
 

Raportul anual pe 2020 al Curții de 
Conturi Europene – Glosar 

Termen Explicație 

Abordare noțională 

Abordare utilizată de Comisie, în cadrul 
căreia contribuțiile UE la proiectele cu 
donatori multipli sunt puse în comun cu 
contribuțiile altor donatori și nu sunt 
alocate în vederea finanțării unor 
cheltuieli specifice. 

Absorbție 

Partea din fondurile UE alocate unui stat 
membru, adesea exprimată procentual, 
care a fost cheltuită pentru proiecte 
eligibile. 

Achiziție publică 

Achiziția de către un organism public sau 
de către altă autoritate a unor bunuri, 
servicii sau lucrări prin intermediul unor 
proceduri deschise și competitive, cu 
scopul de a obține calitate și un raport 
optim costuri-beneficii. 

Acord de contribuție 

Acord între Comisie și o organizație care 
implementează acțiuni în gestiune 
indirectă și care și-a demonstrat 
capacitatea de a gestiona fonduri la 
același nivel ca și Comisia. 

Acord de delegare 

Acord încheiat cu persoane fizice sau 
juridice, în anumite domenii de politică, 
în vederea execuției de fonduri ale UE în 
gestiune indirectă. 

Acord de parteneriat 

Acord încheiat între Comisie și un stat 
membru sau o țară terță/țări terțe, în 
contextul unui program de cheltuieli al 
UE, în care sunt stabilite, printre altele, 
planurile strategice, prioritățile de 
investiții, condițiile schimburilor 
comerciale sau dispozițiile care 
reglementează furnizarea ajutorului 
pentru dezvoltare. 



2 

 

Acordul de la Cotonou 

Tratat între UE, statele membre ale 
acesteia și țările din Africa, zona 
Caraibilor și Pacific, prin care se 
urmărește promovarea dezvoltării 
economice, sociale și culturale, a păcii și 
securității și a unui mediu politic stabil și 
democratic. 

Acquis 
Corpusul dreptului UE, inclusiv actele 
legislative, hotărârile judecătorești și alte 
acte juridice. 

Acțiuni externe 

Activități ale UE prin care se acordă 
asistență țărilor terțe și se dezvoltă 
relațiile cu acestea, inclusiv prin acorduri 
multilaterale, precum și cu organizații 
regionale sau globale. 

Adiționalitate 

Principiul conform căruia finanțarea din 
partea UE, în special cea direcționată prin 
fondurile ESI, trebuie să vină în 
completarea cheltuielilor naționale și nu 
să le înlocuiască. 

Agenție de plăți 
Organism desemnat de un stat membru 
pentru administrarea cheltuielilor 
agricole ale UE. 

Agenție descentralizată 

Organism independent al UE înființat pe 
o perioadă nedeterminată, ca centru de 
expertiză, pentru a îndeplini sarcini care 
contribuie la elaborarea și 
implementarea unei politici a UE. 

Agenție executivă 

O organizația creată și gestionată de 
Comisie, pentru o perioadă limitată de 
timp, cu misiunea de a desfășura sarcini 
specifice legate de programele sau de 
proiectele UE, în numele Comisiei și sub 
responsabilitatea acesteia. 

Ajutor de stat 

Sprijin direct sau indirect acordat de 
autoritățile publice unei întreprinderi sau 
unei organizații, care oferă astfel acesteia 
un avantaj față de concurenții săi. 

Ajutor de stat de minimis 
Valoare-plafon pentru ajutorul de stat 
sub care nu este nevoie de o aprobare 
din partea Comisiei. 
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Ajutor direct/plată directă 

Plăți de sprijin, în principal ajutoare pe 
suprafață, efectuate direct către fermieri 
în cadrul Fondului european de garantare 
agricolă. 

Analiza performanței programelor 

Anexă la raportul anual privind 
gestionarea și performanța bugetului UE, 
în care sunt rezumate toate fișele de 
program, inclusiv o selecție de indicatori 
ai programelor. 

Angajament 

Suma alocată în cadrul bugetului pentru 
finanțarea unui anumit element de 
cheltuieli, cum ar fi un contract sau un 
acord de grant. Angajamentele trebuie să 
aibă la bază un credit de angajament. 

Angajament de agromediu și climă 

Oricare dintr-un ansamblu de practici 
opționale care depășesc cerințele 
obișnuite în materie de mediu și care 
acordă fermierilor dreptul la plăți de la 
bugetul UE. 

Angajamente restante Suma angajamentelor realizate, dar care 
nu s-au concretizat încă în plăți. 

Anualitate 
Principiu bugetar conform căruia bugetul 
trebuie colectat și cheltuit în exercițiul 
financiar de care aparține. 

Arie de intervenție Prioritate de al doilea nivel a UE în 
domeniul dezvoltării rurale. 

Asistență macrofinanciară 

O formă de ajutor financiar acordat de UE 
țărilor partenere care se confruntă cu 
dificultăți bugetare sau legate de balanța 
de plăți. 

Atestare 

Abordarea utilizată atunci când se 
furnizează o asigurare de audit cu privire 
la informații financiare, la alte date sau la 
aserțiuni specifice pregătite de entitatea 
auditată. 

Audit de conformitate 

Audit care urmărește să verifice, prin 
colectarea de probe, dacă o activitate se 
desfășoară cu respectarea normelor și 
a reglementărilor aplicabile și în 
conformitate cu condițiile prevăzute de 
eventuale contracte sau acorduri. 
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Autoritate bugetară 

Termen utilizat atunci când se face 
referire la Parlamentul European și la 
Consiliul Uniunii Europene în calitatea lor 
de organisme cu competențe decizionale 
pentru aspecte legate de bugetul UE. 

Autoritate de audit 

Entitate națională independentă 
responsabilă de auditul sistemelor și al 
operațiunilor din cadrul unui program de 
cheltuieli al UE. 

Autoritate de certificare 

Organism desemnat de statul membru în 
vederea certificării exactității și 
a conformității declarațiilor de cheltuieli 
și a cererilor de plată. 

Autoritate de management 

Autoritate (publică sau privată) națională, 
regională sau locală desemnată de statul 
membru să gestioneze un program 
finanțat de UE. 

Autorități responsabile de programe 

Termenul colectiv utilizat pentru 
autoritățile de management, de 
certificare și de audit implicate în 
cheltuielile din domeniul coeziunii. 

Axă prioritară 
Un obiectiv-cheie al unui program 
operațional, împărțit în una sau mai 
multe priorități de investiții. 

Bancă sau instituție națională de 
promovare 

Instituție financiară înființată de 
autoritățile publice cu scopul de a furniza 
finanțare pentru dezvoltarea economică. 

Baza de date Arachne 

Instrument de data mining dezvoltat de 
Comisie pentru a sprijini autoritățile de 
management în administrarea și 
gestionarea fondurilor ESI. 

Baza de impozitare a TVA-ului Valoarea totală a bunurilor și a serviciilor 
pentru care se aplică TVA. 

Beneficiar 
Persoană fizică sau juridică ce primește 
un grant sau un împrumut de la bugetul 
UE. 

Buna gestiune financiară 
Gestiunea resurselor în conformitate cu 
principiile economiei, eficienței și 
eficacității. 
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Cadru financiar multianual (CFM) 

Planul de cheltuieli al UE care stabilește 
prioritățile (pe baza obiectivelor de 
politică) și plafoanele, în cadrul 
a șase rubrici principale, în general pentru 
o perioadă de șapte ani. Constituie 
structura în care sunt stabilite bugetele 
anuale ale UE și fixează plafoane pentru 
fiecare categorie de cheltuieli. 

Cadrul comun de gestionare a riscurilor 

Cadru utilizat pentru controalele vamale 
de către statele membre, bazat pe 
schimbul de informații și de analize 
privind riscurile între administrațiile 
vamale. 

Cadrul comun de monitorizare și 
evaluare 

Normele și procedurile pentru evaluarea 
performanței politicii agricole comune. 

Capacitate de corecție Măsură utilizată de Comisie pentru 
a estima nivelul corecțiilor viitoare. 

Capitol de negociere 
Unul dintre domeniile prioritare ale 
acquis-ului în contextul negocierilor de 
aderare cu țările candidate. 

Captură aruncată înapoi în mare Peștele capturat neintenționat care este 
aruncat înapoi în apă. 

Captură totală admisibilă 
Maximul care poate fi capturat dintr-un 
stoc de pește, în fiecare an, în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului. 

Centru național de coordonare 

Organism care coordonează activitățile 
autorităților de supraveghere 
a frontierelor din statele membre și 
servește drept platformă pentru schimbul 
de informații între aceste autorități și cu 
Frontex. 

Cerere de ajutor în format electronic cu 
informații geospațiale (GSAA) 

Instrumentul de depunere online 
a cererilor de ajutor agricol pe suprafață. 

Codul vamal al Uniunii Principalul act legislativ al Uniunii în 
domeniul vamal. 

Coeficient Gini 

Măsoară gradul de inegalitate într-o 
populație statistică, de exemplu deviația 
distribuției bogăției sau a veniturilor 
dintr-o anumită țară în raport cu 
o distribuție perfect egală. 
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Comitetul de coordonare pentru 
fondurile structurale și de investiții 
europene 

Comitet din cadrul Comisiei însărcinat cu 
discutarea punerii în aplicare 
a reglementărilor care vizează fondurile 
structurale și de investiții europene. 

Comitetul științific, tehnic și economic 
pentru pescuit (CSTEP) 

Grup de experți numiți de Comisie pentru 
a ajuta la implementarea politicii comune 
în domeniul pescuitului. 

Consiliul Internațional pentru 
Explorarea Apelor Maritime (ICES) 

Organizație interguvernamentală de 
științe marine care urmărește 
dezvoltarea și diseminarea de cunoștințe 
științifice cu privire la starea și la 
utilizarea sustenabilă a mărilor și 
a oceanelor. 

Consultare interservicii 

O procedură oficială prin care un serviciu 
al Comisiei solicită o consiliere sau un aviz 
din partea altor servicii referitor la 
o propunere. 

Contabilitate pe bază de angajamente 

Metodă contabilă prin care veniturile și 
cheltuielile sunt recunoscute atunci când 
apar și nu atunci când sunt efectiv 
încasate sau plătite. 

Controale vamale ulterioare acordării 
liberului de vamă 

Controale vamale desfășurate după 
punerea mărfurilor la dispoziție de către 
autoritățile vamale. 

Conturi consolidate 
Conturile agregate ale tuturor 
instituțiilor, agențiilor și organismelor UE, 
prezentate într-un singur document. 

Convergență 

Procesul prin care statele membre care 
doresc să adopte moneda euro depun 
eforturi în vederea îndeplinirii unor 
criterii economice și normative specifice. 

Corecție financiară 

O măsură de protecție a bugetului UE 
împotriva cheltuielilor neconforme sau 
frauduloase, care constă în retragerea 
sau recuperarea de fonduri cu scopul de 
a compensa plățile efectuate în mod 
necuvenit către proiecte sau programe 
sprijinite de UE. 

Costuri directe 
Cheltuieli legate în mod specific de un 
proiect sau o acțiune a UE efectuate de 
un beneficiar. 
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Costuri indirecte 

Cheltuieli suportate de un beneficiar, 
care nu sunt legate în mod specific de un 
proiect sau o acțiune a UE, cum ar fi 
cheltuieli de regie sau alte costuri 
administrative. 

Cota de apel pentru TVA 
Procentaj aplicat bazei de impozitare a 
TVA-ului din fiecare stat membru pentru 
a calcula resursa proprie bazată pe TVA. 

Credit 
Sumă rezervată într-un buget pentru un 
scop anume. Bugetul UE conține credite 
de angajament și credite de plată. 

Credit de angajament 
Plafonul anual al sumelor disponibile de 
la bugetul UE pentru elemente de 
cheltuieli specifice. 

Credit de plată Autorizarea de a efectua plăți doar după 
ce condițiile aferente au fost îndeplinite. 

Datorie contingentă 
Obligație potențială de plată care ar 
putea apărea în funcție de rezultatul unui 
eveniment viitor. 

Decizia de asociere peste mări 

Decizie de creare a unui parteneriat între 
UE și țările și teritoriile de peste mări cu 
scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă 
a acestora și de a promova valorile și 
standardele UE. 

Declarație de asigurare 

Declarație a unui director-general din 
cadrul Comisiei, inclusă în raportul anual 
de activitate al direcției generale 
respective, cu privire la caracterul 
complet și exact al conturilor, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente acestor conturi, la 
funcționarea sistemelor de control intern 
și la respectarea principiilor bunei 
gestiuni financiare. 

Declarație de asigurare (DAS) 

Declarație publicată în raportul anual al 
Curții de Conturi Europene, prin care 
aceasta prezintă opinia sa de audit cu 
privire la fiabilitatea conturilor UE și la 
regularitatea operațiunilor subiacente 
acestora. 
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Decontare 

Plata soldului datorat unui stat membru 
sau recuperarea fondurilor de la un stat 
membru în vederea închiderii unui 
program al UE. 

Deficit de colectare a taxelor vamale 

Diferența dintre nivelul taxelor la import 
care ar trebui să fie percepute pentru 
economie în ansamblu și taxele de import 
efectiv colectate. 

Descărcare de gestiune 

Decizie anuală luată de Parlamentul 
European prin care acesta acordă 
Comisiei aprobarea finală a modului în 
care a fost executat bugetul. 

Destinatar final/destinatar 

Persoana fizică sau juridică ce primește 
un grant sau un împrumut de la bugetul 
UE sau cea care beneficiază, în cele din 
urmă, de o activitate finanțată de UE. 

Deviz de program 

Documentul întocmit de țara parteneră și 
avizat de Comisia Europeană care 
stabilește activitatea de cooperare sau de 
dezvoltare care urmează să fie 
desfășurată, precum și resursele 
financiare, umane și materiale necesare. 

Dezangajare 
Anularea de către Comisie a totalității 
unui angajament neutilizat sau a unei 
părți din acesta. 

Dezvoltare durabilă 

O abordare în materie de dezvoltare care 
ține seama de imperativele pe termen 
lung, cum ar fi durabilitatea rezultatelor, 
conservarea mediului și a resurselor 
naturale sau echitatea socială și 
economică. 

Document de lucru al serviciilor 
Comisiei (SWD – staff working 
document) 

Un document al Comisiei fără caracter 
obligatoriu, elaborat ca bază pentru 
discuții, fie la nivel intern, fie în afara 
instituției. 

Drept la plată 

Drept transferabil care conferă unui 
fermier activ dreptul la sprijin din partea 
UE, cu condiția să fie declarat împreună 
cu o suprafață de teren agricol eligibil. 
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Echipamente individuale de protecție 
(PPE) 

Articole precum măști, mănuși și 
echipamente de protecție a ochilor 
concepute pentru a proteja purtătorul 
împotriva unor riscuri la adresa sănătății 
sau a siguranței. 

Ecocondiționalitate 

Mecanism în cadrul căruia efectuarea 
plăților către fermieri este condiționată 
de îndeplinirea de către aceștia 
a anumitor cerințe legate de mediu, de 
siguranța alimentară, de sănătatea și 
bunăstarea animalelor și de gestionarea 
terenurilor. 

Economie 
Punerea la dispoziție a resurselor în timp 
util, în cantitatea și la calitatea adecvate 
și la cel mai bun preț. 

Efect de excludere 
Efect economic prin care o creștere 
a cheltuielilor publice cauzează o scădere 
a investițiilor private. 

Efect multiplicator 

Atunci când o modificare la nivelul unei 
anumite resurse, cum ar fi investiții sau 
garanții din partea UE, determină 
o modificare de o amploare și mai mare 
la nivelul unei realizări, cum ar fi 
investiția totală. 

Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor 
urmărite prin activitățile întreprinse. 

Eficiență 

Raportul optim dintre resursele utilizate, 
activitățile întreprinse și îndeplinirea 
obiectivelor [din Regulamentul 
(UE) 2018/1046]. 

Eroare 
Rezultatul unui calcul incorect sau al unei 
nereguli cauzate de neconformitatea cu 
cerințele legale și contractuale. 

Eroare cuantificabilă 

În cadrul raportării rezultatelor testelor 
efectuate pe operațiuni, este vorba de 
o clasificare utilizată de Curtea de Conturi 
Europeană pentru cazurile în care 
cuantumul afectat de eroare în cadrul 
unei operațiuni poate fi măsurat. 
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Eșantionare bazată pe raționamentul 
profesional 

Spre deosebire de eșantionarea statistică, 
în acest caz este vorba de o procedură în 
cadrul căreia auditorul își exercită 
puterea de apreciere pentru a selecta 
elemente dintr-o populație în vederea 
efectuării de teste de audit, scopul 
urmărit fiind acela de a respecta anumite 
criterii prestabilite. 

Eșantionare pe bază de unități 
monetare (MUS) 

Metodă de eșantionare statistică, în 
cadrul căreia probabilitatea ca 
o operațiune anume să fie selectată este 
proporțională cu dimensiunea acesteia. 

Eșantionare statistică 
Tehnică de eșantionare pe bază statistică, 
utilizată în testele de audit pentru 
a obține rezultate reprezentative. 

Eșantionare statistică reprezentativă 

Aplicarea unor tehnici statistice cu scopul 
de a extrage un eșantion care să reflecte 
caracteristicile populației din care acesta 
provine. 

Evaluare a impactului 
Analiză a efectelor probabile (ex ante) 
sau reale (ex post) ale unei inițiative de 
politică sau ale unui alt demers. 

Evaluare ex post 

O evaluare independentă a eficacității, 
a eficienței, a coerenței, a relevanței și 
a valorii adăugate europene ale unui 
proiect sau program finalizat. 

Facilitate de tranziție 
Instrument care asigură continuitatea 
finanțării de la o schemă de finanțare a 
UE la următoarea. 

Fișă de program 

Justificare prezentată pentru creditele 
operaționale solicitate de Comisie pentru 
fiecare program de cheltuieli în proiectul 
de buget anual, pe baza implementării 
din anii anteriori măsurate cu ajutorul 
indicatorilor. 

Fond fiduciar al UE Fond administrat de UE în care sunt 
mobilizați bani din surse multiple pentru 
a finanța răspunsul internațional la 
o situație de urgență sau la o criză în curs, 
în general în țările în curs de dezvoltare. 
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Fondul de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane (FEAD) 

Fond al UE de sprijin pentru acțiunile prin 
care statele membre furnizează ajutor 
alimentar și alte tipuri de asistență 
materială celor mai sărace persoane din 
societate. 

Fondul de coeziune 

Fond al UE prin care se urmărește 
reducerea decalajelor economice și 
sociale din cadrul Uniunii prin finanțarea 
de investiții în statele membre al căror 
venit național brut pe cap de locuitor se 
situează sub 90 % din media UE. 

Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 

Fond al UE prin care este finanțată 
contribuția UE la programele de 
dezvoltare rurală. 

Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) 

Fond al UE care consolidează coeziunea 
economică și socială în UE prin finanțarea 
de investiții menite să reducă 
dezechilibrele dintre regiuni. 

Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) 

Fond al UE prin care sunt finanțate atât 
plăți directe către fermieri, cât și măsuri 
care reglementează sau susțin piețele 
agricole. 

Fondul European de Investiții (FEI) 

Furnizor specializat de finanțare de risc 
pentru întreprinderile mici și mijlocii din 
întreaga Europă. Face parte din Grupul 
BEI. 

Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS) 

Mecanism de sprijin pentru investiții, 
lansat de Banca Europeană de Investiții 
(BEI) și de Comisie, ca parte a Planului de 
investiții pentru Europa, cu scopul de 
a mobiliza investiții private în proiecte de 
importanță strategică pentru UE. 

Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (FEPAM) 

Fond al UE care ajută pescarii să realizeze 
tranziția către un pescuit sustenabil și 
comunitățile costiere să își diversifice 
economiile. 

Fondul fiduciar Bêkou 
Fond fiduciar al UE cu rolul de a sprijini 
stabilizarea și reconstrucția Republicii 
Centrafricane. 
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Fondul fiduciar de urgență al UE pentru 
Africa 

Fond fiduciar al UE cu misiunea de 
a sprijini stabilitatea în regiunea Sahel 
(inclusiv bazinul Lacului Ciad), Cornul 
Africii și Africa de Nord și de a contribui la 
o mai bună gestionare a migrației prin 
combaterea cauzelor profunde ale 
acesteia. 

Fondul social european (FSE) 

Fond al UE pentru crearea de oportunități 
în materie de educație și de ocupare 
a forței de muncă, precum și pentru 
ameliorarea situației persoanelor expuse 
riscului de sărăcie. 

Fondurile structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI) 

Cele cinci fonduri principale ale UE care, 
împreună, sprijină dezvoltarea economică 
pe tot teritoriul UE: Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime. 

Frontieră externă 
O frontieră, inclusiv aeroporturi și porturi 
maritime, lacustre sau fluviale, între un 
stat membru al UE și o țară terță. 

Funcție sensibilă 

Un post sau o funcție care presupune un 
grad considerabil de autonomie sau de 
putere executivă de care s-ar putea abuza 
în vederea obținerii unor foloase 
personale financiare sau de alt tip. 

Garanție bugetară 

Angajament de a utiliza bugetul UE 
pentru a compensa BEI în cazul 
eventualelor pierderi suportate atunci 
când un beneficiar nu își îndeplinește 
obligațiile în contextul FEIS, de exemplu 
obligațiile de rambursare a unui 
împrumut. 

Gestiune directă 

Gestiunea unui fond sau a unui program 
al UE asigurată doar de către Comisie, 
spre deosebire de gestiunea partajată sau 
gestiunea indirectă. 

Gestiune indirectă 

Metodă de execuție a bugetului UE prin 
care Comisia încredințează sarcini de 
execuție altor entități (precum țări terțe 
și organizații internaționale). 
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Gestiune partajată 

Metodă de execuție a bugetului UE, în 
cadrul căreia, spre deosebire de 
gestiunea directă, Comisia deleagă sarcini 
de execuție statelor membre, păstrând 
însă responsabilitatea finală. 

Grant/finanțare nerambursabilă 

Plată nerambursabilă efectuată din 
bugetul UE către un beneficiar în scopul 
implementării unui proiect sau a unui 
program eligibil. 

Impact 

Consecințele pe termen lung ale unui 
proiect sau ale unui program finalizat, 
care pot fi de natură socioeconomică, 
ecologică sau financiară. 

Indicator de rezultat 

Variabilă măsurabilă care furnizează 
informații pentru evaluarea efectelor 
imediate ale proiectelor sprijinite asupra 
populației-țintă. 

Indicator-cheie de performanță O măsură cuantificabilă a performanței în 
îndeplinirea unor obiective-cheie. 

Inițiativa pentru IMM-uri 

Instrument financiar comun al Comisiei și 
al Fondului European de Investiții, care 
urmărește să faciliteze accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii la 
finanțare. 

Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor (YEI) 

Program al UE care sprijină tinerii care nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de 
formare din regiunile cu o rată 
a șomajului în rândul tinerilor de peste 
25 %. 

Instrument financiar/inginerie 
financiară 

Sprijin financiar din partea bugetului UE 
care poate lua forma unor investiții de 
capital sau cvasicapital, a unor 
împrumuturi sau garanții sau a altor 
instrumente de partajare a riscurilor. 

Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI) 

Program al UE din cadrul financiar 
multianual 2021-2027, care fuzionează 
mai multe instrumente de acțiune 
externă într-unul singur. 
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Integrare 

Luare în considerare în mod sistematic 
a unor priorități specifice (cum ar fi 
egalitatea de gen sau protecția climei) în 
toate demersurile de elaborare și de 
punere în aplicare a politicilor. 

Intensitate maximă a ajutorului 

Valoarea totală a sprijinului care poate fi 
plătit pentru un domeniu de finanțare, 
exprimată ca procent din costurile 
eligibile. Intensitatea maximă a ajutorului 
variază în funcție de program și depinde 
de factori precum poziția geografică. 

Intermediar financiar 
Entitate care acționează ca verigă între 
administratorul fondului unui instrument 
financiar și destinatarii finali. 

Interoperabilitate 
Capacitatea unui sistem de a comunica și 
a lucra împreună cu alte sisteme, inclusiv 
prin schimbul de date. 

Interval de încredere 
Măsură statistică a preciziei rezultatelor 
unei eșantionări, utilizată la estimarea 
ratei de eroare. 

Inventar VNB 
Lista procedurilor, a statisticilor și a altor 
elemente utilizate pentru calcularea VNB-
ului. 

Investiție de capital 

Fonduri investite într-o societate în 
schimbul unei participații în capitalurile 
proprii ale acesteia și al unei cote din 
profit. 

Închidere 

Decontul financiar al unui program sau 
fond al UE, prin plata soldului datorat 
unui stat membru sau unei alte țări 
beneficiare sau recuperarea de fonduri 
de la un stat membru ori de la o altă țară 
beneficiară. 

Înfrățire instituțională 

Mecanism de consolidare a capacităților 
în domenii specializate, prin care un 
organism dintr-o țară parteneră primește 
sprijin de la un omolog dintr-un stat 
membru al UE. 
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Întreprindere comună 

Organism al UE înființat împreună cu un 
partener în vederea desfășurării unui 
proiect sau a unei activități în domeniul 
cercetării și tehnologiei. 

Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 

Definiție în termeni de dimensiune, 
aplicată societăților și altor organizații, pe 
baza numărului de angajați și în funcție 
de anumite criterii financiare. 
Întreprinderile mici au mai puțin de 50 de 
angajați și cifra lor de afaceri sau bilanțul 
total nu depășește 10 milioane de euro. 
Întreprinderile medii au mai puțin de 250 
de angajați și cifra lor de afaceri nu 
depășește 50 de milioane de euro sau 
valoarea totală a bilanțului este de cel 
mult 43 de milioane de euro. 

Înverzire 

Adoptarea unor practici agricole care 
sunt benefice pentru climă și mediu. 
Acest termen este frecvent folosit pentru 
a desemna și schema de sprijin a UE 
aferentă. 

Limitare a sferei auditului 

Menționarea într-un raport de audit 
a oricăror domenii pentru care auditorul 
nu a putut ajunge la o concluzie și care, 
prin urmare, sunt excluse din opinia de 
audit. 

Logică de intervenție 

Legăturile dintre obiectivele unei 
propuneri, resursele și activitățile 
prevăzute și rezultatele și impactul 
scontate. 

Mandatul BEI de acordare 
a împrumuturilor externe 

Mandat prin care UE autorizează BEI să 
desfășoare operațiuni de finanțare în țări 
partenere, cu o garanție de la bugetul UE. 

Măsură de piață 

Intervenție publică pe piețele agricole 
pentru a se atenua efectele unor scăderi 
ale prețurilor și pentru a se face față 
dificultăților structurale, prin ajutoare 
sectoriale (de exemplu, schemele pentru 
sectorul fructelor/legumelor și pentru 
sectorul vitivinicol sau programul de 
distribuire a laptelui în școli). 
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Mecanismul Erasmus+ de garantare 
a împrumuturilor pentru masteranzi 

O inițiativă desfășurată de Fondul 
European de Investiții în numele Comisiei 
Europene, care garantează împrumuturi 
acordate pentru studii postuniversitare în 
străinătate, studenții putând obține astfel 
finanțare mai ușor. 

Mecanismul pentru interconectarea 
Europei (MIE) 

Instrument al UE prin care se acordă 
asistență financiară pentru crearea de 
infrastructură interconectată sustenabilă 
în sectoarele energiei, transporturilor și 
tehnologiei informației și comunicațiilor. 

Misiune de asigurare 

Un tip de audit în urma căruia se 
formulează o opinie cu privire la subiectul 
auditului, de exemplu cu privire la 
fiabilitatea unui set de situații financiare 
sau la regularitatea operațiunilor. 

Mobilitate în scop educațional Studii sau formare într-o altă țară. 

Neregulă/Neconformitate 
O încălcare a normelor UE (sau 
a normelor naționale relevante) sau 
a obligațiilor contractuale. 

Nivel de eroare estimat 

Estimare statistică a nivelului de eroare 
care afectează o populație, obținută în 
urma testării unui eșantion reprezentativ 
de operațiuni. 

Operațiune 
O tranzacție, cum ar fi o plată efectuată 
sau un venit încasat, înregistrată în 
conturile UE. 

Opțiune simplificată în materie de 
costuri 

Abordare utilizată pentru a determina 
valoarea unui grant făcând apel la 
metode precum costurile unitare 
standard, finanțarea la rate forfetare sau 
sumele forfetare, în loc de costurile 
efectiv suportate de beneficiar. Este 
concepută pentru a reduce sarcina 
administrativă. 

Ordin de recuperare Document prin care se solicită plata unei 
sume datorate. 

Ordonator de credite 
Persoană responsabilă pentru execuția 
veniturilor și a cheltuielilor unui organism 
al UE. 
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Organism de certificare 

În contextul cheltuielilor agricole, 
o entitate publică sau privată desemnată 
de statul membru în vederea certificării 
fiabilității conturilor anuale ale unei 
agenții de plăți acreditate, precum și 
a legalității și regularității operațiunilor 
subiacente conturilor respective. 

Organism intermediar 

Organizație – cum ar fi un organism 
național public sau privat, un ONG sau 
o agenție descentralizată a UE – 
desemnată să administreze finanțarea 
acordată de UE în gestiune indirectă sau 
în gestiune partajată. 

Orizont 2020 Programul pentru cercetare și inovare al 
UE pentru perioada 2014-2020. 

Ortofotografie 

Fotografie aeriană în care se 
compensează pentru elevație, înclinare și 
topografia suprafeței cu scopul de 
a permite o măsurare armonizată 
a distanțelor. 

Pachet de asigurare 

Set de documente pe care fiecare stat 
membru îl prezintă anual Comisiei cu 
privire la fondurile ESI și care include 
conturile anuale, un rezumat, raportul de 
control, declarația de gestiune și opinia 
de audit. 

Pajiște permanentă 
Teren agricol consacrat producției de 
iarbă și de alte plante furajere erbacee 
timp de cel puțin cinci ani consecutivi. 

Performanță 

Măsura în care o acțiune, un proiect sau 
un program finanțat(ă) de UE și-a 
îndeplinit obiectivele și a obținut un 
raport costuri-beneficii optim. 

Perioadă de programare 
Perioada în cursul căreia un program de 
cheltuieli al UE este planificat și pus în 
aplicare. 

Pescuit durabil 
Practici de pescuit care nu epuizează 
stocurile de pește și care reduc la 
minimum impactul asupra mediului. 
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Pistă de audit 

Evidențe ale circulației datelor în cadrul 
unui sistem contabil sau al unui sistem 
administrativ, care permit urmărirea 
operațiunilor la nivel individual. 

Plată de prefinanțare Avans în numerar pentru finanțarea unor 
activități definite într-o perioadă dată. 

Plată intermediară 

O plată în cadrul unui proiect sau al unui 
program al UE, efectuată după ce 
beneficiarul a atins un anumit obiectiv de 
etapă specificat în contract sau în acordul 
de grant. 

Politica agricolă comună (PAC) 

Politica unică și armonizată a UE în 
domeniul agricol, care include subvenții și 
o serie de alte măsuri menite să 
garanteze securitatea alimentară, să 
asigure un nivel de trai echitabil pentru 
fermierii din UE, să promoveze 
dezvoltarea rurală și să protejeze mediul. 

Politica comună în domeniul pescuitului 

Cadrul UE pentru gestionarea resurselor 
piscicole și a pescuitului, menit să asigure 
sustenabilitatea stocurilor de pește și un 
venit stabil pentru comunitatea 
pescărească. 

Politica de securitate și apărare comună 
(PSAC) 

Parte a politicii externe a UE care se 
axează pe capacitatea în materie de 
securitate și de apărare. 

Prag de semnificație 

Pragul peste care se consideră că 
neregulile detectate în cadrul unei 
populații auditate sau într-un set de 
situații financiare afectează exactitatea și 
fiabilitatea. 

Presiunea exercitată de pescuit asupra 
stocurilor 

Impactul pescuitului asupra stocurilor de 
pește. 

Procedură contradictorie 

Procedură în cadrul căreia Comisia 
discută rezultatele controalelor sale 
împreună cu organismul sau 
departamentul verificat, pentru a se 
asigura că acestea sunt bine fondate. 
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Procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor 

Procedură prin care Comisia ia măsuri 
împotriva oricărui stat membru al UE care 
nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin în 
temeiul dreptului UE. 

Program 

Mijlocul prin care sunt realizate 
obiectivele de politică ale UE, în general 
prin intermediul unor proiecte 
cofinanțate. 

Program de dezvoltare rurală 

Set de obiective și acțiuni naționale sau 
regionale multianuale, aprobate de 
Comisie, pentru punerea în aplicare 
a politicii de dezvoltare rurală a UE. 

Program operațional 

Cadrul de bază pentru implementarea 
proiectelor de coeziune finanțate de UE 
într-o perioadă dată, reflectând 
prioritățile și obiectivele stabilite în 
acordurile de parteneriat încheiate între 
Comisie și fiecare stat membru. 

Program unic 

Program din cadrul Instrumentului 
european de vecinătate, în cadrul căruia 
fondurile sunt alocate pentru mai multe 
țări care îndeplinesc anumite condiții, în 
completarea alocărilor lor financiare de 
bază. 

Proiect de buget rectificativ 
Propunere înaintată de Comisie pentru 
modificarea bugetului UE în curs de 
execuție. 

Proiect major 

Proiect finanțat de UE al cărui cost total 
eligibil este de peste 50 de milioane de 
euro, în sectoare precum transporturile, 
mediul și energia. 

Provizion 

Termen contabil care desemnează cea 
mai bună estimare a unei datorii 
probabile viitoare cu exigibilitate sau 
valoare incertă, înregistrată în bilanț. 

Punct deschis referitor la RPT 
Rezervă exprimată de Comisie cu privire 
la datele legate de RPT din conturile de 
venituri ale unui stat membru. 
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Raport anual de activitate 

Raport întocmit de fiecare direcție 
generală a Comisiei și de fiecare instituție 
și organism al UE, în care se prezintă 
performanța respectivei entități sub 
aspectul îndeplinirii obiectivelor sale, 
precum și modul în care aceasta și-a 
utilizat resursele umane și financiare. 

Raport anual de control 

Document pregătit de autoritatea de 
audit dintr-un stat membru și prezentat 
Comisiei ca parte a pachetului anual de 
asigurare al țării respective. 

Raport anual privind gestionarea și 
performanța bugetului UE 

Raport pe care Comisia îl elaborează în 
fiecare an cu privire la modul în care 
a gestionat bugetul UE și la rezultatele pe 
care le-a obținut, sintetizând informațiile 
din rapoartele anuale de activitate ale 
direcțiilor sale generale și ale agențiilor 
executive. 

Rată a plăților 
Procentul din totalitatea fondurilor care 
a fost vărsat dintr-un instrument financiar 
către destinatarii finali. 

Rată de eroare reprezentativă 

Estimare statistică a erorii care afectează 
o populație, obținută pe baza testării unui 
eșantion reprezentativ de operațiuni 
extrase din populația respectivă. 

Rată de eroare reziduală/Rata riscului 
rezidual/Rata de eroare reziduală totală 

Proporția dintr-o populație considerată 
a nu fi conformă cu legile și 
reglementările aplicabile, după luarea în 
considerare a efectului tuturor 
procedurilor de control și al tuturor 
recuperărilor și corecțiilor efectuate. 

Rată de provizionare 
Procent dintr-o datorie financiară 
autorizată care trebuie reflectat ca 
provizion. 

Reactorul termonuclear experimental 
internațional (ITER) 

Proiect internațional de cercetare, 
desfășurat ca parteneriat între UE și 
diferite țări, cu scopul de a demonstra 
fezabilitatea științifică și tehnologică 
a unui reactor de fuziune la scară 
completă. 
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Realizare 

Ceva ce se produce sau se obține prin 
intermediul unui proiect, cum ar fi un 
curs de formare predat sau construcția 
unui drum. 

Registru de excepții 

Document în care se înregistrează 
abaterile de la controalele și procedurile 
prevăzute, inclusiv motivele și impactul 
acestor abateri. 

Regulamentul financiar 

Normele care reglementează întocmirea 
și utilizarea bugetului UE, precum și 
procesele conexe, cum ar fi controlul 
intern, raportarea, auditul și descărcarea 
de gestiune. 

Regulamentul general de exceptare pe 
categorii de ajutoare 

Regulament al UE care permite acordarea 
anumitor tipuri de măsuri de ajutor de 
stat fără obligația de a notifica Comisia. 

Regulamentul Omnibus 

Revizuirea din 2018 a Regulamentului 
financiar, prin care sunt modificate și 
simplificate normele financiare și 
gestiunea bugetară a UE. 

Regulamentul privind dispozițiile 
comune (RDC) 

Regulamentul care stabilește normele 
aplicabile tuturor celor cinci fonduri 
structurale și de investiții europene. 

Regularitate/Legalitate și regularitate 

Măsura în care o operațiune sau 
o activitate este conformă cu normele și 
reglementările aplicabile și cu orice 
eventuale obligații contractuale. 

Relocare 

Transferul refugiaților dintr-o țară în care 
aceștia au solicitat azil către o altă țară 
care a fost de acord să îi primească și să 
le acorde în cele din urmă drept de 
ședere permanentă. 

Reportare 
Transferul de credite bugetare neutilizate 
dintr-un exercițiu financiar în următorul, 
sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții. 

Resursa proprie bazată pe taxa pe 
valoarea adăugată/bazată pe TVA 

Resursa proprie a UE care constă într-o 
proporție definită (cotă de apel) din TVA-
ul colectat de fiecare stat membru. 
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Resurse 

Mijloacele financiare, umane, materiale, 
administrative sau de reglementare 
utilizate pentru implementarea unui 
proiect sau a unui program. 

Resurse proprii 
Fondurile utilizate pentru a finanța 
bugetul UE, marea majoritate provenind 
din contribuțiile statelor membre. 

Resurse proprii tradiționale (RPT) Veniturile UE colectate din taxe vamale și 
din cotizații pentru zahăr. 

Rețea transeuropeană (TEN) 

Rețea de infrastructuri transfrontaliere 
de transport, de energie sau de 
telecomunicații creată cu scopul de 
a sprijini și a ameliora funcționarea pieței 
interne a UE prin facilitarea liberei 
circulații a persoanelor, a bunurilor și 
a serviciilor. 

Rezervă 
Deficiență semnalată de un director 
general în declarația de asigurare pe care 
o prezintă în raportul anual de activitate. 

Rezervă de performanță 

Suma din bugetul alocat cheltuielilor 
aferente fondurilor structurale și de 
investiții europene care este reținută 
până la îndeplinirea anumitor ținte. 

Rezervă privind TVA 
Rezervă exprimată cu privire la modul în 
care un stat membru și-a calculat resursa 
proprie bazată pe TVA. 

Rezervă privind VNB 
Rezervă exprimată cu privire la modul în 
care un stat membru și-a calculat resursa 
proprie bazată pe VNB. 

Rezervă specifică transversală Rezervă specifică legată de VNB care 
intersectează mai multe aspecte. 

Rezultat 

Efectul imediat al unui proiect sau al unui 
program după finalizarea acestuia, cum 
ar fi capacitatea îmbunătățită de inserție 
profesională a participanților la un curs 
sau accesul îmbunătățit ca urmare 
a construcției unui drum nou. 

Rezultat economic 

Rezultatul exercițiului, astfel cum este 
prezentat în conturile consolidate ale UE, 
reprezentând diferența dintre venituri și 
cheltuieli. 
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Risc de nedetectare Riscul ca testele de audit să nu detecteze 
o eroare sau o deficiență. 

Risc rezidual cumulat 

Cheltuielile rămase, la sfârșitul unei 
perioade de programare, neconforme cu 
legile și reglementările aplicabile, după ce 
s-au luat toate măsurile corective. 

Schema de plată de bază 
Schemă a UE pentru agricultură, în cadrul 
căreia sunt efectuate plăți către fermieri 
pe baza suprafeței de teren eligibil. 

Schema de plată unică pe suprafață 

Schemă de plăți agricole bazate pe 
suprafață, aplicată în zece state membre, 
cu titlu tranzitoriu, în cadrul căreia 
fermierii primesc o sumă standard de 
ajutor per hectar. Toate celelalte state 
membre aplică schema de plată de bază. 

Schemă de personal 

Numărul maxim de posturi disponibile 
per categorie profesională și grad de 
remunerare în cadrul unei instituții sau al 
unui organism al/a UE. 

Sistemul de identificare a parcelelor 
agricole (LPIS) 

Baza de date din statele membre în care 
sunt înregistrate terenurile agricole și 
care este utilizată pentru efectuarea 
plăților de ajutor direct în cadrul politicii 
agricole comune și în scopul controalelor 
privind eligibilitatea cererilor depuse de 
fermieri. 

Sistemul european de conturi naționale 
și regionale 

Cadrul contabil al UE utilizat pentru 
a furniza o descriere sistematică și 
detaliată a unei economii. 

Sistemul integrat de administrare și 
control (IACS) 

Mecanism al UE utilizat de statele 
membre pentru gestionarea și controlul 
plăților efectuate către fermieri în cadrul 
politicii agricole comune. 

Sprijin bugetar 

Transferul direct de ajutor din partea UE 
către trezoreria națională a unei țări 
partenere, sub rezerva îndeplinirii 
anumitor condiții. 

Sprijin cuplat Plăți efectuate de UE către fermieri 
pentru producerea unui anumit produs. 
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Sprijin decuplat [pentru venit] 
Plăți efectuate de UE către fermieri care 
nu sunt condiționate de producerea unui 
anumit produs. 

Standardele internaționale de audit 
(ISA) 

Standardele de audit financiar emise de 
Federația Internațională a Contabililor. 

Stare ecologică bună 

Obiectiv calitativ pentru sănătatea, 
biodiversitatea, productivitatea și 
sustenabilitatea pe termen lung a mărilor 
și a oceanelor. 

Strategia Europa 2020 
Strategia pe zece ani a Uniunii Europene, 
lansată în 2010, cu scopul de a stimula 
creșterea și de a crea locuri de muncă. 

Sumă forfetară O plată efectuată integral și nu în tranșe. 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

Impozit indirect pe consum perceput pe 
producția și distribuția de bunuri și pe 
prestarea de servicii, care este în cele din 
urmă suportat de către consumatorul 
final. 

TVA recuperabil 

TVA-ul pe care o persoană impozabilă îl 
poate deduce din TVA-ul datorat 
autorităților fiscale, cu condiția ca 
aceasta să fi plătit deja suma respectivă la 
achizițiile proprii de bunuri și servicii. 

Țară candidată 
Țară a cărei cerere de aderare la UE a fost 
recunoscută în mod formal de Consiliul 
European. 

Țară care face obiectul politicii de 
coeziune 

Un stat membru al UE care este eligibil 
pentru sprijin din Fondul de coeziune. 

Țară potențial candidată 
Țară sau teritoriu cu perspective clare de 
aderare la UE în viitor, dar căreia nu i s-a 
acordat încă statutul de țară candidată. 

Țări participante la program (Erasmus+) 
Statele membre ale UE, Macedonia de 
Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Serbia și Turcia. 

Țări și teritorii de peste mări 

Țări și teritorii care nu fac parte din UE, 
dar care au legături constituționale cu 
trei dintre statele membre ale acesteia 
(Danemarca, Franța și Țările de Jos). 
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UE-13 

Cele 13 state membre care au aderat la 
Uniunea Europeană în 2004 sau după 
această dată (Bulgaria, Republica Cehă, 
Estonia, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia și Slovacia). 

Validarea și închiderea conturilor 

Proces anual prin care, în urma efectuării 
unor verificări, Comisia acceptă sumele 
pe care organismele și partenerii de 
implementare le solicită la plată. 

Venit național brut (VNB) 
Măsură standard a bogăției unei țări, 
bazată pe veniturile încasate din surse 
interne și din străinătate. 

Venitul factorilor agricoli 

Venituri din agricultură, defalcate în 
funcție de elementele componente ale 
acestora (teren, forță de muncă și 
capital). 

Venituri alocate 

Fonduri plătite în contul bugetului UE (de 
exemplu, amenzi și corecții sau 
contribuții ale țărilor terțe la programe 
pentru cercetare) care pot fi utilizate 
doar într-un scop precis. 

Verificarea conformității 

Procesul prin care Comisia verifică dacă 
un stat membru a utilizat în mod corect 
fondurile agricole puse la dispoziția sa și 
dacă acesta a pus în aplicare în mod 
eficace sistemele sale de gestiune și de 
control. 

Zonă marină protejată 

Zona maritimă desemnată, prin lege sau 
în alt mod, drept zonă de protecție și de 
conservare a biodiversității, a resurselor 
naturale și a siturilor de patrimoniu 
cultural. 
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