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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 70 
  
Eligibilitatea operaţiunilor în funcţie de localizare 
  

(1) Operaţiunile care primesc contribuţii din fondurile ESI, sub rezerva derogărilor 
menţionate la alineatele (2) şi (3) şi a normelor specifice fondurilor, sunt situate în zona vizată 
de program. 
  
(2) Autoritatea de management poate accepta ca o operaţiune să fie implementată în afara 
zonei vizate de program, dar pe teritoriul Uniunii, cu condiţia ca toate condiţiile de mai jos să 

fie îndeplinite: 
  
(a) operaţiunea se realizează în beneficiul zonei vizate de program; 
  

(b) suma totală alocată în cadrul programului pentru operaţiunile situate în afara 
zonei vizate de program nu depăşeşte 15 % din contribuţia din FEDR, Fondul de 
coeziune şi FEPAM la nivelul priorităţii sau 5 % din contribuţia din FEADR la nivelul 
programului; 
  

(c) comitetul de monitorizare a aprobat operaţiunea sau tipurile de operaţiuni în cauză; 
  

(d) obligaţiile autorităţilor pentru program în ceea ce priveşte gestiunea, controlul şi 
auditul operaţiunii sunt îndeplinite de autorităţile responsabile pentru programul în 
cadrul căruia operaţiunea respectivă beneficiază de contribuţii, sau încheie acorduri cu 

autorităţile din zona în care operaţiunea este implementată. 
  

(3) Pentru operaţiunile privind asistenţa tehnică sau activităţile promoţionale, cheltuielile 
pot fi suportate în afara Uniunii, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute în alineatul (2) 
litera (a) şi a respectării obligaţiilor în ceea ce priveşte gestiunea, controlul şi auditul 
operaţiunii. 
  
(4) Alineatele (1) - (3) nu se aplică programelor din cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, iar alineatele (2) şi (3) nu se aplică operaţiunilor sprijinite de FSE. 
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