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Regulament 1303 din 20-12-2013 
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 347 din 20-12-2013 
 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european 

de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului  
Articolul 67 
  
Tipuri de granturi şi de asistenţă rambursabilă 
  

(1) Granturile şi asistenţa rambursabilă pot lua oricare din următoarele forme: 
  

(a) rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv împreună cu, după 
caz, contribuţii în natură şi cheltuieli de amortizare; 

  
(b) bareme standard pentru costurile unitare; 

  
(c) sume forfetare care nu depăşesc 100 000 EUR din contribuţia publică; 
  

(d) finanţare forfetară, stabilită prin aplicarea unui procentaj la una sau mai multe 
categorii definite de costuri. 

  
Normele specifice fondurilor pot limita formele granturilor şi metodele de calcul aplicabile 
anumitor operaţiuni. 
  
(2) Prin derogare de la alineatul (1), se pot stabili prin Regulamentul privind FEPAM forme 
suplimentare de granturi şi alte metode de calcul. 
  
(3) Opţiunile menţionate la alineatul (1) pot fi combinate doar atunci când fiecare acoperă o 
categorie diferită de costuri sau atunci când sunt utilizate pentru proiecte diferite care fac parte 

dintr-o operaţiune sau în una din etapele succesive ale unei operaţiuni. 
  
(4) Dacă o operaţiune sau un proiect care formează o parte a unei operaţiuni este 
implementat exclusiv prin achiziţii publice de lucrări, de bunuri sau de servicii, se aplică numai 
alineatul (1) primul paragraf litera (a). Dacă achiziţia publică în cadrul unei operaţiuni sau al 
unui proiect care face parte dintr-o operaţiune este limitată la anumite categorii de costuri, 
toate opţiunile menţionate la alineatul (1) pot fi aplicate. 
  
(5) Sumele menţionate la alineatul (1) primul paragraf literele 
  
(b), (c) şi (d) se stabilesc într-unul din următoarele moduri: 
  
(a) o metodă de calcul justă, echitabilă şi verificabilă, bazată pe: 
  

(i) date statistice sau alte informaţii obiective; sau 
  
(ii) date istorice verificate privind beneficiarii individuali; sau 
  
(iii) aplicarea practicilor uzuale ale beneficiarilor individuali de contabilizare a costurilor; 
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(b) în conformitate cu normele de aplicare a baremelor corespunzătoare de costuri 
unitare, sume forfetare şi rate fixe aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip 
similar de operaţiune şi beneficiari; 

  
(c) în conformitate cu normele de aplicare a baremelor corespunzătoare de costuri 
unitare, sume forfetare şi rate fixe aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanţate 
integral de statul membru în cauză pentru un tip similar de operaţiune şi de beneficiar; 
  

(d) rate stabilite prin prezentul regulament sau de normele specifice fondurilor; 
  

(e) metode specifice de determinare a sumelor stabilite în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. 
  

(6) Documentul care prevede condiţiile privind contribuţia pentru fiecare operaţiune stabileşte 
metoda care trebuie aplicată pentru a determina costurile de funcţionare şi condiţiile pentru 
plata grantului. 
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