
  

 
pagina 1 

Regulament 1301 din 20-12-2013 
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 347 din 20-12-2013 

REGULAMENTUL (UE) NR 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 
  
din 17 decembrie 2013 
  
privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere 
economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 
  
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
  
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 178 şi 349, 
  
având în vedere propunerea Comisiei Europene, 
  
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, 
  
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (

1
), 

  
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (

2
), hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,  

  
întrucât: 
  

(1) Articolul 176 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare re-
gională (FEDR) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul 
respectiv şi cu al doilea şi al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor din-
tre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi a întârzierii în dezvoltare a regiunilor cel mai puţin favorizate; în acest con-
text, trebuie să se acorde o atenţie specială regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav şi permanent, pre-
cum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populaţiei şi regiunile insulare, transfrontaliere şi muntoase. 
  
(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (

3
) stabileşte dispoziţiile comune FEDR, 

Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondului european 
pentru pescuit şi afaceri maritime. 

___________________ 
(1) JO C 191, 29.6.2012, p. 44. 
(2) JO C 225, 27.7.2012, p. 114. 

(3) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fon-
dul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial). 

  
(3) Ar trebui stabilite dispoziţii specifice privind tipurile de activităţi care pot beneficia de sprijin din partea FEDR pentru a 
contribui la priorităţile de investiţii din cadrul obiectivelor tematice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În acelaşi timp, 
ar trebui definite şi clarificate activităţile care nu intră în domeniul de intervenţie al FEDR, inclusiv investiţiile destinate reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activităţile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului Europe-
an şi a Consiliului (

4
). Pentru a evita finanţarea excesivă, respectivele investiţii nu ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din partea 

FEDR, întrucât acestea beneficiază deja de contribuţii financiare prin aplicarea Directivei 2003/87/CE. Această excludere nu ar 
trebui să limiteze posibilitatea utilizării FEDR pentru a sprijini activităţile care nu sunt menţionate în anexa I la  Directiva 
2003/87/CE, chiar dacă respectivele activităţi sunt desfăşurate de aceiaşi operatori economici şi includ activităţi cum ar fi in-
vestiţiile în eficienţa energetică la nivelul reţelelor de termoficare, sistemele inteligente de distribuţie, stocare şi transmisie a 
energiei şi măsurile care vizează reducerea poluării aerului, chiar dacă unul dintre efectele lor indirecte este reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră sau dacă aceste activităţi sunt incluse în planul naţional menţionat în Directiva 2003/87/CE. 
  
(4) Este necesar să se menţioneze ce activităţi mai poate sprijini FEDR în cadrul obiectivului de cooperare teritorială euro-
peană. 

  
(5) FEDR ar trebui să contribuie la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, asig-
urând astfel o mai mare concentrare a ajutorului acordat în temeiul FEDR asupra priorităţilor Uniunii. În funcţie de categoria de 
regiuni susţinută, sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă 
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ar trebui să se concentreze pe cercetare şi inovare, pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), pe întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM-uri) şi pe promovarea unei economii cu emisii scăzute de carbon. Respectiva concentrare tematică ar trebui să se 
realizeze la nivel naţional permiţând totodată condiţii flexibile la nivelul programelor operaţionale şi între diferitele categorii de 
regiuni. Concentrarea tematică ar trebui ajustată, după caz, pentru a ţine seama de resursele Fondului de coeziune alocate în 
vederea susţinerii priorităţilor de investiţii legate de trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon şi menţionate în Regu-
lamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (

1
). Gradul de concentrare tematică ar trebui să ţină cont 

de nivelul de dezvoltare al regiunii, de contribuţia resurselor Fondului de coeziune dacă este cazul, precum şi de nevoile speci-
fice ale regiunilor al căror PIB pe cap de locuitor utilizat drept criteriu de eligibilitate pentru perioada de programare 2007-2013 
a reprezentat mai puţin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referinţă, ale regiunilor care au intrat în faza de 
eliminare progresivă în perioada de programare 2007-2013 şi ale anumitor regiuni de nivelul NUTS 2 formate exclusiv din state 
membre insulare sau din insule. 
______________ 
(4) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie 
de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32). 

  
(6) Sprijinul din partea FEDR în cadrul priorităţii de investiţii „dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii” 
ar trebui să poată contribui la toate obiectivele tematice menţionate în prezentul regulament. 

  
(7) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale FEDR şi în conformitate cu Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, 
ecologică şi favorabilă incluziunii, este necesar să se stabilească, în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013, acţiunile specifice FEDR în calitate de „priorităţi de investiţii”. Respectivele priorităţi de investiţii ar trebui să 
stabilească obiective detaliate şi care să nu se excludă reciproc, la care FEDR trebuie să contribuie. Astfel de priorităţi de in-
vestiţii ar trebui să stea la baza definirii, în cadrul programelor, a unor obiective specifice care să ţină seama de necesităţile şi de 
caracteristicile zonei vizate de program. 

  
(8) Este necesar să se promoveze inovarea şi dezvoltarea IMM-urilor în domeniile emergente legate de provocările euro-
pene şi regionale, cum ar fi industriile culturale şi creative şi serviciile inovatoare care reflectă noile cerinţe la nivelul societăţii 
sau produse şi servicii legate de îmbătrânirea demografică, îngrijiri şi sănătate, ecoinovaţii, o economie cu emisii scăzute de 
carbon şi eficienţa resurselor. 
  
(9) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pentru a optimiza valoarea adăugată a investiţiilor finanţate inte-
gral sau parţial din bugetul Uniunii în domeniul cercetării şi inovării, se urmăreşte crearea de sinergii în special între funcţionarea 
FEDR şi a programului Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare şi inovare, respectându-se, totodată, obiectivele dis-
tincte ale acestora. 

  
(10) Este important să se asigure că, la promovarea investiţiilor în gestionarea riscurilor, se ţine seama de riscurile specifice 
la nivel regional, transfrontalier şi transnaţional. 
  
(11) Pentru a maximiza contribuţia lor la obiectivul de sprijinire a unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, activi-
tăţile care susţin turismul durabil, cultura şi patrimoniul natural ar trebui să facă parte dintr-o strategie teritorială pentru anu-
mite zone, inclusiv pentru recon-versia regiunilor industriale aflate în declin. Sprijinul acordat acestor activităţi ar trebui să con-
tribuie, de asemenea, la consolidarea inovării şi a utilizării TIC, la IMM-uri, la mediu şi utilizarea eficientă a resurselor sau la 
promovarea incluziunii sociale. 

______________ 
(1) Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regu-
lamentului (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 281 din prezentul Jurnal Oficial). 

  
(12) Pentru a promova mobilitatea regională sau locală suste- nabilă sau pentru a reduce poluarea aerului şi poluarea fo-
nică, este necesar să se promoveze moduri de transport sănătoase, sustenabile şi sigure. Investiţiile în infrastructura aeroportu-
ară sprijinită de FEDR ar trebui să promoveze transportul aerian sustenabil din punct de vedere al mediului, atunci când măresc, 
printre altele, mobilitatea regională prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la reţeaua transeuropeană de transport 
(TEN-T), inclusiv prin noduri multimodale. 

  
(13) Pentru a promova atingerea obiectivelor în materie de energie şi climă stabilite de Uniune în cadrul Strategiei Uniunii 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, FEDR ar trebui să sprijine investiţiile pentru promovarea efi-
cienţei energetice şi a securităţii aprovizionării în statele membre, printre altele prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de 
distribuţie, stocare şi transmisie a energiei, inclusiv prin integrarea generării distribuite a energiei din surse regenerabile. Pentru 
a-şi satisface cerinţele în materie de securitate a aprovizionării într-un mod consecvent cu ţintele lor stabilite în temeiul Strate-
giei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a in-
vesti în infrastructură energetică compatibilă cu combinaţia energetică aleasă de ele. 
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(14) Conceptul de IMM-uri care poate include întreprinderile din sectorul economiei sociale, ar trebui să fie interpretat în 
conformitate cu definiţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, şi anume în sensul includerii microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici şi a celor mijlocii în înţelesul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei (

2
). 

  
(15) Pentru a promova incluziunea socială şi pentru a combate sărăcia, în special în comunităţile marginalizate, este nece-
sar să se îmbunătăţească accesul la serviciile sociale, culturale şi de recreere prin furnizarea infrastructurilor la scară mică, 
ţinând seama de nevoile specifice ale persoanelor cu handicap şi ale persoanelor în vârstă. 

_____________ 
(2) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii  (JO L ’ 124, 20.5.2003, p. 
36). 

  
(16) Serviciile bazate pe comunitate ar trebui să acopere toate formele de servicii comunitare la domiciliu, bazate pe fami-
lie, rezidenţiale şi de alt tip care sprijină dreptul tuturor de a trăi în comunitate, respectând egalitatea de a alege, şi care 
urmăresc prevenirea izolării sau segregării de comunitate. 

  
(17) Pentru a mări flexibilitatea şi a reduce sarcinile administrative prin implementarea în comun, priorităţile de investiţii 
ale FEDR şi ale Fondului de coeziune în cadrul obiectivelor tematice corespunzătoare ar trebui aliniate. 

  
(18) Într-o anexă la prezentul regulament ar trebui să se stabilească un set comun de indicatori de realizare pentru a evalua 
progresul global înregistrat la nivelul Uniunii privind implementarea programelor. Respectivii indicatori ar trebui să corespundă 
priorităţii de investiţie şi tipului de acţiune sprijinite în temeiul prezentului regulament şi al dispoziţiilor relevante din Regula-
mentul (UE) nr. 1303/2013. Indicatorii de realizare comuni ar trebui să fie completaţi cu indicatori de rezultat specifici programu-
lui şi, după caz, cu indicatori de realizare specifici programului. 

  
(19) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se consideră necesară susţinerea acţiunilor integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane, inclusiv zonele urbane funcţionale, ţinând 
cont în acelaşi timp de necesitatea promovării legăturilor dintre mediul urban şi cel rural. Principiile de selecţie a zonelor urbane 
în care se vor implementa acţiuni integrate de dezvoltare urbană durabilă şi sumele indicative pentru acţiunile respective ar 
trebui prevăzute în acordul de parteneriat, alocându-se la nivel naţional cel puţin 5 % din resursele FEDR în acest scop. Domeni-
ul de aplicare al oricărei delegări de sarcini către autorităţile urbane ar trebui decis de autoritatea de management în consultare 
cu autoritatea urbană. 

  
(20) Pentru a identifica sau a testa noi soluţii care abordează aspecte referitoare la dezvoltarea urbană durabilă şi care sunt 
relevante la nivelul Uniunii, FEDR ar trebui să sprijine acţiunile inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile. 

  
(21) Pentru a îmbunătăţi consolidarea capacităţilor, colaborarea în reţea şi schimbul de experienţă dintre programele şi or-
ganismele responsabile de implementarea strategiilor de dezvoltare urbană durabilă şi a acţiunilor inovatoare în domeniul dez-
voltării urbane durabile şi pentru a completa programele şi organismele existente, este necesar să se instituie o reţea de dezvol-
tare urbană la nivelul Uniunii. 

  
(22) FEDR ar trebui să trateze problemele de accesibilitate şi de depărtare de pieţele importante cu care se confruntă regi-
unile cu o densitate foarte mică a populaţiei, menţionate în protocolul nr. 6 privind dispoziţiile speciale pentru obiectivul  nr. 6 în 
cadrul Fondurilor structurale din Finlanda şi din Suedia anexat la Actul de aderare din 1994. De asemenea, ar trebui ca FEDR să 
abordeze dificultăţile deosebite cu care se confruntă anumite insule, regiuni de frontieră, regiuni muntoase, şi regiuni slab 
populate a căror situaţie geografică încetineşte dezvoltarea, cu scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a acestor zone şi regi-
uni. 

  
(23) O atenţie deosebită ar trebui acordată regiunilor ultraperiferice, în special prin adoptarea de măsuri în temeiul articolu-
lui 349 din TFUE, în vederea extinderii, cu titlu excepţional, a domeniului de aplicare al contribuţiilor din FEDR pentru a îngloba 
finanţarea ajutoarelor pentru funcţionare care urmăresc să compenseze costurile suplimentare datorate situaţiei speciale din 
punct de vedere economic şi social a acestor regiuni, situaţie agravată de handicapurile care rezultă din factorii menţionaţi  la ar-
ticolul 349 din TFUE, respectiv izolarea, caracterul insular, suprafaţa mică, topografia şi climatul defavorabil al acestor regiuni, 
precum şi dependenţa lor economică faţă de un număr redus de produse, caracteristici permanente şi combinate care împiedică 
în mod considerabil dezvoltarea acestor regiuni. Ajutoarele de funcţionare acordate de statele membre în acest context sunt 
exceptate de la obligaţia de informare instituită la articolul 108 alineatul (3) din TFUE dacă, în momentul acordării, acestea 
îndeplinesc condiţiile stabilite într-un regulament prin care se declară anumite categorii de ajutoare ca fiind compatibile cu 
piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din TFUE şi care este adoptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consil-
iului (

1
). 
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(24) În concordanţă cu concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013 şi ţinând seama de obiectivele speciale sta-
bilite în TFUE în ceea ce priveşte regiunile ultraperiferice menţionate la articolul 349 din TFUE, statutul insulei Mayotte a  fost 
schimbat ca urmare a Deciziei 2012/419/UE a Consiliului (

2
), aceasta devenind o nouă regiune ultraperiferică începând cu 1 

ianuarie 2014. Pentru a înlesni şi promova dezvoltarea rapidă şi bine orientată a infrastructurilor din Mayotte, ar trebui să fie 
posibil FEDR ca, în mod excepţional, să se aloce cel puţin 50 % din FEDR din pachetul pentru Mayotte către cinci dintre obiec-
tivele tematice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
_______________ 
(1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 şi 93 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (JO L 142, 14.5.1998, p. 1). 
(2) Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (JO L 204, 31.7.2012, 
p. 131). 

  
(25) Pentru a adăuga anumite elemente neesenţiale în regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competenţa de a adop-
ta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce priveşte normele detaliate privind criteriile de selecţie şi gestionare 
a acţiunilor inovatoare. De asemenea, o astfel de competenţă ar trebui să i se delege Comisiei în ceea ce priveşte modificările 
anexei I la prezentul regulament, în cazuri justificate pentru a garanta evaluarea eficientă a progreselor înregistrate în imple-
mentarea programelor operaţionale. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în eta-
pa pregătitoare, inclusiv la nivel de experţi. Comisia, în momentul pregătirii şi elaborării actelor delegate, ar trebui să garanteze 
transmiterea simultană, promptă şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi Consiliu. 
  
(26) Întrucât obiectivul prezentului Regulament, şi anume consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale prin re-
dresarea principalelor dezechilibre regionale din cadrul Uniunii nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, dar, 
având în vedere amploarea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, de rămânerea în urmă a regiunilor 
defavorizate şi de mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre şi regiunile, poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum se prevede la articolul 5 din  
Tratatul privind Uniunea Europeană,. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prevăzut la acelaşi articol, dispoziţiile 
prezentului regulament nu depăşesc ceea ce este necesar pentru atingerea acelui obiectiv. 
  
(27) Prezentul regulament înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (

1
). Prin 

urmare, din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 ar trebui să fie abrogat. Cu toate acestea, prezentul regula-
ment nu ar trebui să afecteze continuarea sau modificarea asistenţei aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1080/2006 sau al altei legislaţii aplicabile acelei asistenţe la 31 decembrie 2013. Regulamentul respectiv sau acea altă legislaţie 
aplicabilă ar trebui să se aplice în continuare şi după 31 decembrie 2013 asistenţei sau operaţiunilor în cauză până la finalizarea 
lor. Cererile de asistenţă prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 ar trebui să rămână valabile, 

  
(28) Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament acesta ar  trebui să intre în vigoare 
în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

_______________ 
(1) Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 1). 

  
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
  
CAPITOLUL I  
  
Dispoziţii comune 
  
Articolul 1  
  
Obiect 
  
Prezentul regulament stabileşte misiunile Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), domeniul de aplicare al sprijinului său în 
ceea ce priveşte obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi obiectivul de cooperare teritorială euro-
peană, precum şi dispoziţii specifice privind sprijinul acordat din FEDR obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi 
locuri de muncă. 
  
Articolul 2 
  
Misiunile FEDR 
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FEDR contribuie la finanţarea sprijinului care are drept scop consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, corectând princi-
palele dezechilibre regionale din cadrul Uniunii prin dezvoltarea durabilă şi ajustările structurale ale economiilor regionale, inclusiv prin 
reconversia regiunilor industriale aflate în declin şi a regiunilor a căror dezvoltare prezintă întârzieri. 
  
Articolul 3 
  
Domeniul de aplicare al sprijinului din partea FEDR 
  
(1) FEDR sprijină următoarele activităţi, pentru a contribui la priorităţile de investiţii menţionate la articolul 5: 
  

(a) investiţiile productive care contribuie la crearea şi salvgardarea locurilor de muncă durabile, prin intermediul unor aju-
toare directe pentru IMM-uri; 

  
(b) investiţiile productive, indiferent de dimensiunea întreprinderii în cauză, care contribuie la priorităţile de investiţii 
prevăzute la articolul 5 punctele (1) şi (4) şi, atunci când investiţiile respective implică cooperarea dintre întreprinderi mari şi 
IMM-uri, la articolul 5 punctul (2); 

  
(c) investiţiile în infrastructuri care le oferă servicii de bază cetăţenilor în domeniul energiei, al mediului, al transportului şi 
al TIC; 

  
(d) investiţiile în infrastructurile din domeniul social, al sănătăţii, al cercetării, al inovării, al afacerilor şi al educaţiei; 
  
(e) investiţiile în dezvoltarea potenţialului endogen prin intermediul investiţiilor fixe în echipamente şi infrastructuri la 
scară mică, inclusiv infrastructuri culturale şi infrastructuri turistice sustenabile la scară mică, servicii pentru întreprinderi, sprijin 
pentru organisme de cercetare şi inovare şi investiţiile în tehnologie şi în cercetare aplicată în întreprinderi; 

  
(f) constituirea de reţele, cooperarea şi schimbul de experienţă între autorităţi regionale, locale, urbane şi alte autorităţi 
publice competente, parteneri economici şi sociali şi organisme relevante care reprezintă societatea civilă menţionate la artico-
lul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, studii, acţiuni pregătitoare şi consolidarea capacităţii. 

  
(2) În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDR poate sprijini şi utilizarea în comun a instalaţiilor şi a resurselor 
umane, precum şi a tuturor tipurilor de infrastructură, la nivel transfrontalier, în toate regiunile. 
  
(3) FEDR nu sprijină: 
  
(a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare; 
  

(b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la  Directiva 
2003/87/CE; 
  

(c) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun; 
  

(d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat; 
  
(e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de in-
vestiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului. 

  
Articolul 4 
  
Concentrarea tematică 
  
(1) Obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi priorităţile de investiţii 
corespunzătoare stabilite la articolul 5 din prezentul regulament, la care FEDR poate contribui în cadrul obiectivului privind investiţiile 
pentru creştere economică şi locuri de muncă, sunt concentrate după cum urmează: 
  
(a) în regiunile mai dezvoltate: 
  

(i) cel puţin 80 % din resursele totale ale FEDR la nivel naţional sunt alocate pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 şi 4din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi 
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(ii) cel puţin 20 % din resursele totale ale FEDR la nivel naţional sunt alocate obiectivului tematic stabilit la artico-
lul 9 primul paragraf punctul 4din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 
  

(b) în regiunile de tranziţie: 
  

(i) cel puţin 60 % din resursele totale ale FEDR la nivel naţional sunt alocate pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; şi 

  
(ii) cel puţin 15 % din resursele totale ale FEDR la nivel naţional sunt alocate obiectivului tematic stabilit la artico-
lul 9 primul paragraf punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

  
(c) în regiunile mai puţin dezvoltate: 
  

(i) cel puţin 50 % din resursele totale ale FEDR la nivel naţional sunt alocate pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; şi 

  
(ii) cel puţin 12 % din resursele totale ale FEDR la nivel naţional sunt alocate obiectivului tematic stabilit la artico-
lul 9 primul paragraf punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

  
În sensul prezentului articol, regiunile al căror PIB pe cap de locuitor utilizat drept criteriu de eligibilitate pentru perioada de programare 
2007-2013 a reprezentat mai puţin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referinţă, precum şi regiunile care au intrat în 
faza de eliminare progresivă în perioada de programare 2007-2013 dar care sunt eligibile în categoria regiunilor mai dezvoltate, astfel 
cum sunt menţionate la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru perioada de pro-
gramare 2014-2020, sunt considerate regiuni de tranziţie. 
  
În sensul prezentului articol, toate regiunile de nivelul NUTS 2 formate exclusiv din state membre insulare sau din insule care sunt parte 
a unor state membre care primesc sprijin din partea Fondului de coeziune şi toate regiunile ultraperiferice sunt considerate regiuni mai 
puţin dezvoltate. 
  
(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, procentul minim din FEDR alocat pentru o categorie de regiuni poate fi 
mai mic decât cel prevăzut la alineatul respectiv, cu condiţia ca o astfel de reducere să fie compensată printr-o creştere alocată altor cat-
egorii de regiuni. Suma rezultată la nivel naţional din valorile pentru toate categoriile de regiuni, şi anume pentru obiectivele tematice 
stabilite la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 şi cele stabilite la articolul 9 primul par-
agraf punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, nu este, în consecinţă, mai mică decât suma la nivel naţional rezultată din aplicarea 
procentelor minime din FEDR prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. 
  
(3 ) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, resursele alocate din Fondul de coeziune pentru sprijinirea priorităţilor de 
investiţii menţionate la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1300/2013pot fi luate în calcul pentru atingerea procentelor minime 
prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctul (ii), litera (b) punctul (ii) şi litera (c) punctul (ii) de la primul paragraf al alineatului (1) din 
prezentul articol. În acest caz, procentul prevăzut la litera (c) punctul (ii) de la primul paragraf al alineatului (1) din prezentul articol este 
majorat la 15 %. După caz, astfel de resurse se alocă diferitelor categorii de regiuni în mod proporţional, pe baza procentului populaţiei 
din aceste regiuni în raport cu populaţia totală a statului membru în cauză. 
  
Articolul 5 
  
Priorităţi de investiţii 
  
FEDR sprijină următoarele priorităţi de investiţii în cadrul obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 în conformitate cu nevoile de dezvoltare şi cu potenţialul de creştere menţionate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) din regulamentul menţionat şi stabilite în acordul de parteneriat: 
  
1. consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării prin: 
  

(a) îmbunătăţirea infrastructurilor de cercetare şi inovare (C&I) şi a capacităţilor pentru a dezvolta excelenţa în materie de 
C&I şi promovarea centrelor de competenţă, în special a celor de interes european; 

  
(b) promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare 
şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, 
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inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea 
deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiu-
nilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul 
tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general; 
  

2. îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii TIC prin: 
  

(a) extinderea conexiunii în bandă largă şi difuzarea reţelelor de mare viteză, precum şi sprijinirea adoptării tehnologiilor 
emergente şi a reţelelor pentru economia digitală; 

  
(b) dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC; 
  

(c) consolidarea aplicaţiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning, incluziune digitală, cultură online şi e-sănătate; 
  
3. îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor prin: 
  

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin intermediul pepinierelor de întreprinderi; 
  
(b) dezvoltarea şi implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special în ceea ce priveşte inter-
naţionalizarea; 

  
(c) sprijinirea creării şi a extinderii unor capacităţi avansate de dezvoltare de produse şi servicii; 
  

(d) sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în pro-
cesele de inovare; 

  
4. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele prin: 
  
(a) promovarea producţiei şi a distribuţiei de energie obţinută din surse regenerabile de energie; 
  
(b) promovarea eficienţei energetice şi a utilizării energiilor regenerabile în întreprinderi; 
  

(c) sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infra-
structurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor; 
  
(d) dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de distribuţie inteligente care funcţionează la niveluri de tensiune joasă şi 
medie; 
  
(e) promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare; 
  
(f) promovarea cercetării şi inovării în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon, precum şi a adoptării acestora; 
  
(g) promovarea utilizării cogenerării cu randament ridicat a energiei termice şi a energiei electrice, pe baza cererii de en-
ergie termică utilă; 
  

5. promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor prin: 
  

(a) sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a abordărilor bazate pe ecosisteme; 
  

(b) promovarea investiţiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenţei în faţa dezastrelor şi dezvol-
tarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor; 

  
6. conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor prin: 
  

(a) investiţii în sectorul deşeurilor pentru a îndeplini cerinţele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului şi pentru a 
răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiţii care depăşesc aceste cerinţe; 
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(b) investiţii în sectorul apelor pentru a îndeplini cerinţele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului şi pentru a 
răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiţii care depăşesc aceste cerinţe; 

  
(c) conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural; 
  

(d) protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor, precum şi promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natu-
ra 2000 şi infrastructuri ecologice; 

  
(e) realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării ter-
enurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere 
a zgomotului; 
  
(f) promovarea tehnologiilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii protecţiei mediului şi a utilizării eficiente a resurselor în 
sectorul deşeurilor, al apei şi în ceea ce priveşte solul, sau în vederea reducerii poluării aerului; 
  
(g) sprijinirea tranziţiei industriale către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei 
creşteri ecologice, a ecoinovării şi a managementului performanţei de mediu în sectorul public şi cel privat; 
  

7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore prin: 
  

(a) sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în reţeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T); 

  
(b) stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale; 

  
(c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, şi care 
au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor 
multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional şi local; 
  
(d) dezvoltarea şi reabilitarea de sisteme feroviare globale, interoperabile şi de înaltă calitate, precum şi promovarea 
măsurilor de reducere a zgomotului; 
  
(e) îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a securităţii aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de dis-
tribuţie, stocare şi transmitere a energiei şi prin integrarea descentralizării producţiei de energie din surse regenerabile; 

  
8. promovarea ocupării forţei de muncă sustenabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă prin: 
  

(a) sprijinirea constituirii de pepiniere de întreprinderi şi sprijinirea investiţiilor în favoarea activităţilor independente, a 
microîntreprinderilor şi a înfiinţării de întreprinderi; 

  
(b) sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea 
accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice; 

  
(c) sprijinirea iniţiativelor locale în materie de dezvoltare şi ajutorul pentru structurile care furnizează servicii de proximi-
tate pentru a crea locuri de muncă, atunci când aceste iniţiative nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 
1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (

1
); 

  
(d) investiţii în infrastructurile destinate serviciilor de ocupare a forţei de muncă; 
  
9. promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin: 
  

(a) investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în materie de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi 
de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale; 
(b) oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi 
rurale; 
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(c) oferirea de sprijin întreprinderilor sociale; 
  

(d) efectuarea de investiţii în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunităţii; 
  
10. investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi de formare; 
______________ 

(1) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 470 din prezentul Jurnal Oficial). 
  
11. consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a persoanelor interesate şi a unei administraţii publice 
eficiente prin acţiuni menite să dezvolte capacitatea instituţională şi eficienţa administraţiilor şi serviciilor publice vizate de im-
plementarea FEDR, precum şi prin sprijinirea acţiunilor din cadrul FSE de consolidare a capacităţii instituţionale şi a eficienţei 
administraţiei publice. 
  

Articolul 6 
  
Indicatori privind obiectivul referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă 
  
(1) Se utilizează indicatori comuni de realizare, astfel cum sunt prevăzuţi în anexa I la prezentul regulament, indicatori de rezultat 
specifici fiecărui program şi, după caz, indicatori de realizare specifici fiecărui program, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4), cu 
articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctele (i) şi (iv) şi litera (c) punctele (ii) şi (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
  
(2) Pentru indicatorii de realizare comuni şi indicatorii de realizare specifici programului, valorile de referinţă se stabilesc la zero. Se 
fixează valori-ţintă cuantificate cumulative pentru aceşti indicatori, pentru anul 2023. 
  
(3) Pentru indicatorii de rezultat specifici programului, care se referă la priorităţi de investiţii, valorile de referinţă se stabilesc uti-
lizând datele cele mai recente disponibile şi se fixează ţinte pentru anul 2023. Ţintele pot fi exprimate în termeni cantitativi sau calitativi. 
  
(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica lista indicatorilor comuni 
de realizare stabilită în anexa I, pentru a face ajustări, în cazurile care se impun, pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluţiei imple-
mentării programelor operaţionale. 
  
CAPITOLUL II 
  
Dispoziţii specifice privind tratarea caracteristicilor teritoriale speciale 
  
Articolul 7 
  
Dezvoltarea urbană durabilă 
  
(1) În cadrul programelor operaţionale, FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate 
pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane, ţinând seama de nevoia 
de a promova legăturile dintre zonele urbane şi cele rurale. 
  
(2) Dezvoltarea urbană durabilă este realizată prin investiţiile teritoriale integrate menţionate la articolul 36 din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 sau printr-un program operaţional specific sau printr-o axă prioritară specifică în conformitate cu articolul 96 alineatul (1) 
primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
  
(3) Ţinând seama de situaţia sa teritorială specifică, fiecare stat membru stabileşte, în cadrul acordului său de parteneriat, princi-
piile de selectare a zonelor urbane în care trebuie implementate acţiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile, precum şi 
valoarea orientativă a alocării anuale pentru aceste acţiuni la nivel naţional. 
  
(4) Cel puţin 5 % din resursele FEDR atribuite la nivel naţional în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi 
locuri de muncă sunt alocate acţiunilor integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile unde oraşele, organismele sub-regionale sau 
cele locale responsabile pentru implementarea strategiilor urbane durabile („autorităţi urbane”) sunt responsabile pentru sarcinile leg-
ate cel puţin de selectarea operaţiunilor în conformitate cu articolul 123 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau, acolo un-
de este cazul, în conformitate cu articolul 123 alineatul (7) din regulamentul respectiv. Suma indicativă care urmează să fie dedicată obi-
ectivelor de la alineatul (2) din prezentul articol este stabilită în programul operaţional sau programele operaţionale în cauză. 
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(5) Autoritatea de management stabileşte, după consultarea autorităţii urbane, domeniul de aplicare al sarcinilor care urmează să 
fie îndeplinite de autorităţile urbane legate de gestionarea acţiunilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă. Autoritatea de man-
agement îşi consemnează decizia oficial în scris. Autoritatea de management poate să-şi rezerve dreptul de a face o verificare finală a 
eligibilităţii operaţiunilor înainte de aprobare. 
  
Articolul 8 
  
Acţiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile 
  
(1) La iniţiativa Comisiei, FEDR poate sprijini acţiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile în conformitate cu articolul 
92 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Aceste acţiuni includ studii şi proiecte-pilot care permit identificarea sau testarea 
unor noi soluţii care abordează aspecte legate de dezvoltarea urbană durabilă şi care sunt relevante la nivelul Uniunii. Comisia încura-
jează implicarea partenerilor relevanţi din categoriile menţionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru 
pregătirea şi implementarea acţiunilor inovatoare. 
  
(2) Prin derogare de la articolul 4 din prezentul regulament, acţiunile inovatoare pot sprijini toate activităţile necesare pentru re-
alizarea obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi priorităţile de investiţii 
corespunzătoare prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament. 
  
(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 prin care stabileşte norme detaliate privind 
principiile aplicabile procedurilor de selecţie şi de gestionare a acţiunilor inovatoare care urmează să fie sprijinite de către FEDR în con-
formitate cu prezentul regulament. 
  
Articolul 9  
  
Reţeaua de dezvoltare urbană 
  
(1) Comisia stabileşte, în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o reţea de dezvoltare urbană pentru a 
promova consolidarea capacităţilor, colaborarea în reţea şi schimbul de experienţe la nivelul Uniunii între autorităţile urbane re-
sponsabile pentru implementarea strategiilor de dezvoltare urbană durabilă în conformitate cu articolul 7 alineatele (4) şi (5) din prezen-
tul regulament şi autorităţile responsabile pentru acţiunile inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile în conformitate cu artico-
lul 8 din prezentul regulament. 
  
(2) Activităţile reţelei de dezvoltare urbană sunt complementare cu activităţile întreprinse în cadrul cooperării interregionale în 
temeiul articolului 2 punctul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (

1
). 

  
Articolul 10 
  
Zone afectate de un handicap natural sau demografic 
  
Programele operaţionale cofinanţate de FEDR care vizează zonele afectate de un handicap natural sau demografic grav şi permanent, 
prevăzute la articolul 121 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, acordă o atenţie deosebită abordării dificultăţilor specifice cu 
care se confruntă acele zone. 
  
Articolul 11 
  
Regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populaţiei 
  
Articolul 4 nu se aplică alocării adiţionale specifice pentru regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populaţiei. Respectiva 
alocare este atribuită obiectivelor tematice menţionate la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3, 4 şi 7 din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013. 
  
Articolul 12 
  
Regiunile ultraperiferice 
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(1) Articolul 4 nu se aplică alocării adiţionale specifice destinate regiunilor ultraperiferice. Respectiva alocare este utilizată pentru 
compensarea costurilor suplimentare legate de caracteristicile şi constrângerile specifice menţionate la articolul 349 din TFUE cu care se 
confruntă regiunile ultrape- riferice, sprijinind: 
  

(a) obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 
  
(b) serviciile de transport de mărfuri şi un ajutor pentru demararea serviciilor de transport; 
______________ 

(1) Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din par-
tea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (A se vedea pagina 259 din prezentul Jurnal Oficial). 

  
(c) operaţiunile legate de constrângerile de stocare, de supradimensionare şi de întreţinere a instrumentelor de producţie, 
precum şi de lipsa de capital uman pe piaţa locală. 

  
(2) Alocarea adiţională specifică menţionată la alineatul (1) poate fi utilizată, de asemenea, pentru a contribui la f inanţarea aju-
toarelor de funcţionare şi a cheltuielilor care acoperă obligaţii şi contracte de servicii publice în regiunile ultraperiferice. 
  
(3) Suma la care se aplică rata de cofinanţare este proporţională cu costurile suplimentare menţionate la alineatul (1) suportate de 
beneficiar numai în cazul ajutoarelor de funcţionare şi al cheltuielilor care cuprind obligaţii şi contracte de servicii publice, dar poate cu-
prinde totalul costurilor eligibile în cazul cheltuielilor pentru investiţii. 
  
(4) Alocarea adiţională specifică menţionată la alineatul (1) din prezentul articol nu este utilizată pentru a sprijini: 
  
(a) operaţiunile care implică produsele încadrate în anexa I la TFUE; 
  
(b) ajutoarele pentru transportul de persoane, autorizate în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) litera (a) din TFUE; 
  
(c) scutirile fiscale şi de sarcini sociale. 
  
(5) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) literele (a) şi (b), FEDR poate sprijini investiţiile productive în întreprinderile din regi-
unile ultraperiferice, indiferent de dimensiunea întreprinderilor respective. 
  
(6) Articolul 4 nu se aplică componentei FEDR din pachetul alocat pentru Mayotte, ca regiune ultraperiferică în sensul articolului 
349 TFUE, şi cel puţin 50 % din această componentă din FEDR se atribuie obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul  paragraf 
punctele 1, 2, 3, 4 şi 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
  
CAPITOLUL III 
  
Dispoziţii finale 
  
Articolul 13 
  
Dispoziţii tranzitorii 
  
(1) Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parţială, a unei asistenţe aprobate 
de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 sau cu altă legislaţie aplicabilă acelei asistenţe la 31 decembrie 
2013.Respectivul regulament sau acea altă legislaţie aplicabilă va continua să se aplice şi după 31 decembrie 2013 acelei asistenţe sau 
operaţiunilor în cauză până la finalizarea lor. În înţelesul prezentului alineat termenul de asistenţă acoperă programele operaţionale şi 
proiectele majore. 
  
(2) Cererile de asistenţă prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 rămân valabile. 
  
Articolul 14  
  
Exercitarea delegării de competenţe 
  
(1) Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute la prezentul articol. 
  
(2) Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 6 alineatul (4) şi articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei de la 
21 decembrie 2013 până la 31 decembrie 2020. 



  

 
pagina 12 

  
(3) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 6 alineatul (4) şi articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Par-
lamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe specificată în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară 
menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. 
  
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului. 
  
(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (4) şi articolul 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul Eu-
ropean şi Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European şi Consiliul au informat Comisia că 
nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungeşte cu două luni la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 
  
Articolul 15  
  
Abrogarea 
  
Fără a aduce atingere articolului 13 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014. 
  
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament şi se citesc în conformitate cu tabelul de 
corespondenţă din anexa II. 
  
Articolul 16 Reexaminarea 
  
Parlamentul European şi Consiliul reexaminează prezentul regulament până la 31 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 177 din 
TFUE. 
  
Articolul 17 
  
Intrarea în vigoare 
  
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
  
Articolul 12 alineatul (6) se aplică de la 1 ianuarie 2014. 
  
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. 
  
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013. 
  
Pentru Parlamentul European  
Preşedintele  
M. SCHULZ 
  
Pentru Consiliu  
Preşedintele  
R. ŠADŽIUS 
  
ANEXA I 
  
INDICATORI DE REALIZARE COMUNI PRIVIND SPRIJINUL FEDR ÎN CADRUL OBIECTIVULUI REFERITOR LA INVESTIŢIILE PENTRU 
CREŞTERE ECONOMICĂ ŞI LOCURI DE MUNCĂ (ARTICOLUL 6) 
  

  UNITATE DENUMIRE 
Investiţie productivă 
  întreprinderi Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin 
  întreprinderi Număr de întreprinderi care beneficiază de granturi 
  întreprinderi Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin financiar, altul 

decât granturile 
  întreprinderi Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar 
  întreprinderi Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de sprijin 
  EUR Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru între-
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prinderi (granturi) 
  EUR Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru între-

prinderi (altele decât granturile) 
  echivalent normă întreagă Creşterea ocupării forţei de muncă în întreprinderile sprijinite 
Turism sustenabil vizite/an Creşterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patri-

moniu cultural şi natural şi la atracţiile care beneficiază de sprijin 
Infrastructuri TIC gospodării Noi gospodării care au acces la bandă largă de cel puţin 30 Mbps 

Transport 
Cale ferată kilometri Lungimea totală a noii linii de cale ferată din care: TEN-T 

kilometri Lungimea totală a liniei de cale ferată renovate sau modernizate 
din care: TEN-T 

Drumuri kilometri Lungimea totală a drumurilor construite recent din care: TEN-T 
kilometri Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din 

care: TEN-T 
Transport urban kilometri Lungimea totală a liniilor de tramvai şi de metrou noi sau 

îmbunătăţite 
Căi navigabile interioare kilometri Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătăţite sau 

nou-create 
Mediu 

Deşeuri solide tone/an Capacitate suplimentară de reciclare a deşeurilor 

Alimentare cu apă persoane Populaţie suplimentară care beneficiază de o mai bună alimen-
tare cu apă 

Epurarea apelor uzate echivalent populaţie Populaţie suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a 
apelor uzate 

Prevenirea şi gestionarea 
riscurilor persoane Populaţie care beneficiază de măsuri de protecţie împotriva 

inundaţiilor 

persoane Populaţie care beneficiază de protecţie împotriva incendiilor 
forestiere şi de alte măsuri de protecţie 

  UNITATE DENUMIRE 
Reabilitarea solului hectare Suprafaţa totală de sol reabilitat 
Natură şi biodiversitate hectare Suprafaţa habitatelor sprijinite în vederea obţinerii unui stadiu de 

conservare mai bun 
Cercetare, inovare 

  echivalent normă întreagă Număr de noi cercetători în entităţile cărora li s-a acordat sprijin 
  echivalent normă întreagă Număr de cercetători care lucrează într-un mediu cu infras-

tructuri de cercetare îmbunătăţite 
  întreprinderi Număr de întreprinderi care cooperează cu instituţii de cercetare 
  EUR Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de 

inovare sau de C&D 
  întreprinderi Număr de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea 

introducerii de produse noi pe piaţă 
  întreprinderi Număr de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea 

introducerii de produse noi pentru întreprindere 
Energie şi schimbări climatice 

Energie din surse regene-
rabile 

MW Capacitate suplimentară de producţie de energie din surse re-
generabile 

Eficienţă energetică gospodării Numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de 
energie 

  kWh/an Scăderea consumului primar anual de energie al clădirilor publice 
  utilizatori Număr de utilizatori de energie suplimentari conectaţi la reţele 

inteligente 
Reducerea gazelor cu efect 
de seră 

echivalent tone de CO2 Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

Infrastructuri sociale 
Îngrijirea copiilor şi educaţia persoane Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de edu-

caţie care beneficiază de sprijin 
Sănătate persoane Populaţia acoperită de servicii de sănătate îmbunătăţite 

Indicatori specifici pentru dezvoltarea urbană 
  

persoane Populaţie care trăieşte în zonele cu strategii de dezvoltare ur-
bană integrate 

  metri pătraţi Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
  

metri pătraţi Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele 
urbane 

  unităţi de locuinţe Locuinţe reabilitate în zonele urbane 
  
  
ANEXA II 
  
TABEL DE CORESPONDENŢĂ 
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Regulamentul (CE) nr. 1080/2006  Prezentul regulament 

Articolul 1 Articolul 1 
Articolul 2 Articolul 2 
Articolul 3 Articolul 3 
— Articolul 4 
Articolul 4 Articolul 5 
Articolul 5 Articolul 5 
Articolul 6 — 
Articolul 7 — 
— Articolul 6 
Articolul 8 Articolul 7 
— Articolul 8 
— Articolul 9 
Articolul 9 — 
Articolul 10 Articolul 10 
— Articolul 11 
Articolul 11 Articolul 12 
Articolul 12 — 
Articolul 13 — 
Articolul 14 — 
Articolul 15 — 
Articolul 16 — 
Articolul 17 — 
Articolul 18 — 
Articolul 19 — 
Articolul 20 — 
Articolul 21 — 
Articolul 22 Articolul 13 
— Articolul 14 
Articolul 23 Articolul 15 
Articolul 24 Articolul 16 
Articolul 25 Articolul 17 

  
  
Declaraţie comună a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea articolului 6 din Regulamentul FEDER, a articolului 15 din 
Regulamentul CTE şi a articolului 4 din Regulamentul privind Fondul de coeziune 
  
Parlamentul European şi Consiliul iau act de asigurările oferite de Comisie legiuitorului Uniunii cum că indicatorii comuni de realizare 
pentru Regulamentul FEDER, Regulamentul CTE şi Regulamentul privind Fondul de coeziune care urmează să fie incluşi într-o anexă la 
fiecare regulament în parte reprezintă rezultatul unui proces de pregătire îndelungat în care sunt implicaţi experţi de evaluare atât din 
partea Comisiei, cât şi din partea statelor membre şi, în principiu, se presupune că aceştia vor rămâne stabili. 
  
___________________ 
 
Toate drepturile rezervate © 2021 - iLegis - SC CTCE SA  


