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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 65 
  
Eligibilitatea 
  

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabileşte pe baza normelor naţionale, cu excepţia cazului în 
care există norme specifice în cadrul sau în temeiul prezentului regulament sau în normele 
specifice fondurilor. 
  
(2) Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuţie din partea fondurilor ESI dacă au fost 
suportate de un beneficiar şi plătite între data transmiterii programului către Comisie sau data 

de 1 ianuarie 2014, oricare dintre aceste date este mai apropiată, şi 31 decembrie 2023. În 
plus, cheltuielile sunt eligibile pentru contribuţii din FEADR numai dacă ajutorul relevant este 
plătit efectiv de către agenţia de plăţi în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2023. 
  
(3) Prin derogare de la alineatul (2), cheltuielile din cadrul YEI sunt eligibile de la 1 
septembrie 2013. 
  
(4) În cazul costurilor rambursate în temeiul articolului 67 alineatul (1) primul paragraf 
literele (b) şi (c), acţiunile care constituie baza de rambursare se desfăşoară între 1 ianuarie 
2014 şi 31 decembrie 2023. 
  
(5) Prin derogare de la alineatul (4), data iniţială pentru costurile rambursate în temeiul 
articolului 67 alineatul (1) primul paragraf literele (b) şi (c) pentru acţiuni din cadrul YEI este 1 
septembrie 2013. 

  
(6) Operaţiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor ESI dacă au fost 
încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a 
cererii de finanţare în cadrul programului la autoritatea de management, indiferent dacă toate 
plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar. 
  
(7) Prezentul articol nu aduce atingere normelor privind eligibilitatea asistenţei tehnice la 
iniţiativa Comisiei, astfel cum sunt stabilite la articolul 58. 
  
(8) Prezentul alineat se aplică operaţiunilor care generează venituri nete în cursul 
implementării lor şi cărora nu li se aplică dispoziţiile articolului 61 alineatele (1) - (6). 
  
Cheltuielile eligibile ale operaţiunii care urmează să fie cofinanţată din fondurile ESI se reduc 
cu veniturile nete care nu sunt luate în calcul în momentul aprobării operaţiunii şi care sunt 

generate în mod direct numai în cursul implementării acesteia, cel târziu în momentul 
prezentării de către beneficiar a cererii finale de plată. În cazul în care nu toate costurile sunt 
eligibile pentru cofinanţare, veniturile nete sunt alocate în mod proporţional părţilor eligibile şi 
celor neeligibile din costul respectiv. 
  
Prezentul alineat nu se aplică: 



  

Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028 

  
(a) asistenţei tehnice; 
  
(b) instrumentelor financiare; 
  
(c) asistenţei rambursabile care face obiectul obligaţiei de rambursare integrală; 
  
(d) premiilor; 

  
(e) operaţiunilor care fac obiectul normelor privind ajutorul de stat; 
  
(f) operaţiunilor în cazul cărora finanţarea publică ia forma unor sume forfetare sau a unor 
costuri unitare standard, cu condiţia ca veniturile nete să fie luate în considerare ex ante; 
  
(g) operaţiunilor implementate în cadrul unui plan de acţiune comun, cu condiţia ca veniturile 
nete să fie luate în considerare ex ante; 
  
(h) operaţiunilor în cazul cărora sumele sau ratele finanţării sunt definite în anexa 1 la 
Regulamentul privind FEADR, sau 
  
(i) operaţiunilor în cazul cărora costul total eligibil nu depăşeşte 50 000 EUR. 
  

În sensul prezentului articol şi al articolului 61, eventualele plăţi primite de beneficiar în baza 
unor penalităţi contractuale ca urmare a unei încălcări a contractului încheiat între beneficiar şi 
o parte terţă sau ca urmare a retragerii ofertei unei părţi terţe selectate în cadrul unei 
proceduri de achiziţii publice („depozit”) nu sunt considerate venituri şi nu sunt deduse din 
cheltuielile eligibile ale operaţiunii. 
  

(9) Cheltuielile care devin eligibile în urma modificării programului sunt eligibile numai de la 
data transmiterii către Comisie a cererii de modificare sau, în cazul aplicării articolului 96 
alineatul (11), de la data intrării în vigoare a deciziei de modificare a programului. 
  
Normele specifice fondurilor pentru FEPAM pot deroga de la primul paragraf. 
  
(10) Prin derogare de la alineatul (9), se pot stabili prin Regulamentul privind FEPAM 

proceduri specifice privind data începerii perioadei de eligibilitate. 
  
(11) O operaţiune poate beneficia de contribuţii din partea unuia sau mai multor fonduri ESI 
sau din partea unuia sau mai multor programe şi din partea altor instrumente ale Uniunii cu 
condiţia ca pentru cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare de la unul dintre fondurile 
ESI să nu se beneficieze de contribuţii din partea altui fond sau instrument al Uniunii şi să nu 
se beneficieze de contribuţii din partea aceluiaşi fond în cadrul unui alt program. 
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