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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 71 
  
Caracterul durabil al operaţiunilor 
  

(1) În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia 
din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii 
finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, 
face obiectul uneia dintre următoarele: 
  
(a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de program; 

  
(b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un 
avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

  
(c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de 
realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia. 

  
Sumele plătite în mod necuvenit pentru operaţiune sunt recuperate de statul membru 
proporţional cu perioada pentru care cerinţele nu au fost îndeplinite. 
  
Statele membre pot reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în situaţii care 
vizează menţinerea investiţiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri. 
  
(2) În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia 

din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii 
finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu 
excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM. În cazul în care contribuţia din partea 
fondurilor ESI ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuieşte cu termenul-limită 
aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat. 
  
(3) În cazul operaţiunilor sprijinite de FSE şi al operaţiunilor sprijinite de alte fonduri ESI 
care nu constau în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din partea fondului se 
rambursează numai dacă operaţiunile fac obiectul unei obligaţii de menţinere a investiţiei în 
temeiul normelor aplicabile privind ajutorul de stat şi are loc o încetare sau de localizare a 
activităţii de producţie în termenul prevăzut de respectivele norme. 
  
(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu sunt aplicabile contribuţiilor către sau din partea 
instrumentelor financiare sau oricăror operaţiuni a căror activitate de producţie încetează ca 

urmare a unui faliment nefraudulos. 
  
(5) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică persoanelor fizice care beneficiază de sprijin 
pentru investiţii şi, după finalizarea operaţiunii de investiţii, devin eligibile şi beneficiază de 
sprijin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European şi al 
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Consiliului, dacă investiţiile în cauză sunt legate în mod direct de tipul de activitate identificată 
ca fiind eligibilă pentru sprijin din partea Fondului european de ajustare la globalizare. 
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