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ANNEXES 1 to 4 

  

ANEXĂ 

la  

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. …/.. AL COMISIEI 

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime 
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ANEXA I 

Perioadele de referință menționate la articolul 15 alineatul (2) 
 

Sectorul Perioada de referință (ani) 

Căi ferate 30 

Aprovizionare cu 
apă/canalizare 

30 

Drumuri 25-30 

Gestionarea deșeurilor 25-30 

Porturi și aeroporturi 25 

Transport urban 25-30 

Energie 15-25 

Cercetare și inovare 15-25 

Bandă largă 15-20 

Infrastructură comercială  10-15 

Alte sectoare  10-15 
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ANEXA II 

Criterii de evaluare a calității proiectelor majore menționate la articolul 24 

 

1. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului1  
Dovada unei capacități tehnice, juridice, financiare și administrative suficiente 
pentru a gestiona proiectul în faza de implementare și în faza operațională.  

2. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  
Dovada eligibilității pentru finanțarea proiectului pe baza cerințelor aferente legate 
de localizare sau de zona proiectului.  

3. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

3.1. Corectitudinea calculului costului total și al costului eligibil total, luând în 
considerare cerințele stabilite la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 
gradul de detalii suficient și caracterul adecvat al raționamentului aplicat pentru 
calculul costurilor atât din perspectiva costului total pentru atingerea obiectivelor 
preconizate, cât și din cea a costurilor unitare, după caz. 

3.2. Dovada eligibilității pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER) sau a Fondului de coeziune, după caz, și pentru finanțarea 
prevăzută numai pentru elementele care sunt conforme cu normele de eligibilitate 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 
al Parlamentului European și al Consiliului2 și în Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 
al Parlamentului European și al Consiliului3, precum și cu normele de eligibilitate 
stabilite de statul membru. 

3.3. Dovada faptului că sprijinul public acordat proiectului nu constituie ajutor de stat 
sau, în cazul unui ajutor de stat, că a fost luat în considerare în mod corespunzător în 
calculul contribuției publice totale la proiect. 

4. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

                                                 
1 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 regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, 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 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 320). 

2 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului 
referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289). 

3 Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din17 decembrie 2013 
privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 281). 



RO 4   RO 

4.1. Fiabilitatea analizei cererii (sau a planului de afaceri în cazul investițiilor 
productive), pe baza unor estimări fiabile și în concordanță cu principalele tendințe 
demografice și evoluții în sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și 
capacitatea globală a dotărilor proiectului. 

4.2. Caracterul adecvat al calității analizei opțiunilor pentru a sprijini concluzia statului 
membru conform căreia au fost analizate principalele alternative și a fost selectată 
cea mai bună opțiune pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii alese. 

4.3. Caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului 
final de a asigura sustenabilitatea acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a 
beneficiarului final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea 
la nivelul necesar. 

4.4. Soliditatea concluziei că proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada 
planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate 
definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

5. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

5.1. Analiza cost-beneficiu efectuată corect conform metodologiei cerute menționate la 
articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu respectarea metodei de 
calcul al veniturilor nete, menționată la articolul 61 din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 și la articolele 15-19 din prezentul regulament. 

5.2. Soliditatea concluziei potrivit căreia proiectul este viabil din punct de vedere 
economic și financiar și are efecte socio-economice pozitive, justificând nivelul de 
sprijin în măsura prevăzută în cadrul FEDER sau al Fondului de coeziune. 

6. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

6.1. Contribuția demonstrată la obiectivele politicilor de protecție a mediului și de luptă 
împotriva schimbărilor climatice, în special la obiectivele legate de Strategia Europa 
2020, și dovada faptului că s-a ținut cont de riscurile legate de schimbările climatice, 
de nevoile de adaptare și de atenuare a acestora, de rezistența în fața dezastrelor și de 
măsurile adecvate puse în aplicare sau prevăzute pentru a asigura rezistența 
proiectului la variabilitatea schimbărilor climatice. 

6.2. Dovada faptului că principiul „poluatorul plătește” și principiul acțiunii preventive 
au fost aplicate corect. 

6.3. Conformitatea proiectului cu Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului4 în ceea ce privește proiectele enumerate în anexa I la directiva 
menționată și proiectele enumerate în anexa II la directiva menționată, pentru care 
autoritățile competente au concluzionat, pe baza verificării prevăzute la articolul 4, 
că este necesară o procedură de evaluare a impactului asupra mediului (denumită în 
continuare „EIM”) pentru proiectele enumerate în anexa I la Directiva 2011/92/UE: 

                                                 
4 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 

evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1). 
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(a) rezumatul netehnic al raportului EIM este în conformitate cu articolul 5 din 
Directiva 2011/92/UE și cu anexa IV la aceasta și a făcut obiectul unor 
consultări publice; și 

(b) consultările cu autoritățile de mediu, cu publicul și, dacă este cazul, cu alte 
state membre au fost efectuate în conformitate cu articolele 6 și 7 din Directiva 
2011/92/UE; și 

(c) decizia autorității competente a fost emisă în conformitate cu articolele 8 și 9 
din Directiva 2011/92/UE; sau 

(d) în cazurile în care procedura EIM a avut drept rezultat o decizie obligatorie din 
punct de vedere juridic, până la emiterea aprobării de dezvoltare în 
conformitate cu articolele 8 și 9 din Directiva 2011/92/UE, statele membre se 
angajează în scris să acționeze în timp util pentru a se asigura că aprobarea de 
dezvoltare este emisă cel târziu înainte de începerea lucrărilor. 

6.4. Conformitatea proiectului cu Directiva 2011/92/UE în ceea ce privește proiectele 
enumerate în anexa II la directiva menționată pentru care autoritățile competente au 
concluzionat, prin intermediul verificării prevăzute la articolul 4, că nu este necesară 
procedura EIM: 

(a) au fost emise rezultatele verificării efectuate de autoritățile competente și au 
fost puse la dispoziția publicului; și 

(b) au fost furnizate informațiile relevante în conformitate cu articolul 4 din 
directiva menționată și cu anexa III la aceasta în cazul în care rezultatele 
verificării nu se referă la criteriile enumerate în anexa III la Directiva 
2011/92/UE. 

6.5. După caz, neaplicabilitatea demonstrată a Directivei 2011/92/UE. 

6.6. Dacă proiectul rezultă dintr-un plan sau program (care intră sub incidența cerințelor 
Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului5), altul decât 
programul operațional, coerența demonstrată a proiectului cu planul sau programul 
respectiv. 

6.7. În cazul neîndeplinirii condiționalității ex ante generale privind legislația în 
domeniul mediului și, după caz, a oricărei condiționalități ex ante tematice relevante 
pentru sectorul apei și al deșeurilor, precum și pentru sectorul transporturilor (cerințe 
SEA), astfel cum se prevede la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și 
în anexa XI la acesta, trebuie demonstrată legătura cu planul de acțiune convenit. 

6.8. Conformitatea proiectului cu Directiva 92/43/CEE6: 

(a) în cazul unui proiect susceptibil să aibă efecte semnificative asupra unuia sau 
mai multor situri Natura 2000 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)], 
efectuarea și finalizarea unei evaluări adecvate înainte de emiterea aprobării 
pentru autorizarea proiectului; 

                                                 
5 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea 

efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30). 
6 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a 

speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7). 
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(b) în cazul unui proiect cu efecte negative semnificative asupra unuia sau mai 
multor situri Natura 2000, îndeplinirea cerințelor de la articolul 6 alineatul (4) 
din Directiva 92/43/CEE, inclusiv notificarea sau avizul Comisiei. 

6.9. Caracterul adecvat al informațiilor cu privire la măsurile suplimentare de integrare în 
domeniul mediului precum auditul de mediu, managementul de mediu, 
monitorizarea specifică a mediului, care demonstrează caracterul adecvat al acestora 
pentru nevoile identificate. 

6.10. Caracterul adecvat al estimării costurilor măsurilor luate pentru corectarea 
impacturilor negative asupra mediului. 

6.11. Conformitatea proiectului cu directivele de mediu sectoriale relevante, dacă este 
cazul, în special: 

(a) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului7 pentru 
proiectele care au impact asupra corpurilor de apă [după caz, pentru proiectele 
care fac obiectul derogărilor în temeiul articolului 4 alineatul (7) din directiva 
respectivă, verificarea evaluării]. 

(b) Directiva 91/271/CEE a Consiliului8 pentru proiectele în sectorul tratării 
apelor urbane reziduale; 

(c) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului9 și directivele 
aplicabile relevante precum Directiva 1999/31/CE a Consiliului10 pentru 
proiectele legate de deșeurile solide; și  

(d) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului11 pentru 
proiectele pentru care este necesară eliberarea unui permis în temeiul directivei 
menționate. 

7. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

7.1. Caracterul adecvat și coerența proiectului cu obiectivele specifice definite în cadrul 
axelor prioritare relevante ale programelor operaționale în cauză. 

7.2. Caracterul adecvat al contribuției preconizate a proiectului la indicatorii de rezultat 
și de realizare ai axei prioritare. 

7.3. Caracterul adecvat al contribuției preconizate a proiectului la dezvoltarea 
socioeconomică. 

7.4. Dovada faptului că un beneficiar a luat măsurile corespunzătoare pentru a asigura o 
utilizare optimă a infrastructurii în faza operațională. 

                                                 
7 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a 

unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1). 
8 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 

135, 30.5.1991, p. 40). 
9 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 

deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3). 
10 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 

16.7.1999, p. 1). 
11 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind 

emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17). 



RO 7   RO 

8. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

8.1. Prezentarea corectă în planul de finanțare a sumei totale justificate a resurselor 
financiare planificate și a sprijinului prevăzut justificat din partea fondurilor.  

8.2. Caracterul adecvat al planului de finanțare al proiectului care demonstrează 
viabilitatea sa financiară în ceea ce privește nevoile financiare anuale pentru 
implementarea proiectului. 

8.3. Pertinența și caracterul verificabil al indicatorilor fizici și financiari care servesc la 
monitorizarea evoluției, ținând seama de riscurile identificate. 

9. Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații 
prevăzute la articolul 101 litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

9.1. Soliditatea și fezabilitatea calendarului propus pentru implementarea proiectului 
major, ținându-se seama de riscurile identificate. 

9.2. Dacă perioada de implementare a proiectului este mai lungă decât perioada de 
programare, pertinența fazelor identificate și structura optimă din punctul de vedere 
al eficacității și eficienței. 
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ANEXA III 

Lista datelor care trebuie înregistrate și stocate sub formă electronică în sistemul de monitorizare (menționat la articolul 24) 

Datele sunt necesare pentru operațiunile sprijinite de FSE, FEDER, Fondul de coeziune și FEAPM, cu excepția cazului în care se specifică altfel 
în a doua coloană. 

Câmpurile de date Mențiuni privind 
fondurile pentru care nu 

sunt necesare date 

Date privind beneficiarul1213 

1. Numele sau identificatorul unic al fiecărui beneficiar   

2. Informații dacă beneficiarul este un organism de drept public sau de drept privat   

3. Informații dacă TVA-ul aferent cheltuielilor suportate de beneficiar nu se poate recupera în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul. 

 

4. Datele de contact ale beneficiarului   

Date privind operațiunea 

5. Numele sau identificatorul unic al operațiunii   

6. Scurtă descriere a operațiunii   

7. Data depunerii cererii pentru operațiune  

8. Data începerii operațiunii indicată în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului  

9. Data finalizării operațiunii indicată în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului  
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10. Data efectivă la care operațiunea este încheiată din punct de vedere fizic sau pusă în aplicare 
integral 

 

11. Organismul care emite documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului  

12. Data documentului care stabilește condițiile acordării sprijinului  

13. Informații dacă operațiunea este un proiect major și nr. CCI Nu se aplică FSE și 
FEPAM 

14. Informații dacă operațiunea este un plan de acțiune comun și CCI Nu se aplică FEPAM 

15. Informații dacă operațiunea include finanțare în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” 
(ILMT) 

Nu se aplică FEDER, 
Fondului de coeziune și 

FEPAM 

16. Informații dacă sprijinul public acordat operațiunii va constitui ajutor de stat  

17.  Informații dacă operațiunea este implementată în cadrul unei structuri de parteneriat public-privat Nu se aplică FEPAM 

18. Moneda operațiunii  

19. CCI al programului (programelor) prin care este sprijinită operațiunea  

20. Prioritatea sau prioritățile programului (programelor) prin care este sprijinită operațiunea  

21. Fondul (fondurile) prin care este sprijinită operațiunea  

22. Categoria de regiuni în cauză Nu se aplică Fondului de 
coeziune și FEPAM 

Date privind categoriile de intervenție 
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23. Cod (coduri) pentru domeniul de intervenție Nu se aplică FEPAM 

24. Cod (coduri) pentru forma de finanțare Nu se aplică FEPAM 

25. Cod (coduri) pentru tipul de teritoriu  Nu se aplică FEPAM 

26.  Cod (coduri) pentru sistemele de aplicare teritorială Nu se aplică FEPAM 

27. Cod (coduri) pentru obiectivul tematic Nu se aplică FSE și 
FEPAM 

28. Cod (coduri) pentru tema secundară a FSE Nu se aplică FEDER, 
Fondului de coeziune și 

FEPAM 

29. Cod (coduri) pentru activitatea economică Nu se aplică FEPAM 

30. Cod (coduri) pentru localizare Nu se aplică FEPAM 

Date privind indicatorii 
31. Numele și identificatorul unic pentru fiecare dintre indicatorii de realizare comuni și specifici 

programului relevanți pentru operațiune sau, dacă este cazul, atunci când acest lucru este prevăzut 
de normele specifice fondului, numele și identificatorul unic pentru fiecare indicator de realizare 
comun, defalcate în funcție de genul participanților 

 

32. Unitatea de măsură pentru fiecare indicator de realizare   

33. Valoarea țintă pentru indicatorul de realizare, defalcat în funcție de gen, după caz  

34. Nivelul de realizare al fiecărui indicator de realizare pentru fiecare an calendaristic, defalcat în 
funcție de gen, după caz 
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35. Numele și identificatorul unic pentru fiecare dintre indicatorii de rezultat comuni și specifici 
programului14 relevanți pentru operațiune sau, dacă este cazul, atunci când acest lucru este prevăzut 
de normele specifice fondului, numele și identificatorul unic pentru fiecare indicator de rezultat 
comun, defalcate în funcție de gen, după caz 

 

36. Unitatea de măsură pentru fiecare indicator de rezultat  

37. Valoarea de referință pentru fiecare indicator de rezultat furnizat Nu se aplică FSE 

38. Valoarea țintă pentru indicatorul de rezultat furnizat, defalcat în funcție de gen, după caz  Nu se aplică FEDER și 
Fondului de coeziune 

39. Unitatea de măsură pentru fiecare valoare țintă pentru rezultate și pentru fiecare valoare de referință  

40. Nivelul de realizare al fiecărui indicator de rezultat pentru fiecare an calendaristic, defalcat în 
funcție de gen, după caz  

Nu se aplică FEDER și 
Fondului de coeziune: 

Date financiare privind fiecare operațiune (în moneda aplicabilă operațiunii) 

41. Suma costului total eligibil al operațiunii aprobat în documentul care stabilește condițiile acordării 
sprijinului 

 

42. Suma costurilor totale eligibile care constituie cheltuieli publice în conformitate cu definiția de la 
articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 1303/2013 

 

43. Suma sprijinului public prevăzut în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului  

Date privind cererile de plată introduse de beneficiar  
(în moneda aplicabilă operațiunii) 

44. Data primirii fiecărei cereri de plată din partea beneficiarului  
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45. Data fiecărei plăți către beneficiar pe baza cererii de plată  

46. Suma cheltuielilor eligibile din cererea de plată, care constituie baza pentru fiecare plată către 
beneficiar 

 

47. Suma cheltuielilor publice în conformitate cu definiția de la articolul 2 alineatul (15) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespunde cheltuielilor eligibile folosite ca bază pentru 
fiecare plată  

 

48. Suma fiecărei plăți către beneficiar pe baza cererii de plată  

49. Veniturile nete generate de operațiune în cursul implementării sale care nu au fost luate în 
considerare în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului și sunt deduse din 
cheltuielile eligibile  

 

50. Data începerii verificărilor la fața locului cu privire la operațiune efectuate în conformitate cu 
articolul 125 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

 

51. Data auditurilor la fața locului cu privire la operațiune efectuate în conformitate cu articolul 127 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu articolul 28 din prezentul regulament 

 

52. Organismul care efectuează auditul sau verificarea  
Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza costurilor reale (în 

moneda aplicabilă operațiunii) 
53. Cheltuielile eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor suportate și plătite efectiv, 

împreună cu contribuțiile în natură și amortizările, după caz  
 

54. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care 
corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor rambursate și plătite 
efectiv, împreună cu contribuțiile în natură și amortizările, după caz  

 

55. Tipul de contract, dacă atribuirea contractului face obiectul dispozițiilor Directivei 2004/17/CE15 
sau ale Directivei 2004/18/CE16 (lucrări/prestare de servicii/furnizare de bunuri) sau ale Directivei 
[...] a Parlamentului European și a Consiliului+17 
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56. Valoarea contractului, dacă atribuirea contractului face obiectul dispozițiilor Directivei 2004/17/CE 
sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei [...]+ 

 

57. Cheltuielile eligibile suportate și plătite pe baza contractului, dacă contractul face obiectul 
dispozițiilor Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei [...]+ 

 

58. Procedura de ofertare la care se recurge dacă atribuirea contractului face obiectul dispozițiilor 
Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei [...]+ 

 

59. Numele sau identificatorul unic al contractantului, dacă atribuirea contractului face obiectul 
dispozițiilor Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei [...]+ 

 

Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza baremelor standard 
pentru costurile unitare (sume exprimate în moneda aplicabilă operațiunii) 

60. Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei stabilite pe baza unor bareme standard pentru 
costurile unitare 

 

61. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care 
corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor bareme standard pentru 
costuri unitare  

 

62. Definiția unei unități care trebuie folosită în scopul baremului standard pentru costuri unitare  

63. Numărul de unități furnizate conform cererii de plată pentru fiecare element unitar  

64. Costul unitar pentru o singură unitate pentru fiecare element unitar  

Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza plăților forfetare 
(sume exprimate în moneda aplicabilă operațiunii) 

65. Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor sume forfetare   

66. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care  
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corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor sume forfetare 
67. Pentru fiecare sumă forfetară, elementele care trebuie furnizate (realizări sau rezultate) convenite în 

documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului drept bază pentru plata sumelor forfetare  
 

68. Pentru fiecare sumă forfetară, suma convenită în documentul care stabilește condițiile acordării 
sprijinului  

 

Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza ratelor forfetare (în 
moneda aplicabilă operațiunii) 

69. Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unei rate forfetare  

70. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care 
corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unei rate forfetare  

 

Date privind sumele recuperate de la beneficiar 

71. Data fiecărei decizii de recuperare  

72. Valoarea sprijinului public vizat de fiecare decizie de recuperare  

73. Cheltuielile totale eligibile vizate de fiecare decizie de recuperare  

74. Data primirii fiecărei sume rambursate de beneficiar ca urmare a unei decizii de recuperare   

75. Valoarea sprijinului public rambursat de beneficiar ca urmare a unei decizii de recuperare (fără 
dobândă sau penalități)  

 

76. Cheltuielile eligibile totale care corespund sprijinului public rambursat de beneficiar   

77. Valoarea sprijinului public nerecuperabil ca urmare a unei decizii de recuperare  

78. Cheltuielile eligibile totale care corespund sprijinului public nerecuperabil  

Date privind cererile de plată adresate Comisiei (în EUR) 
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79. Data depunerii fiecărei cereri de plată care include cheltuieli eligibile legate de operațiune   

80. Suma totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiar și plătite în cadrul implementării 
operațiunii, inclusă în fiecare cerere de plată  

 

81. Suma totală a cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 legate de operațiune, inclusă în fiecare cerere de plată 

 

82. Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a contribuțiilor programului 
plătită către instrumentele financiare incluse în fiecare cerere de plată   

 

83. Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a cheltuielilor publice definite la 
articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespunde sumei totale a 
contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare, inclusă în fiecare cerere de plată  

 

84. Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a contribuțiilor programului 
plătite efectiv drept cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusă în fiecare cerere de plată 

 

85. Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a cheltuielilor publice care 
corespunde sumei totale a contribuțiilor programului plătite efectiv drept cheltuieli eligibile în 
sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 
inclusă în fiecare cerere de plată 

 

86. În cazul unui ajutor de stat pentru care se aplică articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013, suma plătită beneficiarului în cadrul operațiunii drept avans, inclusă în fiecare cerere 
de plată 

 

87. În cazul unui ajutor de stat pentru care se aplică articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013, suma avansului inclusă într-o cerere de plată care a fost acoperită de cheltuielile 
efectuate de beneficiar pe parcursul a trei ani de la plata avansului   

 

88. În cazul unui ajutor de stat pentru care se aplică articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013, suma plătită beneficiarului ca avans, în cadrul operațiunii, inclusă într-o cerere de 
plată care nu a fost acoperită de cheltuielile efectuate de beneficiar și pentru care nu a expirat 
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perioada de trei ani  
89. Suma cheltuielilor eligibile inclusă în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 14 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 
Nu se aplică FEDER, 

Fondului de coeziune și 
FEPAM 

90. Suma cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, inclusă în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 1304/2013 

Nu se aplică FEDER, 
Fondului de coeziune și 

FEPAM 

Date privind conturile prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 138 din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 (în EUR) 

91. Data depunerii fiecărui set de conturi care include cheltuieli aferente operațiunii    

92. Data prezentării conturilor în care au fost incluse cheltuielile finale ale operațiunii, ca urmare a 
încheierii operațiunii (în care suma totală a cheltuielilor eligibile este de 1 000 000 EUR sau peste) 
[articolul 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]. 

 

93. Suma totală a cheltuielilor eligibile ale operațiunii introdusă în sistemele contabile ale autorității de 
certificare și inclusă în cererile de plată  

 

94. Suma totală a cheltuielilor publice, astfel cum au fost definite la articolul 2 alineatul (15) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suportate la implementarea operațiunii, care corespunde sumei 
totale a cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale autorității de certificare, inclusă 
în conturi  

 

95. Suma totală a plăților către beneficiar în conformitate cu articolul 132 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care corespunde sumei totale a cheltuielilor eligibile înregistrate 
în sistemele contabile ale autorității de certificare, inclusă în conturi 

 

96. Totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii legate de retragerea din operațiune în cursul 
exercițiului contabil, inclus în conturi 

 

97. Totalul cheltuielilor publice, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013, care corespund cheltuielilor eligibile totale retrase în cursul exercițiului 
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contabil, inclus în conturi  
98. Totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii recuperate în cursul exercițiului contabil, inclus în 

conturi  
 

99. Totalul cheltuielilor publice care corespund cheltuielilor eligibile totale ale operațiunii, recuperate 
în cursul exercițiului contabil, inclus în conturi  

 

100. Totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii care trebuie recuperate la încheierea exercițiului 
contabil, inclus în conturi 

 

101. Totalul cheltuielilor publice ale operațiunii care corespund cheltuielilor eligibile totale care 
trebuie recuperate la încheierea exercițiului contabil, inclus în conturi 

 

102. Pentru operațiunea inclusă în fiecare set de conturi, suma totală a cheltuielilor eligibile 
recuperate în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în cursul 
exercițiului contabil 

 

103. Pentru operațiunea inclusă în fiecare set de conturi, cheltuielile publice, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 1303/2013, care corespund sumei totale a 
cheltuielilor eligibile recuperate în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 în cursul exercițiului contabil 

 

104. Suma totală a cheltuielilor eligibile ale operațiunii nerecuperabile la încheierea exercițiului 
contabil, inclusă în conturi 

 

105. Totalul cheltuielilor publice ale operațiunii care corespund sumei totale a cheltuielilor eligibile 
nerecuperabile la încheierea exercițiului contabil, inclus în conturi 

 

Date privind anumite tipuri de cheltuieli pentru care sunt prevăzute plafoane 

106. Suma cheltuielilor suportate și plătite, eligibile pentru sprijinul FEDER și cofinanțate de FSE în 
temeiul articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

Nu se aplică FEDER, 
Fondului de coeziune și 

FEPAM 

107. Suma cheltuielilor suportate și plătite, eligibile pentru sprijinul FSE și cofinanțate de FEDER în 
temeiul articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

Nu se aplică FSE, 
Fondului de coeziune și 
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FEPAM 

108. Suma cheltuielilor suportate și plătite în afara zonei vizate de program, dar pe teritoriul Uniunii, 
în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu articolul 13 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 

 

109. Suma cheltuielilor suportate și plătite în afara zonei vizate de program, în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 

Nu se aplică FEDER, 
Fondului de coeziune și 

FEPAM 

110. Suma cheltuielilor suportate și plătite în afara părții din Uniune a zonei vizate de program, în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 

Nu se aplică FSE, 
Fondului de coeziune și 

FEPAM 

111. Suma cheltuielilor suportate și plătite pentru achiziționarea de terenuri în conformitate cu 
articolul 69 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

 

112. Valoarea contribuțiilor în natură destinate operațiunii, în conformitate cu articolul 69 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  

 

113. Suma cheltuielilor suportate și plătite în țările terțe vizate de Instrumentul de asistență pentru 
preaderare sau de Instrumentul european de vecinătate și parteneriat pentru operațiunile care țin de 
CTE 

Nu se aplică FSE, 
Fondului de coeziune și 

FEPAM 
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ANEXA IV 

Cerințele esențiale ale sistemelor de gestiune și control și clasificarea acestor sisteme în 
ceea ce privește funcționarea lor eficace menționată la articolul 30  

 

Tabelul 1: Cerințe esențiale 

Cerințele esențiale ale sistemelor de gestiune 
și control 

Organismele/autoritățile 
în cauză 

Domeniul de 
aplicare 

1 Separarea adecvată a funcțiilor și sisteme 
adecvate pentru raportare și monitorizare 
atunci când autoritatea responsabilă 
încredințează executarea sarcinilor unui alt 
organism. 

Autoritatea de 
management Mediul de 

control intern 

2 Selecția adecvată a operațiunilor. Autoritatea de 
management 

3 Informații adecvate oferite beneficiarilor cu 
privire la condițiile aplicabile pentru 
operațiunile selectate.  

Autoritatea de 
management 

4 Verificări adecvate ale gestiunii. Autoritatea de 
management 

Activități de 
gestiune și 

control 

5 Sisteme eficiente create pentru a garanta 
că sunt păstrate toate documentele 
privind cheltuielile și auditurile pentru a 
se asigura o pistă de audit adecvată 

Autoritatea de 
management 

6 Un sistem fiabil de colectare, înregistrare și 
stocare a datelor în vederea monitorizării, a 
evaluării, a gestiunii financiare, a verificării 
și a auditului, care include legături cu 
sistemul de schimb de date electronice cu 
beneficiarii. 

Autoritatea de 
management 

Activități de 
gestiune și 
control / 

Monitorizare 

7 Punerea efectivă în aplicare a unor măsuri 
antifraudă proporționale. 

Autoritatea de 
management 

8 Proceduri adecvate pentru întocmirea 
declarației de asigurare de gestiune și a 
rezumatului anual al rapoartelor finale de 
audit și al controalelor efectuate. 

Autoritatea de 
management 

Activități de 
gestiune și 

control 

9 Separarea adecvată a funcțiilor și sisteme 
adecvate pentru raportare și monitorizare 
atunci când autoritatea responsabilă 
încredințează executarea sarcinilor unui alt 
organism. 

Autoritatea de certificare 

Mediul de 
control intern 
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Cerințele esențiale ale sistemelor de gestiune 
și control 

Organismele/autoritățile 
în cauză 

Domeniul de 
aplicare 

10 Proceduri adecvate pentru elaborarea și 
depunerea cererilor de plată. 

Autoritatea de certificare Activități de 
gestiune și 
control / 

Monitorizare 

11 Menținerea adecvată a unor evidențe 
electronice a cheltuielilor declarate și a 
contribuției publice corespunzătoare. 

Autoritatea de certificare 

12 Evidența adecvată și completă a sumelor 
recuperabile, recuperate și retrase. 

Autoritatea de certificare 

13 Proceduri adecvate pentru elaborarea și 
certificarea integralității, a exactității și 
a veridicității conturilor anuale. 

Autoritatea de certificare 

Activități de 
gestiune și 

control 

14 Separarea adecvată a funcțiilor și sisteme 
adecvate care permit garantarea faptului că 
orice alt organism care efectuează audituri 
în conformitate cu strategia de audit a 
programului dispune de independența 
funcțională necesară și ține cont de 
standardele de audit acceptate la nivel 
internațional. 

Autoritatea de audit 

Mediul de 
control intern 

15 Audituri adecvate ale sistemelor. Autoritatea de audit 

16 Audituri adecvate ale operațiunilor. Autoritatea de audit 

17 Audituri adecvate ale conturilor. Autoritatea de audit 

18 Proceduri adecvate pentru furnizarea 
unei opinii de audit fiabile și pentru 
pregătirea raportului anual de control. 

Autoritatea de audit 

Activități de 
control  

 

Tabelul 2: Clasificarea cerințelor esențiale pentru sistemele de gestiune și control în ceea 
ce privește funcționarea acestora   

Categoria 1 Funcționează corespunzător. Nu sunt necesare 
îmbunătățiri sau sunt necesare doar îmbunătățiri 
minore.  

Categoria 2 Funcționează. Sunt necesare îmbunătățiri minore.  
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Categoria 3 Funcționează parțial. Sunt necesare îmbunătățiri 
substanțiale. 

Categoria 4 În esență, nu funcționează. 

 


