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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ 

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

1.1. Denumirea propunerii/inițiativei  

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în 

aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei 

Domeniul (domeniile) de politică în cauză  

Domeniul de politică: 09 - Rețele de comunicare, conținut și tehnologie  

Activitatea: 09.02 - Piața unică digitală 

1.2. Tipul propunerii/inițiativei  

Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă  

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui 

proiectpilot/a unei acțiuni pregătitoare
1
  

 Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente [este o 

inițiativă REFIT]  

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă  

1.3. Obiectiv(e) 

1.3.1. Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă  

Inițiativa are drept obiectiv general asigurarea stabilității și sustenabilității 

domeniului de prim nivel .eu (TLD-ul .eu), pentru a-i permite mai bine să își atingă 

mai bine misiunea încredințată, care constă în: 

a încuraja activitățile transfrontaliere online în Europa și în a sprijini piața unică 

digitală 

a favoriza/a construi o identitate europeană online. 

 

1.3.2. Obiectiv(e) specific(e) și obiectivul specific nr. [ ]  

Obiectiv(e) specific(e) 

Obiectivul specific nr. 1: eliminarea cerințelor juridice/administrative depășite. 

Obiectivul specific nr. 2: asigurarea faptului că normele sunt adaptate exigențelor 

viitorului și facilitarea adaptării domeniului .eu la evoluțiile rapide de pe piața 

domeniilor de prim nivel și din peisajul digital, caracterizat prin dinamism, integrând 

și promovând, în paralel, prioritățile UE din mediul online. 

Obiectivul specific nr. 3: asigurarea unei structuri de guvernanță care să reflecte cele 

mai bune practici de pe plan tehnic și în materie de guvernanță și care să servească 

totodată interesul public al UE. 

Obiectivul specific nr. 4: promovarea atractivității TLD-ului .eu. 

Prezenta fișă se va axa în continuare asupra obiectivului nr. 3. 

                                                 
1 Astfel cum sunt menționate la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar. 
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1.3.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate 

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor 

vizați/grupurilor vizate. 

În ceea ce privește obiectivul specific de N3, propunerea introduce un cadru de 

guvernanță separat: deși ar urma să fie menținut modelul actual care constă în 

externalizarea activităților operaționale zilnice către un operator extern, se prevede 

înființarea unui organism multiparticipativ separat, care va îndeplini un rol 

consultativ. Introducerea unui organism multiparticipativ (Consiliul multiparticipativ 

.eu) ar consolida și ar extinde contribuțiile la buna guvernanță a Registrului .eu și ar 

asigura o mai mare transparență a guvernanței corporative a acestuia.  

Consiliul multiparticipativ .eu va trebui să dispună de resurse adecvate. Costul este 

estimat la aproximativ 50 000 EUR pe an (pentru rambursarea cheltuielilor de 

călătorie și de ședere ale experților, pentru organizarea de reuniuni și pentru activități 

precum elaborarea de rapoarte și studii externe) și urmează să fie suportat de 

Comisie. 

 

1.3.4. Indicatori de rezultat și de impact  

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei. 

Pentru obiectivul specific nr. 3: numărul și importanța rezultatelor auditurilor externe 

privind Registrul .eu”; soliditatea și reziliența infrastructurii tehnice; ratele anuale de 

evaluare a vulnerabilității și a penetrării; indicatorii sustenabilității financiare pe 

termen lung, inclusiv procentul de rău-platnici; numărul de riscuri evaluate, numărul 

de exerciții efectuate anual în cadrul planului de asigurare a continuității activității și 

numărul cazurilor de neconformitate evidențiate de aceste exerciții; termenele de 

reluare a activității în caz de dezastru; numărul anual de acțiuni în justiție și 

eventualele costuri financiare. 

1.4. Motivele propunerii/inițiativei  

1.4.1. Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung  

Introducerea unui organism multiparticipativ ar consolida și ar extinde contribuțiile 

la buna guvernanță a Registrului .eu, ar asigura o mai mare transparență a 

guvernanței corporative a acestuia și ar fi concepută astfel încât să reflecte abordarea 

multiparticipativă. Modelul va corespunde astfel politicii de guvernanță a internetului 

anunțată de Comisie. 

Reprezentanții tuturor părților interesate relevante vor fi în măsură să participe la 

dialog, să clarifice mai bine posibilele consecințe ale deciziilor și să acorde consiliere 

cu privire la punerea în aplicare a ccTLD-ului .eu. Membrii noului organism de 

guvernanță vor fi numiți de Comisie pe baza unei proceduri deschise și transparente, 

care vizează limitarea riscurilor de conflicte de interese potențiale. 

 

1.4.2. Valoarea adăugată a implicării Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, 

precum mai buna coordonare, securitatea juridică, o eficacitate sporită sau 

complementarități). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției 
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Uniunii” reprezintă valoarea rezultată din intervenția Uniunii care se adaugă 

valorii care ar fi fost altfel creată numai de statele membre 

Valoarea adăugată a UE preconizată a fi creată (ex post): existența TLD-ului .eu 

îmbracă o puternică valoare simbolică și reflectă existența unei comunități europene 

online (de cetățeni, instituții și întreprinderi) care dorește să fie identificată în mod 

clar ca atare. TLD-ul .eu conferă utilizatorilor care doresc să opereze pe piața unică o 

conotație europeană specifică, recunoscută în toată lumea.  

Cadrul de reglementare la nivelul UE pentru TLD-ul .eu este util pentru asigurarea și 

extinderea în continuare a unui spațiu pentru nume de domenii de internet sub TLD-

ul .eu, în care să se aplice legislația UE relevantă, precum și normele relevante ale 

UE în materie de protecție a datelor și a consumatorilor. 

Măsurile de reglementare luate la nivelul statelor membre nu ar putea asigura 

îndeplinirea obiectivelor fundamentale urmărite prin crearea și gestionarea unui 

nume de domeniu inovator și în care cetățenii UE să aibă încredere, și anume 

promovarea pe internet a imaginii Uniunii Europene și crearea de valoare adăugată 

prin asigurarea mai multor posibilități de alegere pentru utilizatori, în plus față de 

ccTLD-urile naționale.  

 

1.4.3. Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare 

Cadrul de reglementare actual nu asigură o structură optimă de guvernanță în materie 

de supraveghere și responsabilizare, care să corespundă abordării declarate a 

Comisiei privind guvernanța internetului. 

1.4.4. Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare 
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1.5. Durata și impactul financiar  

 Propunere/inițiativă pe durată determinată  

–  Propunere/inițiativă în vigoare de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA  

–  Impact financiar din AAAA până în AAAA  

 Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată
2
 

– Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din 2020 până în 

2020, 

– urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră. 

1.6. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)
3 
 

 Gestiune directă de către Comisie 

–  prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile 

Uniunii;  

–  prin intermediul agențiilor executive  

 Gestiune partajată cu statele membre  

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:: 

–  țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea; 

–  organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza); 

–  BEI și Fondului european de investiții; 

–  organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar; 

–  organismelor de drept public; 

–  organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția ca 

acestea să prezinte garanții financiare adecvate; 

–  organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu 

punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții 

financiare adecvate; 

–  persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în 

cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant. 

– Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“. 

Observații  

                                                 
2 Posibilul impact asupra următorului cadru financiar multianual (CFM 2021-2027) va fi abordat în 

cadrul negocierilor referitoare la acest cadru. 
3 Detaliile referitoare la modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar pot fi găsite 

pe site-ul BudgWeb: 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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2. MĂSURI DE GESTIUNE  

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare  

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții. 

Comisia va monitoriza aplicarea regulamentului și va prezenta Parlamentului European, 

Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind evaluarea sa în 

termen de cel mult cinci ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament.  

Mai mult, progresele înregistrate în ceea ce privește TLD-ul .eu vor fi monitorizate periodic 

prin prezentarea unui raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în 

aplicare, eficacitatea și funcționarea numelui de domeniu în termen de trei ani de la 

prezentarea raportului de evaluare menționat anterior și din trei în trei ani după această dată. 

2.2. Sistemul de gestiune și de control  

2.2.1. Riscul (riscurile) identificat(e)  

Riscurile identificate sunt legate de necesitatea garantării independenței Registrului 

.eu și de eventualele conflicte de interese ale experților care vor face parte din 

Consiliul multiparticipativ .eu.  

2.2.2. Informații privind sistemul de control intern instituit 

Modalitățile practice de bază de înființare a organismului separat sunt precizate în 

textul juridic al regulamentului. Comisia va înființa Consiliul multiparticipativ .eu 

aplicând principiile consacrate în materie de grupuri de experți. Cerințele juridice vor 

include: 

a) măsuri menite să garanteze că organismul nou înființat dispune de autonomia 

și independența necesare față de Registru; 

b) garanția că organul de guvernanță nou înființat va acționa în conformitate cu 

obiectivele și politicile Comisiei; 

c) sarcinile principale (în principiu, exclusiv consultative) încredințate 

organismului de guvernanță nou înființat și relațiile sale cu Comisia și cu Registrul; 

d) rolul și competențele Comisiei față de Registru și de organismul de guvernanță 

nou înființat (de exemplu, puterea de supraveghere exercitată de Comisie asupra 

Registrului). 

 

2.2.3. Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de 

risc de eroare.  

Funcționarea Consiliului multiparticipativ .eu respectă normele privind crearea și 

funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei. 

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și neregulilor  

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate. 

Articolul 13 din propunerea legislativă privind ccTLD-ul .eu conferă Comisiei 

competențe specifice de supraveghere față de operatorul Registrului, care ar urma să 

cuprindă măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor 
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În plus, contractul încheiat cu Registrul trebuie să includă dispoziții detaliate de 

prevenire a fraudelor și a neregulilor. 
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3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară 

(bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)  

 Linii bugetare existente  

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare. 

Rubrica din cadrul financiar 

multianual 

Linia bugetară 
Tipul  

cheltuielilor Contribuție  

Număr Rubrica  Dif./Nedif.4. 
Țări 

AELS5 

 

Țări 

candidate6 

 

Țări terțe 

în sensul 

articolului 21 

alineatul (2) 

litera (b) din 

Regulamentul 

financiar  

Definirea și punerea în aplicare a 

politicii Uniunii în domeniul 

comunicațiilor electronice 
09.0201 Dif. NU NU NU NU 

                                                 
4 Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate. 
5 AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.  
6 Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest. 
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3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor  

[Această secțiune ar trebui completată folosind foaia de calcul privind datele bugetare cu caracter administrativ (al doilea document 

din anexa la prezenta fișă financiară) și încărcată în DECIDE pentru consultarea interservicii.] 

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor  

milioane EUR (cu trei zecimale) 

Rubrica din cadrul financiar  

multianual  
1a  Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă  

 

DG CONNECT 

  
Anul 
2019 

Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

A se introduce atâția ani câți 

sunt considerați necesari pentru 

a reflecta durata impactului (cf. 

punctul 1.6) 

TOTAL 

09 02 01 
Angajamente (1a)  0,050      0,050 

Plăți (2a)  0,025 0,025     0,050 

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe 

specifice
7
  

 

        

Numărul liniei bugetare  (3)         

TOTAL credite 

pentru DG CONNECT 

Angajamente 
=1+1a 

+3  0,050      0,050 

Plăți 
=2+2a 

+3 
 0,025 0,025     0,050 

 

 

 

 TOTAL credite operaționale  Angajamente (4)  0,050      0,050 

                                                 
7 Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă 

și cercetare directă. 

http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html
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Plăți (5)  0,025 0,025     0,050 

 TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din 

bugetul anumitor programe  
(6)         

TOTAL credite  

încadrate la RUBRICA <1a> din cadrul 

financiar multianual 

Angajamente =4+ 6  0,050      0,050 

Plăți =5+ 6  0,025 0,025     0,050 

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici: 

 TOTAL credite operaționale  
Angajamente (4)  0,050      0,050 

Plăți (5)  0,025 0,025     0,050 

 TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din 

bugetul anumitor programe  
(6)         

TOTAL credite  

încadrate la RUBRICILE 1-4 

din cadrul financiar multianual 
(suma de referință) 

Angajamente =4+ 6  0,050      0,050 

Plăți =5+ 6  0,025 0,025     0,050 
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Rubrica din cadrul financiar  

multianual  
5 „Cheltuieli administrative” 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 

  
Anul 

N 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți 

sunt considerați necesari pentru 

a reflecta durata impactului (cf. 

punctul 1.6)  

TOTAL 

DG:  

         

 Alte cheltuieli administrative  

 

(Consiliul multiparticipativ .eu) 

 

        

TOTAL DG CNECT          

 

TOTAL credite 

în cadrul RUBRICII 5 

din cadrul financiar multianual  

(Total angajamente = 

Total plăți)         

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 

  
Anul 
2019 

Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

A se introduce atâția ani câți 

sunt considerați necesari pentru 

a reflecta durata impactului (cf. 

punctul 1.6) 

TOTAL 

TOTAL credite  

în cadrul RUBRICILOR 1-5 

din cadrul financiar multianual  

Angajamente  0,050      0,050 

Plăți  0,025 0,025     0,050 
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3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale  

–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale  

–  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos: 

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale) 

A se indica 

obiectivele și 

realizările  

 

 

  
Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți sunt considerați 

necesari pentru a reflecta durata impactului 

(cf. punctul 1.6) 
TOTAL 

REALIZĂRI 

Tip8 

 

Costuri 

medii N
r.

 

Costuri N
r.

 

Costuri N
r.

 

Costuri N
r.

 

Costuri N
r.

 

Costuri N
r.

 

Costuri N
r.

 

Costuri 
Nr. 

total 

Costuri 

totale 

Consiliul multiparticipativ .eu                 

- rambursarea 

cheltuielilor de 

călătorie și de 

ședere ale 

experților 

 0,001 32 

 

0,032              0,032 

- organizarea de 

reuniuni 

 0,004 2 0,008              0,008 

- alte costuri 

(rapoarte și 

studii externe) 

 0,005 2 0,010              0,010 

Subtotal pentru obiectivul specific 

nr. 3 

 0,050              0,050 

COSTURI TOTALE  0,05              0,05 

                                                 
8 Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de exemplu: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.). 
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3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ 

3.2.3.1. Sinteză  

–  Propunerea/inițiativa nu necesită utilizarea de credite cu caracter 

administrativ  

–  Propunerea/inițiativa necesită utilizarea de credite cu caracter 

administrativ, conform explicațiilor de mai jos: 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 
Anul 
2019 

Anul 
2020 

Anul 
2021 

Anul 
2022 

A se introduce atâția ani câți sunt considerați 

necesari pentru a reflecta durata impactului 

(cf. punctul 1.6) 

TOTAL 

 

RUBRICA 5 
din cadrul financiar 

multianual 

        

Resurse umane         

Alte cheltuieli  
cu caracter administrativ 

        

Subtotal RUBRICA 5 
din cadrul financiar 

multianual  

        

 

în afara RUBRICII 59 
din cadrul financiar 

multianual  

 

        

Resurse umane          

Alte cheltuieli  
cu caracter administrativ 

        

Subtotal  
în afara RUBRICII 5 
din cadrul financiar 

multianual  

        

 

TOTAL         

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele 

DGului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin 

resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în 

lumina constrângerilor bugetare. 

                                                 
9 Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor 

și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă. 
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3.2.3.2. Necesarul de resurse umane estimat 

–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.  

–  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform 

explicațiilor de mai jos: 

Estimări în echivalent normă întreagă 

 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

A se 

introduce 

atâția ani 

câți sunt 

considerați 

necesari 

pentru a 

reflecta 

durata 

impactului 

(cf. punctul 

1.6) 

Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari) 
  

XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare 

ale Comisiei) 
       

XX 01 01 02 (delegații)        

XX 01 05 01 (cercetare indirectă)        

10 01 05 01 (cercetare directă)        

 Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)10 

 

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)        

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)        

XX 01 04 aa 11 

 

- la sediu 

 
       

- în delegații         

XX 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)        

10 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare directă)        

Alte linii bugetare (a se preciza)        

TOTAL        

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză. 

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru 

gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce 

ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina 

constrângerilor bugetare. 

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate: 

Funcționari și agenți temporari  

Personal extern  

                                                 
10 AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat. INT = personal pus la 

dispoziție de agenții de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.  
11 Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”). 
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3.2.4. Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual  

–  Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual 

actual. 

–  Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii 

corespunzătoare din cadrul financiar multianual. 

Nu vor fi necesare resurse suplimentare de la bugetul UE în plus față de cele deja prevăzute în 

programarea financiară. 

–  Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate 

sau la revizuirea cadrului financiar multianual. 

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, 

precum și sumele aferente. 

3.2.5. Contribuții din partea terților  

– Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.  

– Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată după cum urmează: 

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale) 

 

Anul 
N 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți sunt 

considerați necesari pentru a 

reflecta durata impactului 

(cf. punctul 1.6) 

Total 

A se preciza organismul 

care asigură cofinanțarea  
        

TOTAL credite 

cofinanțate  
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3.3. Impactul estimat asupra veniturilor  

–  Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor. 

–  Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar: 

–  asupra resurselor proprii  

–  asupra veniturilor diverse  

milioane EUR (cu trei zecimale) 

Linia bugetară pentru 

venituri: 

Credite 

disponibile 

pentru 

exercițiul 

financiar în 

curs 

Impactul propunerii/inițiativei12 

Anul 
N 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți sunt 

considerați necesari pentru a reflecta 

durata impactului (cf. punctul 1.6) 

Articolul ………….         

Pentru veniturile diverse „alocate”, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată 

(afectate). 

 

A se preciza metoda de calcul al impactului asupra veniturilor. 

                                                 
12 În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate 

trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costuri de 

colectare. 
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