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ANEXA I 

Lista orientativă a tipurilor de costuri pe care programul le va finanța pentru acțiunile 

desfășurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97: 

(a) toate costurile de instalare și de întreținere a infrastructurii tehnice 

permanente care pune la dispoziția statelor membre resursele logistice, birotice 

și informatice pentru coordonarea operațiunilor vamale comune și a altor 

activități operaționale; 

(b) rambursarea cheltuielilor de deplasare și de ședere, precum și a altor 

indemnizații, dacă este cazul, ale reprezentanților statelor membre – și, după 

caz, ale reprezentanților țărilor terțe – care participă la misiunile comunitare, la 

operațiunile vamale comune organizate de către sau în colaborare cu Comisia, 

precum și la sesiunile de formare, la reuniunile ad-hoc și la reuniunile 

pregătitoare și la cele de evaluare pentru anchetele administrative sau acțiunile 

operative întreprinse de statele membre, atunci când acestea sunt organizate de 

către sau în colaborare cu Comisia; 

(c) cheltuielile legate de achiziționarea, studiul, dezvoltarea și întreținerea 

infrastructurii informatice (hardware), a programelor informatice (software) și 

a conexiunilor de rețea specifice, precum și a serviciilor conexe de producție, 

asistență și formare pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Regulamentul 

(CE) nr. 515/97, în special prevenirea și combaterea fraudei; 

(d) cheltuielile legate de furnizarea de informații și cheltuielile privind 

acțiunile conexe care permit accesul la informații, date și surse de date, în 

scopul desfășurării acțiunilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 515/97, în 

special prevenirea și combaterea fraudei; 

(e) cheltuielile legate de utilizarea Sistemului de informații al vămilor, 

prevăzute în instrumentele adoptate în temeiul articolului 87 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene și în special în Decizia 2009/917/JAI a 

Consiliului privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal, în 

măsura în care aceste instrumente prevăd că respectivele cheltuieli sunt 

suportate din bugetul general al Uniunii Europene; 

(f)  cheltuielile legate de achiziționarea, studiul, dezvoltarea și întreținerea 

componentelor Uniunii ale rețelei comune de comunicații utilizate în sensul 

literei (c).  
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ANEXA II 

INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA PROGRAMULUI 

 

Programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a 

evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului și 

de a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor colecta date 

cu privire la următorul set de indicatori-cheie: 

 

Obiectivul specific nr. 1: prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor 

activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. 

Indicatorul nr. 1: sprijinirea prevenirii și combaterii fraudei, a corupției și a oricăror 

altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, măsurată prin: 

1.1: gradul de satisfacție privind activitățile organizate și (co)finanțate prin 

program; 

1.2: procentul de state membre care primesc sprijin în fiecare an în cadrul 

programului. 

 

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea raportării neregulilor, inclusiv a fraudelor, legate de 

gestiunea partajată și de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii. 

Indicatorul nr. 2: gradul de satisfacție a utilizatorilor privind utilizarea Sistemului de 

gestionare a neregulilor. 

 

Obiectivul specific nr. 3: punerea la dispoziție a unor instrumente pentru schimbul de 

informații și acordarea de sprijin pentru activitățile operaționale în materie de asistență 

administrativă reciprocă în domeniul vamal. 

Indicatorul nr. 3: numărul informațiilor puse la dispoziție și numărul de activități 

sprijinite prin intermediul asistenței reciproce. 

 


