
GLOSAR DE DEFINIȚII – RAPORTUL ANUAL AL CURȚII DE CONTURI EUROPENE 

Introducere 

Acest glosar are menirea să îi ajute pe cititori să înțeleagă prezentul raport, prin furnizarea 
unor definiții clare și simple pentru termenii tehnici utilizați. Pentru definițiile juridice 
oficiale, cititorii sunt îndemnați să consulte textele juridice relevante. 

Definiții și explicații mai detaliate privind instituțiile, legislația, conturile și politicile UE pot fi 
găsite: 

- pe site-ul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene: 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=ro 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html 

- pe site-urile direcțiilor generale (DG) ale Comisiei, de exemplu: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_en.cfm 

https://ec.europa.eu/agriculture/glossary_ro 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/glossary 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_term
s.html 

A 

Achiziție publică:  

Procesul prin care autoritățile publice ale UE, naționale, regionale și locale sau organismele 
de drept public achiziționează produse, servicii și lucrări. Întreprinderile private au, în egală 
măsură, obligația de a respecta normele în materie de achiziții publice și/sau principiile 
acestora ori de câte ori efectuează achiziții ce sunt finanțate în mod predominant din fonduri 
publice. 

Acorduri de parteneriat:  

Acorduri încheiate între Comisie și fiecare stat membru, destinate să garanteze că fondurile 
sunt utilizate în conformitate cu Strategia Europa 2020. 

Agenție de plăți:  

Echivalentul autorităților de management și al autorităților de certificare în sectorul agricol. 
Este un organism desemnat de către autoritățile naționale pentru a gestiona și a controla 
sprijinul direct și măsurile de intervenție pe piață. 
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Ajutor de minimis:  

Ajutor de stat care este considerat a fi compatibil cu piața internă și, prin urmare, care este 
exceptat de la obligația de a fi supus aprobării de către Comisie, deoarece cuantumul său 
este inferior unui anumit plafon (per beneficiar, pe o perioadă de trei ani). 

Ajutor de stat:  

Orice formă de sprijin financiar direct sau indirect, acordat de autorită țile publice naționale 
în favoarea unor întreprinderi, care denaturează sau prezintă riscul de a denatura 
concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. În 
principiu, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice ajutoarele de stat în 
interiorul pieței comune, cu excepția cazului în care acestea sunt justificate în mod 
corespunzător. Normele UE privind ajutoarele de stat clarifică acele cazuri în care se 
consideră că sprijinul denaturează (sau prezintă riscul de a denatura) concurența. Comisia 
are competența exclusivă de a evalua compatibilitatea ajutoarelor de stat cu normele, dar 
deciziile sale pot fi reexaminate de Curtea de Justi ție a Uniunii Europene. 

Ajutor direct/sprijin direct:  

Plăți de suplimentare a veniturilor, efectuate către fermieri în conformitate cu politica 
agricolă comună, în cadrul cărora sunt incluse ajutoarele cuplate și ajutoarele pe suprafață 
decuplate. 

Analizarea și discutarea situațiilor financiare:  

O explicație cu privire la posturile, operațiunile și evenimentele semnificative prezentate în 
situațiile financiare ale unei entități și cu privire la factorii care le-au influențat. 

Angajament:  

Alocarea unei sume înscrise în buget cu scopul de a se finanța anumite cheltuieli specifice, 
dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Prin alocarea acestor sume, UE are posibilitatea de 
a semna contracte și acorduri de grant și de a lua alte decizii cu un impact financiar. 

Apreciere specifică:  

O evaluare a fiecărui domeniu major de activitate a UE, care completează declarația de 
asigurare formulată de Curtea de Conturi Europeană în temeiul Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene. Curtea consideră ca aprecieri specifice capitolele din raportul 
său anual ce conțin o evaluare privind regularitatea aferentă unei rubrici din cadrul financiar 
multianual, o evaluare privind gestiunea financiară și bugetară sau o evaluare 
a performanței. 
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Autoritate bugetară:  

Instituțiile abilitate să stabilească bugetul UE, și anume Parlamentul European și Consiliul de 

Miniștri. 

Autoritate de audit:  

O entitate, cum ar fi un departament din cadrul unei cancelarii de stat sau al ministerului 
finanțelor, care desfășoară audituri de sistem și audituri ale operațiunilor din cadrul unui 
program operațional și transmite constatările sale autorităților de management și 
autorităților de certificare competente. Această entitate prezintă un raport anual Comisiei în 
care furnizează o asigurare cu privire la buna funcționare a sistemelor de gestiune și de 
control și, în consecință, cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor certificate. 
Această autoritate de audit trebuie să fie independentă de organismele care gestionează 
fondurile. 

Autoritate de certificare:  

Entitate care efectuează controale cu privire la cheltuielile declarate de către autoritățile de 
management în vederea verificării legalității și regularității, cu scopul de a furniza o asigurare 
Comisiei în acest sens. 

Autoritate de management:  

Autoritate publică (sau privată) națională, regională sau locală desemnată de statul membru 
pentru a gestiona un program operațional. Printre atribuțiile acesteia se numără selecția 
proiectelor în vederea finanțării lor, monitorizarea implementării lor și raportarea către 
Comisie cu privire la aspectele financiare și la rezultatele obținute. Autoritatea de 
management impune, de asemenea, corecții financiare beneficiarilor în urma auditurilor 
efectuate de Comisie, de Curtea de Conturi Europeană sau de către orice altă autoritate din 
statul membru (de exemplu, autoritățile de audit). 

B 

Beneficiar:  

Persoană fizică sau juridică care primește o subvenție de la bugetul UE. 

Buna gestiune financiară:  

Concept care înglobează principiile economiei, eficienței și eficacității și care este definit la 
articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul financiar. Principiul economiei prevede ca 
resursele utilizate de instituție pentru desfășurarea activităților sale să fie puse la dispoziție 
în timp util, în cantitatea și la calitatea adecvate și la cel mai bun preț. Principiul eficienței 
privește raportul optim între resursele utilizate și rezultatele obținute. Principiul eficacității 
privește îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite și obținerea rezultatelor scontate. 
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C 

Cadru financiar multianual (CFM):  

Planul de cheltuieli pe termen lung al UE. CFM stabilește prioritățile în materie de cheltuieli 
și sumele maxime pe care le poate cheltui UE în anumite domenii pe parcursul unei perioade 
fixe de mai mulți ani. Cadrul actual acoperă perioada 2014-2020, iar cadrele anterioare au 
vizat perioadele 2007-2013 și 2000-2006. CFM este împărțit în șase părți sau rubrici. 

Capacitate de corecție:  

Valoarea estimată a cheltuielilor care sunt afectate de nerespectarea dispozi țiilor legale și 
contractuale și care sunt detectate și corectate de către direcția generală competentă a 
Comisiei/de către autoritățile competente după ce plata a fost ordonanțată. Termenul 
desemnează, de asemenea, capacitatea unei autorită ți din statul membru sau a unei direcții 
generale a Comisiei de a identifica și a corecta cheltuielile neconforme cu reglementările. 

Conturile consolidate (ale UE):  

Conturile agregate ale tuturor instituțiilor și agențiilor UE, prezentate de Comisie în cadrul 
unui document de sinteză unic. Din aceste conturi, sunt excluse sumele pe care institu țiile și 
agențiile le-au achitat sau le datorează unele altora. 

Costuri indirecte:  

Cunoscute și sub denumirea de „cheltuieli de regie”, acestea sunt cheltuieli care contribuie 
la un proiect sau la o acțiune a UE, dar și la alte activități desfășurate de către beneficiar. 
Aceste costuri nu sunt legate în mod direct de proiectul sau de acțiunea UE și nici nu sunt 
direct atribuibile acestora, ci sunt, mai degrabă, repartizate între diferitele activită ți ale 
beneficiarului în funcție de mai mulți parametri (factori de cost). 

Credit:  

Sumă înscrisă în buget a cărei cheltuire este autorizată pentru un anumit scop precizat. 

D 

Datorie contingentă:  

În contabilitate, aceasta este o datorie care poate apărea în funcție de rezultatul unui 
eveniment viitor incert. Ea este înregistrată în conturi dacă este probabilă și dacă valoarea ei 
poate fi estimată în mod rezonabil. 

Decizie de conformitate:  

Decizie oficială a Comisiei prin care se cuantifică sumele pe care statele membre trebuie să 
le ramburseze ca urmare a unei proceduri de verificare a conformității. 
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Declarația de asigurare:  

Declarație furnizată anual de Curtea de Conturi Europeană Parlamentului European și 
Consiliului. Ea conține opinia de audit a Curții privind fiabilitatea conturilor aferente tuturor 
veniturilor și cheltuielilor UE, precum și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente. Este cunoscută și sub denumirea de „DASˮ, din termenul din limba franceză 
déclaration d’assurance. 

Descărcare de gestiune:  

Decizie a Parlamentului European, adoptată pe baza unei recomandări a Consiliului, precum 
și a raportului anual și a declarației de asigurare întocmite de Curtea de Conturi Europeană, 
prin care Comisia este eliberată de răspunderea pentru gestiunea unui buget anume, 
închizându-se astfel execuția acestuia. 

Destinatar final:  

A se vedea termenul destinatar. 

Destinatar:  

Termen utilizat în Regulamentul financiar pentru a desemna o persoană fizică sau juridică 
care beneficiază de un împrumut sau de o garanție sau care primește o investiție din partea 
unui instrument financiar finanțat de UE. Termenul este utilizat, de asemenea, pentru 
a desemna o persoană fizică sau juridică care nu primește în mod efectiv o subvenție, dar 
care beneficiază totuși de pe urma unei anumite activități finanțate de UE, cum ar fi 
o persoană care urmează o formare în cadrul unui curs finanțat de UE sau un participant la 
o inițiativă de ocupare a forței de muncă (a se vedea, de asemenea, termenul de beneficiar). 

Deviz de program:  

Document întocmit de o țară parteneră și aprobat de Comisia Europeană, care conține un 
program de activitate. El prezintă activitățile care urmează să fie desfășurate, resursele 
financiare, materiale și umane necesare pentru implementarea lor, precum și procedurile 
care trebuie urmate. 

Dezangajare:  

Act prin care un angajament existent (sau o parte din acesta) este anulat(ă). 

E 

Ecocondiționalitate:  

Mecanism din cadrul politicii agricole comune prin care fermierii sunt obligați să respecte 
o serie de norme legate de mediu, de sănătatea publică, de sănătatea și bunăstarea 
animalelor și de gospodărirea terenurilor pentru a putea primi valoarea integrală a plăților 
solicitate. 
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Eroare:  

O neregulă care rezultă din nerespectarea cerințelor legale sau a celor contractuale. 

Eșantionare pe bază de unități monetare (monetary unit sampling – MUS):  

Metodă de eșantionare statistică, conform căreia fiecare euro cheltuit are șanse egale de a fi 
selectat în vederea examinării. În ceea ce privește operațiunile, utilizarea acestei metode 
garantează faptul că probabilitatea ca o operațiune anume să fie selectată este 
proporțională cu dimensiunea acesteia. Caracterul statistic al metodei permite extrapolarea 
rezultatelor obținute pe baza eșantionului la întreaga populație. 

Evaluare la jumătatea perioadei:  

Examinarea principalelor aspecte legate de punerea în aplicare a cadrului financiar 
multianual până la data respectivă, ținând cont de situația economică în momentul evaluării 
și de perspectivele economice (cea mai recentă evaluare de acest tip a fost publicată în 
2016). 

Evaluare:  

O evaluare a eficacității, a eficienței, a coerenței, a relevanței și a valorii adăugate europene 
a unei anumite intervenții realizate de UE. 

F 

Finanțări nerambursabile/granturi:  

Contribuții financiare directe din partea bugetului pentru a finanța acțiuni menite să 
contribuie la punerea în aplicare a unei anumite părți a unei politici a UE sau pentru a sprijini 
funcționarea unui organism care urmărește un obiectiv de interes general european sau un 
obiectiv care se înscrie în cadrul unei politici a UE. 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS):  

Mecanism de sprijinire a investițiilor creat pe baza unui regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului și implementat prin intermediul unui acord între BEI și Comisia 
Europeană în vederea mobilizării de fonduri pentru proiecte strategice pe teritoriul UE. 

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI):  

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. În contextul cadrului financiar multianual 2014-2020, aceste fonduri sunt 
reglementate de norme comune [care figurează în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 
denumit „Regulamentul privind dispozițiile comune”]. Considerate împreună, aceste cinci 
fonduri care fac obiectul gestiunii partajate reprezintă, actualmente, peste jumătate din 
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cheltuielile UE. Obiectivul general al acestora este de a reduce dezechilibrele regionale de la 
nivelul UE. 

G 

Gestiune directă:  

Gestionarea unui fond sau a unui program (selectarea contractanților, atribuirea finanțărilor 
nerambursabile, transferul de fonduri, activități de monitorizare etc.) realizată în mod direct 
de către Comisia însăși, spre deosebire de gestiunea partajată. 

Gestiune partajată:  

Metodă de execuție a bugetului UE, în cadrul căreia, spre deosebire de gestiunea directă, 
Comisia deleagă sarcinile de execuție statelor membre, dar păstrează responsabilitatea 
finală. Statele membre direcționează finanțarea către beneficiari și destinatari (finali) (prin 
intermediul agențiilor de plăți în cazul agriculturii și al dezvoltării rurale și prin intermediul 
autorităților de management în cazul altor plăți care fac obiectul gestiunii partajate). Statului 
membru îi revine responsabilitatea principală pentru instituirea unui sistem de gestiune și de 
control care să fie conform cu cerințele prevăzute în regulamente, el trebuind să se asigure 
că acest sistem funcționează în mod eficace și previne, detectează și corectează neregulile. 

H 

I 

Impact:  

În contextul evaluării performanței, impactul se referă la consecințele socioeconomice pe 
termen mai lung care pot fi observate după trecerea unei anumite perioade de timp de la 
finalizarea unui proiect sau a unui program. 

Instrument financiar:  

O formă de sprijin financiar de la bugetul UE (cunoscută anterior ca „instrument de inginerie 
financiară”), care poate lua forma unor investiții de capital sau cvasicapital, a unor 
împrumuturi, a unor garanții sau a altor instrumente de partajare a riscurilor [a se vedea 
articolul 2 litera (p) din Regulamentul financiar]. În comparație cu finanțările 
nerambursabile, principalele avantaje ale instrumentelor financiare sunt poten țialul de 
a atrage capital suplimentar și posibilitatea de a reutiliza sau a „reînnoi” finanțarea. 

(Interval de) încredere/certitudine:  

Nivelul real de eroare nu poate fi cunoscut decât dacă se procedează la testarea tuturor 
operațiunilor. În cazul abordării sale bazate pe eșantionare, Curtea calculează, în schimb, un 
interval de încredere de 95 %; cu alte cuvinte, Curtea consideră că există o probabilitate de 
95 % ca nivelul real de eroare să se situeze în acest interval. 
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Investiție de capital:  

Punerea la dispoziția unei întreprinderi a unor sume reprezentând capitaluri proprii, investite 
în mod direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate totală sau par țială asupra 
întreprinderii respective, investitorul de capital putând exercita, astfel, un anumit control 
asupra managementului întreprinderii și putând beneficia de profiturile acesteia. Investitorii 
își recuperează investițiile de capital doar atunci când își vând dreptul de proprietate sau 
când activele (nete) ale întreprinderii sunt lichidate. Este cunoscută și sub denumirea de 
„aport de capitaluri proprii”. 

J 

K 

L 

Logică de intervenție:  

Cadru conceptual care relevă modul în care se conturează legătura dintre nevoile evaluate și 
obiectivele urmărite și acțiunea implementată de UE, precum și rezultatul preconizat al 
acesteia. 

M 

Măsuri de intervenție pe piață:  

Intervenții publice pe piețele agricole pentru a se atenua efectele unor scăderi ale prețurilor 
și pentru a se face față dificultăților structurale care afectează piața, precum și ajutoare 
sectoriale (de exemplu, schemele pentru sectorul fructelor/legumelor și pentru sectorul 
vitivinicol, schemele pentru consumul în școli). 

N 

Neregularitate/neregulă:  

Act sau omisiune care duce la nerespectarea normelor UE (sau a altor norme relevante) și 
care are un impact potențial negativ asupra intereselor financiare ale UE. Ea poate fi 
rezultatul unor simple greșeli comise de beneficiari sau de autoritățile responsabile de 
efectuarea plăților. O neregulă deliberată poate constitui o fraudă 
(a se vedea, de asemenea, termenul eroare). 

Nivel de eroare estimat:  

Cea mai bună estimare anuală a Curții cu privire la nivelul de eroare care afectează 
o categorie de plăți. Acest nivel se calculează pe baza rezultatelor testelor efectuate pe un 
eșantion reprezentativ de operațiuni și se exprimă ca procent al plăților afectate de erori din 
valoarea totală a plăților. Acest procent se situează, cu un grad de probabilitate de 95 %, 
într-un interval de încredere delimitat de o limită inferioară și de o limită superioară. 
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O 

Operațiune:  

Încasarea unei sume, plata unei sume sau utilizarea dovedită a unei plăți în avans, acceptate 
de către Comisie și înregistrate în conturi. 

Opțiune simplificată în materie de costuri:  

O metodă de calculare a sumelor acordate ca finanțări nerambursabile, independent de 
costurile suportate efectiv. Principalele forme ale costurilor simplificate sunt costurile 
unitare standard, finanțarea forfetară (calculată ca procent din alte categorii de costuri 
eligibile) și sumele forfetare (condiționate de obținerea anumitor realizări sau rezultate). 

Organism de certificare:  

Echivalentul unei autorități de audit în sectorul agricol. Organismul de certificare este 
o entitate publică sau privată desemnată de statul membru în vederea certificării 
veridicității, a exhaustivității și a corectitudinii conturilor agenției de plăți acreditate. 

P 

Pajiște permanentă:  

Terenuri utilizate, pentru o perioadă mai lungă de cinci ani consecutivi, pentru producția de 
iarbă sau de alte plante erbacee furajere (cultivate sau spontane), care nu fac parte din 
sistemul de rotație a culturilor din exploatație. 

Performanță:  

Măsura în care proiectele sau programele respectă principiile bunei gestiuni financiare. 

Perioadă de programare:  

Cadru multianual în care sunt planificate și executate cheltuielile. Durata unei perioade de 
programare se poate prelungi mult peste intervalul de timp acoperit de rubrica din cadrul 
financiar multianual în cadrul căreia sunt cheltuite fondurile. Acest lucru este cauzat, în 
principal, de normele care reglementează conturile finale și închiderea programelor 
operaționale. De exemplu, în cazul programelor din domeniul agriculturii și din cel al 
coeziunii, ultimul exercițiu contabil al perioadei 2014-2020 se va încheia la jumătatea 
anului 2024. 

Plafon:  

Limită stabilită, pentru cheltuieli sau venituri, prin lege sau într-un acord, de exemplu în 
Decizia privind resursele proprii sau în cadrul financiar multianual (CFM). În cazul 
angajamentelor, CFM stabilește un plafon anual pentru fiecare rubrică de cheltuieli, în timp 
ce, pentru creditele de plată, se aplică un plafon anual global. 
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Plata pentru înverzire:  

Schemă de ajutoare directe introdusă în urma reformei PAC din 2013, cu scopul de 
a promova practici agricole ecologice. Fermierii care primesc sprijin direct în cadrul schemei 
de plată de bază sau al schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) sunt obligați să își 
diversifice culturile, să mențină pajiștile permanente existente și să creeze „zone de interes 
ecologic”; dacă sunt îndeplinite aceste condiții, ei pot beneficia, de asemenea, de plata 
pentru înverzire. 

Plată intermediară:  

Plată efectuată de UE către un beneficiar, pe baza unei cereri, înainte ca proiectul sau 
acțiunea în cauză să fie finalizate. În general, plățile intermediare se efectuează dacă s-au 
înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește proiectul sau acțiunea, conform 
prevederilor din contract sau din acordul de grant. 

Politica agricolă comună (PAC):  

Mecanism creat în 1962 pentru a garanta, printre altele, securitatea alimentară, asigurând, 
în același timp, un nivel de trai echitabil pentru fermierii din UE. PAC a cunoscut reforme 
majore în 1992, 2003 și 2013. 

Prag de semnificație:  

Nivelul cheltuielilor afectate de erori sau de nereguli, ca pondere din cheltuielile UE auditate, 
a cărui depășire determină considerarea nivelului de eroare ca fiind semnificativ în cadrul 
auditului și susceptibil să influențeze utilizatorii conturilor consolidate ale UE. Curtea 
utilizează un prag de semnificație de 2 % pentru opinia sa de audit, ținând seama, de 
asemenea, de natura și de contextul erorilor identificate. 

Program operațional:  

Program aprobat de Comisie, care acoperă investiții finanțate de UE ce urmează să fie 
realizate de un stat membru. Programul ia forma unui ansamblu coerent de priorită ți, 
cuprinzând măsuri în cadrul cărora vor fi cofinanțate diferite proiecte pe durata de șapte ani 
a cadrului financiar multianual. 

Proiect de buget rectificativ:  

Propunere înaintată de Comisie pentru modificarea anumitor aspecte din bugetul adoptat 
pentru exercițiul financiar în cauză. 

Proiect major:  

Operațiune de anvergură ce cuprinde un ansamblu de lucrări, activități sau servicii și este 
destinată să îndeplinească o funcție indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, 
urmărind obiective clar identificate. Reglementările stabilesc praguri financiare deasupra 
cărora operațiunile trebuie să fie considerate ca proiecte majore, ceea ce înseamnă că ele 
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trebuie să facă obiectul aprobării specifice de către Comisie pe baza unei evaluări 
independente a calității. Pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, pragul 
normal este de 50 de milioane de euro. 

Propunerea de regulament omnibus:  

O propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al UE și de modificare a regulamentelor aplicabile 
unor diverse sectoare de cheltuieli ale UE. Propunerea este un document al Comisiei 
[COM(2016) 605 final] care urmărește să modifice și să simplifice numeroase regulamente 
aplicabile în prezent fondurilor structurale și de investiții europene. 

Provizion:  

În contabilitate, acesta este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă, înregistrată în 
bilanț. 

Q 

R 

Raport anual de activitate:  

Raport de gestiune intern, prezentat comisarilor de către directorul general al fiecăreia 
dintre direcțiile generale ale Comisiei. Fiecare raport anual de activitate acoperă gestiunea și 
controlul intern din cadrul direcției generale în cauză și performanța acesteia în raport cu 
obiectivele și activitățile principale identificate în planul său de gestiune. Acest raport 
conține o declarație formulată de directorul general sau de șeful serviciului competent cu 
privire la informațiile de natură financiară puse la dispozi ție în raport. 

Rata de eroare reziduală/rata riscului rezidual:  

Este proporția cheltuielilor neconforme cu legile și reglementările aplicabile rămasă după ce 
au fost luate în considerare toate măsurile corective. Termenii „risc” și „eroare” sunt utilizați 
ca sinonime, dar în domenii diferite de cheltuieli (a se vedea, de asemenea, termenul risc 
rezidual cumulat). 

Realizare:  

În contextul evaluării performanței, realizarea este ceva ce se produce sau se obține cu 
ajutorul resurselor alocate unui proiect sau unui program (de exemplu, cursuri de formare 
profesională pentru tineri șomeri, număr de stații de epurare, kilometri de drumuri 
construite etc.). 

Regulamentul financiar:  

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. 
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Regulamentul financiar constituie principalul punct de referin ță pentru principiile și 
procedurile care reglementează întocmirea și execuția bugetului UE și controlul finanțelor 
UE. 

Regularitate:  

Măsura în care operațiunile au fost efectuate în conformitate cu dispozi țiile legale și 
contractuale aplicabile. 

Reportare:  

Operațiune de transfer de la un exercițiu la altul a unor credite autorizate, dar neutilizate, în 
scopuri întemeiate, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar. În mod normal, 
cheltuielile și veniturile sunt planificate și ordonanțate doar pentru un singur exercițiu 
(„principiul anualității”). În cazul cheltuielilor operaționale, reportarea creditelor reprezintă 
o excepție de la acest principiu. În schimb, în cazul cheltuielilor administrative, creditele 
sunt, de regulă, reportate în mod automat pentru a se achita facturile primite în exercițiul 
următor celui în care a fost prestată activitatea în cauză. 

Resurse:  

În contextul evaluării performanței, mijloacele financiare, umane, materiale, organizatorice 
sau de reglementare necesare pentru punerea în aplicare a unei politici, a unui proiect sau 
a unui program. 

Resurse proprii:  

Venituri care alimentează bugetul UE în temeiul tratatelor, al legisla ției relevante de punere 
în aplicare și al bugetului anual. Taxele vamale reprezintă cea mai importantă sursă de 
resurse proprii „tradiționale”; există, în egală măsură, o resursă proprie bazată pe TVA și 
o resursă proprie bazată pe VNB. 

Rezervă:  

În contextul raportului anual de activitate, directorul general exprimă o rezervă în cazul în 
care acesta nu este în măsură să confirme regularitatea unei păr ți importante a plăților 
efectuate de direcția generală respectivă sau în cazul în care există potențiale implicații 
grave pentru reputația Comisiei. 

Rezultat:  

În contextul evaluării performanței, acesta este efectul imediat și măsurabil al unui proiect 
sau al unui program. 

Rezultat economic:  

Diferența, în conturile consolidate ale UE, dintre veniturile totale și cheltuielile totale. Scopul 
prezentării acestui rezultat calculat în conformitate cu contabilitatea pe bază de 
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angajamente este de a se indica impactul financiar al evenimentelor asupra conturilor 
aferente exercițiului financiar respectiv. Prin urmare, rezultatul economic diferă de rezultatul 
bugetar, care prezintă diferența dintre venituri (încasări) și plățile efectuate. 

S 

Schema de plată de bază:  

Această schemă a intrat în vigoare în 2015, în urma reformei din 2013 a politicii agricole 
comune, înlocuind schema de plată unică. Schema de plată de bază func ționează pe baza 
drepturilor la plată alocate pentru suprafețele eligibile de teren declarate de solicitant în 
2015. Pentru fiecare drept la plată activat împreună cu un hectar de teren eligibil, fermierilor 
le revine, în cadrul acestei scheme, o plată egală cu valoarea dreptului la plată. Schema de 
plată de bază este în vigoare în 18 state membre, iar 2016 a fost primul an în care s-au 
efectuat plăți pe baza acestor norme noi. 

Schema de plată unică pe suprafață:  

Schemă de ajutor pe suprafață care se aplică în zece state membre și în cadrul căreia se 
acordă aceeași sumă pentru fiecare hectar. 

Sistemul de identificare a parcelelor agricole (Land Parcel Identification System – LPIS) 

Bază de date care repertoriază toate suprafețele agricole – și include fotografii aeriene sau 
din satelit – care sunt eligibile pentru ajutoare directe în cadrul politicii agricole comune. 
Sistemul este utilizat pentru a se verifica parcelele pentru care fermierii au solicitat plata, 
astfel încât să se asigure că aceasta corespunde suprafeței corecte, prevenindu-se, astfel, 
plățile în exces. 

Sistemul integrat de administrare și control (Integrated Administration and Control System 
– IACS):  

Sistem utilizat de statele membre pentru gestionarea și controlul plăților efectuate către 
fermieri în cadrul politicii agricole comune. Este constituit din baze de date care stochează 
informații detaliate privind fermierii, cererile de ajutor, animalele și drepturile la plată, 
precum și din baza de date LPIS. 

Sprijin bugetar:  

Modalitate prin care se acordă ajutor pentru dezvoltare (în cadrul rubricii 4, Europa în lume, 
din CFM și în cadrul FED). Sprijinul bugetar implică efectuarea de plăți în contul trezoreriei 
naționale a unei țări partenere, evaluarea performanței, dezvoltarea capacităților și un 
dialog cu țara parteneră. Comisia operează o distincție între trei tipuri de sprijin bugetar: 
„contracte de bună guvernanță și de dezvoltare”, „contracte de reformă sectorială” și 
„contracte de sprijin în vederea consolidării statului”. 
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Sprijin cuplat:  

Sprijin condiționat de producerea unui anumit produs agricol. 

Sprijin decuplat:  

Sprijin care nu este condiționat de producerea unui anumit produs agricol. 

Strategia Europa 2020:  

Strategia pe zece ani a Uniunii Europene pentru ocuparea for ței de muncă și creștere 
economică. A fost lansată în 2010, cu scopul de a crea condițiile necesare pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

T 

U 

V 

Venit național brut (VNB):  

Suma tuturor veniturilor rezidenților din cadrul unei economii într-o perioadă dată. VNB-ul 
este utilizat pentru a se determina limita superioară pentru plățile UE într-un anumit an: ele 
nu ar trebui să depășească 1,20 % din VNB-ul UE. Contribuția unui stat membru la veniturile 
UE este determinată, în mare măsură, de proporția pe care o reprezintă venitul național brut 
al acestuia din suma tuturor VNB-urilor statelor din UE. 

Venituri alocate:  

Venituri care, din cauza originii lor, sunt alocate unor cheltuieli specifice (de exemplu, 
contribuții ale statelor membre sau ale țărilor terțe la anumite programe de cercetare). Este 
vorba aici de o excepție de la principiul bugetar conform căruia totalul veniturilor trebuie să 
acopere totalul cheltuielilor. 

W 

X 

Y 

Z 
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