publicul
larg;

— achiziția, înlocuirea și întreținerea instalațiilor și a echipamentelor tehnice (de pază etc.) și administrative
(echipamente de birou, cum ar fi copiatoare, calculatoare etc.);

— cheltuieli legate de achiziția, închirierea, reparațiile și întreținerea echipamentelor de telecomunicații și alte
cheltuieli legate de telecomunicații, inclusiv taxele pentru comunicațiile prin telefon, telegraf și telex și prin
intermediul transmiterii electronice de date;

— achiziția, întreținerea și înlocuirea mobilierului;

— orice alte lucruri legate de amenajarea sediului și cheltuielile conexe.
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Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar: p.m.

3 0 4 5 Consultanță și studii externe

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

142 000 177 600 117 000,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea studiilor, serviciile de consultanță și/sau sondajele externalizate la
experți calificați și institute de cercetare.

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

3 0 4 6 Cheltuieli legate de activitățile Comitetului european pentru protecția datelor

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

65 000 98 412 30 451,19

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— costul recepțiilor, costuri de reprezentare și achiziția articolelor de reprezentare;

— cheltuielile cu întrunirile;

— organizarea de seminare, ateliere sau alte programe de formare comune pentru membrii autorităților de protecție a
datelor din statele membre, pentru membrii autorităților de protecție a datelor din țări terțe și pentru alți experți
relevanți din domeniul protecției datelor, invitați de Comitetul european pentru protecția datelor;

— activități de promovare a schimbului de informații și practici între autoritățile de supraveghere a protecției datelor;

— activități de promovare a sensibilizării în domeniul protecției datelor;

— cheltuielile legate de sponsorizarea corporativă;

— cheltuielile angajate pentru promovarea schimburilor și consolidarea colaborării cu părțile interesate externe,
inclusiv activitățile legate de punerea în aplicare a strategiei Autorității Europene pentru Protecția Datelor sau orice
alte activități adaptate;

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 3 0 — CHELTUIELI LEGATE DE FUNCȚIONAREA COMITETULUI (continuare)

3 0 4 (continuare)

3 0 4 4 (continuare)
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— extinderea și reînnoirea secției de lucrări de referință generală și actualizarea fondurilor de carte;

— abonamentele la ziare și periodice, precum și la agențiile de presă și la publicațiile și serviciile online ale acestora,
inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris sau prin mijloace electronice a acestora și
contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

— abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului
periodicelor sau pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

— utilizarea bazelor de date documentare și statistice externe (cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor
serviciilor de telecomunicații);

— achiziția sau închirierea de materiale speciale, inclusiv materiale și sisteme electrice, electronice și informatice
pentru bibliotecă, centrul de documentare și mediatecă, precum și contractarea de servicii externe pentru
achiziționarea, dezvoltarea, instalarea, exploatarea și întreținerea acestor materiale și sisteme;

— cheltuielile cu serviciile conexe activității de bibliotecă, în special în ceea ce privește interacțiunile cu clienții săi
(anchete, analize), și cu sistemele de gestionare a calității etc.;

— materialele și lucrările de legătorie și de conservare pentru bibliotecă, centrul de documentare și mediatecă;

— achiziția de dicționare, glosare și alte lucrări pentru serviciile Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

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

3 0 4 7 Alte cheltuieli de funcționare

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

67 000 56 000 45 262,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile legate direct sau indirect de cooperarea interinstituțională (de exemplu, acordurile privind nivelul
serviciilor) încheiate între AEPD și alte instituții sau organisme ale UE în vederea creșterii eficienței; alte cheltuieli
administrative curente (cheltuieli financiare, cheltuieli judiciare etc.).

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

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 3 0 — CHELTUIELI LEGATE DE FUNCȚIONAREA COMITETULUI (continuare)

3 0 4 (continuare)

3 0 4 6 (continuare)
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3 0 4 8 Cheltuieli cu președinții și vicepreședinții Comitetului european pentru protecția datelor

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

59 000 55 000 45 780,38

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

— cheltuielile de transport;

— plata indemnizațiilor de misiune zilnice și a cheltuielilor auxiliare sau excepționale ocazionate de desfășurarea unei
misiuni pentru președintele și vicepreședinții CEPD;

— toate celelalte cheltuieli legate de activitățile președintelui și vicepreședinților CEPD (de exemplu, costuri de
formare).

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

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

CAPITOLUL 3 0 — CHELTUIELI LEGATE DE FUNCȚIONAREA COMITETULUI (continuare)

3 0 4 (continuare)

RO Proiect de buget 2021IX/50 27.7.2020



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

CAPITOLUL 10 0

CAPITOLUL 10 0 — TOTAL

CAPITOLUL 10 1 p.m. 0,—

CAPITOLUL 10 1 — TOTAL p.m. 0,—

Titlul 10 — Total p.m. 0,—

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

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

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 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Credite 2021 Credite 2020 Execuție 2019

p.m. 0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute care sunt generate de deciziile bugetare adoptate în cursul
exercițiului financiar.

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
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ALTE CHELTUIELI
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PERSONAL

Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Grupa de funcțiiși gradul 2021 2020

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare

AD 16 1 — 1 —

AD 15 1 — — —

AD 14 2 — 3 —

AD 13 1 — 1 —

AD 12 3 — 3 —

AD 11 5 — 5 —

AD 10 8 — 8 —

AD 9 5 — 5 —

AD 8 4 — 4 —

AD 7 10 — 10 —

AD 6 9 — 9 —

AD 5 — — — —

Subtotal AD 49 — 49 —

AST 11 1 — 1 —

AST 10 — — — —

AST 9 1 — 1 —

AST 8 — — — —

AST 7 2 — 2 —

AST 6 3 — 3 —

AST 5 5 — 5 —

AST 4 2 — 1 —

AST 3 — — — —

AST 2 — — — —

AST 1 — — 1 —

Subtotal AST 14 — 14 —

AST/SC 6 — — — —

AST/SC 5 — — — —

AST/SC 4 1 — 1 —

AST/SC 3 2 — 2 —

AST/SC 2 — — — —

AST/SC 1 — — — —

Subtotal AST/SC 3 — 3 —

Total 66 — 66 —

Total General 66 66
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Comitetul european pentru protecția datelor

Grupa de funcțiiși gradul 2021 2020

Posturi permanente Posturi temporare Posturi permanente Posturi temporare

AD 16 — — — —

AD 15 — — — —

AD 14 — — — —

AD 13 — — — —

AD 12 — — — —

AD 11 — — — —

AD 10 2 — 1 —

AD 9 1 — 2 —

AD 8 3 — 1 —

AD 7 5 — 7 —

AD 6 3 — 3 —

AD 5 — — — —

Subtotal AD 14 — 14 —

AST 11 — — — —

AST 10 — — — —

AST 9 — — — —

AST 8 1 — 1 —

AST 7 — — — —

AST 6 1 — 1 —

AST 5 1 — 1 —

AST 4 — — 1 —

AST 3 — — — —

AST 2 — — — —

AST 1 1 — — —

Subtotal AST 4 — 4 —

AST/SC 6 — — — —

AST/SC 5 — — — —

AST/SC 4 — — — —

AST/SC 3 — — — —

AST/SC 2 — — — —

AST/SC 1 — — — —

Subtotal AST/SC — — — —

Total 18 — 18 —

Total General 18 18
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