
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 799/2014 AL COMISIEI 

din 24 iulie 2014 

de stabilire a modelelor pentru rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, în temeiul Regula
mentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor 
generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin finan
ciar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de 
stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin finan
ciar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (1), în special arti
colul 54 alineatul (8), 

după consultarea Comitetului Fonduri pentru azil, migrație și integrare și pentru securitate internă, instituit la articolul 59 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (UE) nr. 514/2014, împreună cu regulamentele specifice menționate la articolul 2 litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. 514/2014, constituie un cadru pentru finanțarea Uniunii menit să sprijine dezvoltarea 
spațiului de libertate, securitate și justiție. 

(2)  Regulamentul (UE) nr. 514/2014 impune statelor membre obligația de a prezenta Comisiei un raport anual de 
punere în aplicare pentru fiecare program național. De asemenea, statele membre trebuie să prezinte un raport 
final privind punerea în aplicare a programelor lor naționale până la sfârșitul anului 2023. Pentru a garanta faptul 
că informațiile furnizate Comisiei sunt consecvente și comparabile, este necesar să se stabilească un model pentru 
rapoartele anuale și finale de punere în aplicare. 

(3)  Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament și pentru a nu întârzia 
aprobarea programelor naționale, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publi
cării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

(4)  Regatul Unit și Irlanda au obligații în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 și sunt supuse, prin urmare, 
dispozițiilor prezentului regulament. 

(5)  Danemarca nu are obligații în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 sau al prezentului regulament. 

(6)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Fonduri pentru azil, migrație și 
integrare și pentru securitate internă, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Modele pentru rapoartele de punere în aplicare 

Modelele de rapoarte anuale și finale de punere în aplicare sunt prevăzute în anexă. 

Acestea se transmit Comisiei prin intermediul sistemului de schimb electronic de date instituit la articolul 2 din Regula
mentul de punere în aplicare (UE) nr. 802/2014 al Comisiei (2). 
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(1) JO L 150, 20.5.2014, p. 112. 
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 802/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a modelelor pentru programele naționale 

și de stabilire a termenilor și condițiilor sistemului de schimb electronic de date între Comisie și statele membre, în temeiul Regulamen
tului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, 
migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității 
și gestionarea crizelor (a se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial). 



Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele 
membre în conformitate cu tratatele. 

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2014. 

Pentru Comisie 

Președintele 
José Manuel BARROSO  
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ANEXĂ 

MODEL PENTRU RAPOARTELE ANUALE ȘI FINALE DE PUNERE ÎN APLICARE 

SECȚIUNEA 1 

Obiectivele programului [articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

Obiectiv specific (astfel cum este prevăzut în regulamentele specifice): furnizarea unui rezumat al progreselor realizate 
în punerea în aplicare a strategiei și îndeplinirea obiectivelor naționale în cursul exercițiului financiar. 

Indicați orice modificări aduse strategiei sau obiectivelor naționale sau orice factori care pot conduce la modificări în 
viitor. 

Descrieți orice probleme importante care afectează performanța programului național. 

Obiectiv național: enumerați principalele acțiuni finanțate și desfășurate în cursul exercițiului financiar, precum și 
succesele obținute și problemele întâmpinate (și soluționate). 

Acțiune specifică (astfel cum este definită în regulamentele specifice): enumerați principalele acțiuni finanțate și desfășu
rate în cursul exercițiului financiar, precum și succesele obținute și problemele întâmpinate (și soluționate). 

Informațiile din casete trebuie să fie de sine stătătoare și nu se pot referi la informații din vreun document anexat sau nu 
pot conține hyperlinkuri. 

OBIECTIVUL SPECIFIC N: Titlu  

Obiectivul național n: titlu  

Acțiune specifică n: titlu   

Raportarea cu privire la calendarul orientativ 

Indicați orice modificări la calendarul orientativ prevăzut în programul național. 

Calendar orientativ  

Denumirea acțiunii Începutul 
planificării 

Începutul punerii în 
aplicare Închidere 

Obiectiv specific n: titlu 

Obiectiv național n:              

SECȚIUNEA 2 

Cazuri speciale 

Comunicați rezultatele (cifre pentru fiecare categorie) exercițiului de angajare a fondurilor 

Plan de angajare 

Categorii Perioada de angajare 
a fondurilor 

Perioada de angajare 
a fondurilor 

Perioada de angajare 
a fondurilor     

Total     
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SECȚIUNEA 3 

Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 14 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) 
nr. 514/2014] 

Furnizarea de date pentru fiecare indicator pentru exercițiul financiar respectiv. 

ID-ul 
indicatoru

lui 

Descrierea 
indicatorilor 

Unitatea de 
măsură 

Valoarea de 
referință 

Valoarea 
țintă 

Sursa 
datelor 

Exercițiul 
financiar n 

Exercițiul 
financiar 

n + 1 

Total 
cumulat 

OBIECTIV SPECIFIC n: titlu                             

Furnizați o explicație cu privire la orice indicație care poate avea un impact semnificativ asupra îndeplinirii obiectivelor, 
în special lipsa progreselor.   

Pentru fiecare exercițiu financiar, poate fi anexat un document în care să se explice lipsa semnificativă a progreselor sau 
posibilitatea depășirii obiectivului stabilit pentru unul sau mai mulți indicatori. 

SECȚIUNEA 4 

Cadru pentru punerea în aplicare a programului de către Statul Membru 

4.1.  Comitetul de monitorizare [articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

Furnizați o listă a principalelor decizii adoptate și a chestiunilor supuse spre examinare Comitetului de monitori
zare.   

4.2.  Cadrul comun de monitorizare și evaluare [articolul 14 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

Măsurile de monitorizare și evaluare luate de autoritatea responsabilă, inclusiv modalitățile de colectare a datelor, 
activitățile de evaluare, dificultățile întâmpinate și măsurile luate pentru soluționarea acestora.   

4.3.  Implicarea partenerilor în punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programului național [articolul 12 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

Furnizați o scurtă descriere a principalelor contribuții și opinii formulate de parteneri în timpul exercițiului finan
ciar.   

4.4.  Informare și publicitate [articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

Furnizați un link către pagina web a programului. 

Furnizați o listă a principalelor activități de informare și publicitate realizate pe parcursul exercițiului financiar. 
Exemplele de materiale ar trebui anexate.   
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4.5.  Complementaritatea cu alte instrumente ale Uniunii [articolul 14 alineatul (2) litera (e) și articolul 14 alineatul (5) 
litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

Descrieți pe scurt principalele acțiuni și consultări care au fost desfășurate pentru a asigura coordonarea cu alte 
instrumente ale Uniunii, respectiv cu următoarele: 

—  fondurile europene structurale și de investiții (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime); 

—  alte fonduri sau programe ale UE (de exemplu, programul de învățare pe tot parcursul vieții, programul Cultura, 
programul „Tineretul în acțiune”); 

—  instrumentele de relații externe ale UE (de exemplu, Instrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul 
european de vecinătate și parteneriat, Instrumentul de stabilitate), în ceea ce privește acțiunile desfășurate în țări 
terțe sau în legătură cu țări terțe.   

4.6.  Atribuire directă 

Furnizați o justificare pentru fiecare situație în care s-a efectuat o atribuire directă.   

SECȚIUNEA 5 

Raportul financiar [articolul 54 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

5.1.  Raport financiar, pe obiective specifice 

Tabel 

(în EUR) 

Obiectiv specific: n titlu 

Obiectiv național n  

Subtotal al obiectivelor naționale  

Acțiune specifică n  

Total 1 SO  

Obiectiv național n + 1  

Subtotal al obiectivelor naționale  

Acțiune specifică n + 1  

Total n  

Cazuri speciale  

Total cazuri speciale  

Asistență tehnică: 
[Maxim = sumă fixă + (total alocare) * 5 sau 5,5 % în conformitate cu 
regulamentele specifice]  

TOTAL   

Executarea planului de finanțare al programului național, specificând contribuția totală a UE pentru fiecare exercițiu 
financiar 
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5.2.  Plan de finanțare pe exercițiu financiar (în euro) 

Tabel 

(în EUR) 

Exercițiul financiar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Suma totală progra
mată         

Suma totală angajată          

5.3.  Justificare pentru orice deviere de la cotele minime stabilite în regulamentul specific 

[Este necesară doar în cazul în care situația nu este aceeași ca în programul național aprobat, articolul 14 
alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014] 

Furnizați o explicație detaliată pentru derogarea de la cotele minime prevăzute în regulamentele specifice.    
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