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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 140 
  
Disponibilitatea documentelor 
  

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat, autoritatea de 
management se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din 
fonduri sau privind operaţiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se cifrează la mai puţin 
de 1 000 000 EUR sunt puse la dispoziţia Comisiei şi a Curţii de Conturi Europene, la cerere, pe 
o perioadă de trei ani începând cu data de 31 decembrie de după data depunerii conturilor în 
care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective. 

  
În cazul operaţiunilor altele decât cele menţionate la primul paragraf, toate documentele 
justificative sunt puse la dispoziţie pe o perioadă de doi ani începând cu data de 31 decembrie 
de după data depunerii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operaţiunii 
încheiate. 
  
0 autoritate de management poate decide să aplice în cazul operaţiunilor cu cheltuieli eligibile 
totale mai mici de 1 000 000 EUR regula menţionată la al doilea paragraf. 
  
Perioada menţionată la primul paragraf se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie în 
urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei. 
  
(2) Autoritatea de management informează beneficiarii cu privire la data la care începe 
perioada menţionată la alineatul (1). 

  
(3) Documentele se păstrează fie ca originale, fie sub formă de copii conforme cu 
originalele, pe suporturi de date acceptate de comun acord, inclusiv versiuni electronice ale 
documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică. 
  
(4) Documentele sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea datelor pentru o 
perioadă de timp care nu depăşeşte durata necesară scopurilor pentru care au fost colectate 
datele sau pentru care acestea sunt ulterior prelucrate. 
  
(5) Procedura de certificare a conformităţii cu documentul original a documentelor stocate 
pe suporturi de date comun acceptate este stabilită de autorităţile naţionale şi urmăreşte să 
garanteze faptul că versiunile deţinute respectă cerinţele juridice naţionale şi sunt fiabile 
pentru efectuarea controalelor de audit. 
  

(6) Atunci când documentele există exclusiv în formă electronică, sistemele electronice 
utilizate îndeplinesc standarde de securitate acceptate care garantează faptul că documentele 
deţinute respectă cerinţele juridice naţionale şi sunt fiabile pentru efectuarea controalelor de 
audit. 
  
Secţiunea II 
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Încheierea programelor operaţionale 
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