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privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 

Consiliului 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1 

Obiect 

Prezentul regulament stabilește misiunile Fondului social european (FSE), inclusiv a 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI), domeniul de aplicare a sprijinului acordat 

prin intermediul FSE, dispozițiile specifice și tipurile de cheltuieli eligibile pentru asistență. 

Articolul 2 

Misiuni 

(1)  FSE promovează niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă și de calitate a 

locurilor de muncă, îmbunătățește accesul la piața forțelor de muncă, sprijină mobilitatea 

geografică și profesională a lucrătorilor și facilitează adaptarea acestora la schimbările în 

domeniul industriei și la schimbările din sistemele de producție necesare pentru evoluțiile 

durabile, încurajează un nivel ridicat de educație și formare pentru toți și sprijină tranziția 

de la educație la încadrarea în muncă pentru tineri, combate sărăcia, îmbunătățește 

incluziunea socială și promovează egalitatea de gen, nediscriminarea și egalitatea de 

șanse, contribuind astfel la realizarea priorităților Uniunii în ceea ce privește consolidarea 

coeziunii economice, sociale și teritoriale. 

(2)  FSE își îndeplinește misiunile prevăzute la alineatul (1) prin sprijinirea statelor membre 

în îndeplinirea priorităților și a obiectivelor principale ale Strategiei Uniunii pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ("strategia Europa 2020") și permițând 

acestora să abordeze provocările specifice cu care se confruntă în vederea atingerii 

obiectivelor strategiei Europa 2020. FSE sprijină elaborarea și implementarea politicilor și 

a acțiunilor legate de misiunile sale, ținând seama de orientările integrate aferente 

strategiei Europa 2020 relevante și de recomandările relevante specifice fiecărei țari 
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adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) și cu articolul 148 alineatul (4) din 

TFUE și, după caz, la nivel național, de programele naționale de reformă, precum și de 

alte strategii și rapoarte naționale relevante. 

(3)  Beneficiarii FSE sunt persoane, inclusiv persoane dezavantajate, cum ar fi șomerii pe 

termen lung, persoanele cu handicap, migranții, minoritățile etnice, comunitățile 

marginalizate și persoanele de toate vârstele, care se confruntă cu sărăcia și excluziunea 

socială. De asemenea, FSE acordă sprijin lucrătorilor, întreprinderilor, inclusiv actorilor din 

economia socială, și întreprinzătorilor, precum și sistemelor și structurilor, pentru a facilita 

adaptarea acestora la noile provocări, inclusiv reducerea discrepanțelor în materie de 

competențe, și pentru a promova buna guvernanță, progresul social și implementarea 

reformelor, în special în domeniile ocupării forței de muncă, educației, formării și politicilor 

sociale. 

Articolul 3 

Domeniul de aplicare a sprijinului 

(1)  În cadrul obiectivelor tematice enunțate la articolul 9 primul paragraf punctele 8, 9, 10 

și 11 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund literelor (a), (b), (c) și (d) din 

prezentul alineat, și în conformitate cu misiunile sale, FSE sprijină următoarele priorități de 

investiții: 

(a) pentru obiectivul tematic „Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea 

mobilității lucrătorilor”: 

(i) accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru 

persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de 

angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă; 

(ii) integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de 

muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul 

excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea 

garanției pentru tineri; 

(iii) activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; 

(iv) egalitate între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește accesul la piața 

forței de muncă, evoluția în carieră, reconcilierea vieții profesionale cu cea privată și promovarea 

unei remunerații egale pentru muncă egală; 

(v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor; 

(vi) îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate; 

(vii) modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de 

ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin 
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măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și 

printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante; 

(b) pentru obiectivul tematic „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare”: 

(i) incluziune activă, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse, a participării active și a 

îmbunătățirii capacității de inserție profesională; 

(ii) integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; 

(iii) combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse; 

(iv) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 

medicală și servicii sociale de interes general; 

(v) promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și 

promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă; 

(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; 

(c) pentru obiectivul tematic „Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al 

formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții”: 

(i) reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; 

(ii) îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la  

acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 

defavorizate; 

(iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în 

cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor 

forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea 

profesională și validarea competențelor dobândite; 

(iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 

tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare 

profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, 

adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul 

de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie; 

(d) pentru obiectivul tematic „Creșterea capacității instituționale a autorităților și părților interesate 

publice și a eficienței administrației publice”: 

(i) efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor 

publice la nivel național, regional și local în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune 

legiferări și a bunei guvernanțe; 

Această prioritate de investiții este aplicabilă doar în statele membre eligibile pentru 

sprijinul din Fondul de coeziune sau în statele membre care au una sau mai multe 

regiuni de nivelul NUTS 2 menționate la articolul 90 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

(ii) consolidarea capacităților pentru toate părțile interesate care își desfășoară activitatea în 

domeniul educației, al învățării pe tot parcursul vieții, al formării și al ocupării forței de muncă și al 

politicilor sociale, inclusiv prin pacte sectoriale și teritoriale în vederea mobilizării în favoarea 

realizării de reforme la nivel național, regional și local. 
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(2)  Prin prioritățile de investiții prevăzute la alineatul (1), FSE contribuie, de asemenea, la 

celelalte obiective tematice enumerate la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013, în principal prin: 

(a) sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezistentă la schimbările 

climatice, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și durabilă din punct de vedere 

ecologic, prin îmbunătățirea sistemelor de educație și de formare necesare pentru adaptarea 

competențelor și a calificărilor, perfecționarea forței de muncă și crearea de noi locuri de muncă în 

sectoarele legate de mediu și de energie; 

(b) îmbunătățirea accesibilității tehnologiilor informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității 

acestora, prin dezvoltarea competențelor digitale și e-learning, precum și prin investiții în e-

incluziune, e-competențe, precum și în competențe antreprenoriale conexe; 

(c) consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării prin dezvoltarea studiilor 

postuniversitare și a aptitudinilor antreprenoriale, formarea cercetărilor, activități de colaborare în 

rețea și parteneriate între instituții de învățământ superior, centre de cercetare și tehnologice și 

întreprinderi; 

(d) creșterea competitivității și a sustenabilității pe termen lung a întreprinderilor mici și mijlocii, 

prin promovarea adaptabilității întreprinderilor, a administratorilor și a lucrătorilor, sporirea 

investițiilor în capitalul uman și sprijinirea organismelor care oferă educație sau formare 

profesionale orientate către practică. 

Articolul 4 

Coerență și concentrare tematică 

(1)  Statele membre se asigură că strategia și acțiunile prevăzute în programele lor 

operaționale răspund și sunt în concordanță cu provocările identificate în cadrul 

programelor lor naționale de reformă, precum și, după caz, în cadrul altor strategii 

naționale care vizează combaterea șomajului, a sărăciei și a excluziunii sociale și, de 

asemenea, în cadrul recomandărilor relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu 

articolul 148 alineatul (4) din TFUE, pentru a contribui la realizarea obiectivelor principale 

ale strategiei Europa 2020 privind ocuparea forței de muncă, educația și reducerea 

sărăciei. 

(2)  În fiecare stat membru, cel puțin 20 % din totalul resurselor FSE sunt alocate 

obiectivului tematic „promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare” prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 9 din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013. 

(3)  Statele membre urmăresc realizarea concentrării tematice, conform următoarelor 

modalități: 
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(a) în ceea ce privește regiunile mai dezvoltate, statele membre concentrează cel puțin 80 % din 

suma alocată din FSE fiecărui program operațional în vederea îndeplinirii a cel mult cinci priorități 

de investiții stabilite la articolul 3 alineatul (1); 

(b) în ceea ce privește regiunile de tranziție, statele membre concentrează cel puțin 70 % din suma 

alocată din FSE fiecărui program operațional în vederea îndeplinirii a cel mult cinci priorități de 

investiții stabilite la articolul 3 alineatul (1); 

(c) în ceea ce privește regiunile mai puțin dezvoltate, statele membre concentrează cel puțin 60 % 

din suma alocată din FSE fiecărui program operațional în vederea îndeplinirii a cel mult cinci 

priorități de investiții stabilite la articolul 3 alineatul (1). 

(4)  Axele prioritare menționate la articolul 11 alineatul (1) se exclud din calculul 

procentelor prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol. 

Articolul 5 

Indicatori 

(1)  Indicatorii comuni de realizare și de rezultat și, dacă este cazul, indicatorii specifici de 

program sunt utilizați în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) și cu articolul 96 alineatul 

(2) litera (b) punctele (ii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Toți indicatorii 

comuni de realizare și de rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții. 

Indicatorii de rezultat prevăzuți în anexa II la prezentul regulament sunt raportați în 

conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol. Atunci când este aplicabil, datele sunt 

defalcate în funcție de gen. 

În ceea ce privește indicatorii de realizare comuni și specifici de program, valorile de 

referință se stabilesc la zero. În cazul în care este relevant pentru natura operațiunilor 

susținute, pentru acești indicatori se stabilesc valori-țintă cuantificate cumulativ pentru anul 

2023. Indicatorii de realizare sunt exprimați în cifre absolute. 

În cazul indicatorilor de rezultat comuni și specifici programului pentru care s-a stabilit o 

valoare-țintă cuantificată cumulativă pentru 2023, valorile de referință se stabilesc folosind 

cele mai recente date disponibile sau alte surse de informații relevante. Indicatorii de 

rezultat specifici programului și obiectivele aferente pot fi exprimate în termeni cantitativi 

sau calitativi. 

(2)  Pe lângă dispozițiile de la alineatul (1), sunt utilizați indicatorii de rezultat stabiliți în 

anexa II la prezentul regulament pentru toate operațiunile sprijinite în cadrul priorității de 

investiții menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) pentru implementarea 
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YEI. Toți indicatorii prevăzuți în anexa II la prezentul regulament sunt corelați cu o valoare-

țintă cuantificată cumulativă pentru 2023 și cu o valoare de referință. 

(3)  Odată cu rapoartele anuale de implementare, fiecare autoritate de management 

transmite electronic date structurate pentru fiecare axă prioritară, defalcate în funcție de 

prioritatea de investiții. Datele sunt prezentate pentru categoriile de intervenții menționate 

la articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și 

pentru indicatorii de realizare și de rezultat. Prin derogare de la articolul 50 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, datele transmise pentru indicatorii de realizare și de 

rezultat se referă la valori pentru operațiuni implementate parțial sau în totalitate. 

 

CAPITOLUL II 

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND PROGRAMAREA ȘI IMPLEMENTAREA 

Articolul 6 

Implicarea partenerilor 

(1)  Participarea partenerilor menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

la implementarea programelor operaționale poate lua forma unor granturi globale, astfel 

cum sunt definite la articolul 123 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Într-un 

astfel de caz, programul operațional identifică partea programului operațional vizată de 

grantul global, inclusiv alocarea financiară indicativă pentru fiecare axă prioritară a 

componentei respective. 

(2)  În scopul de a încuraja participarea adecvată a partenerilor sociali la acțiunile sprijinite 

din FSE, autoritățile care gestionează un program operațional într-o regiune, astfel cum 

este definită la articolul 90 alineatul (2) literele (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013, sau într-un stat membru eligibil pentru sprijinul acordat din Fondul de 

coeziune se asigură că, în funcție de nevoi, o sumă corespunzătoare din resursele FSE 

este alocată acțiunilor de consolidare a capacităților, sub formă de cursuri de formare, 

măsuri de colaborare în rețea și consolidare a dialogului social, precum și activităților 

întreprinse în comun de partenerii sociali. 
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(3)  În scopul de a încuraja participarea adecvată și accesul organizațiilor 

neguvernamentale la acțiunile sprijinite din FSE, în special în domeniile incluziunii sociale, 

egalității între bărbați și femei și egalității de șanse, autoritățile care gestionează un 

program operațional într-o regiune, astfel cum este definită la articolul 90 alineatul (2) 

literele (a) sau (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sau într-un stat membru eligibil 

pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune se asigură că o sumă corespunzătoare din 

resursele FSE este alocată consolidării capacităților organizațiilor neguvernamentale. 

Articolul 7 

Promovarea egalității de șanse între bărbați și femei 

Statele membre și Comisia asigură promovarea egalității între bărbați și femei prin 

acordarea unei importanțe de prim ordin acestui aspect, astfel cum se prevede la articolul 

7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pe tot parcursul pregătirii, implementării, 

monitorizării și evaluării programelor operaționale. Prin intermediul FSE, statele membre și 

Comisia sprijină, de asemenea, acțiuni punctuale specifice în cadrul oricăreia dintre 

prioritățile de investiții menționate la articolul 3, în special la articolul 3 alineatul (1) litera 

(a) punctul (iv) din prezentul regulament, în scopul creșterii participării durabile a femeilor 

la ocuparea forței de muncă și al creșterii numărului de femei angajate, combătând astfel 

feminizarea sărăciei, reducând segregarea pe motive de gen, combătând stereotipurile de 

gen pe piața forțelor de muncă și în educație și formare și promovând reconcilierea vieții 

profesionale cu viața privată pentru toți, precum și repartizarea egală a responsabilităților 

de îngrijire între bărbați și femei. 

Articolul 8 

Promovarea egalității de șanse și nediscriminarea 

Statele membre și Comisia promovează egalitatea de șanse pentru toți, fără discriminare 

în funcție de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală, prin acordarea unei importanțe de prim ordin principiului nediscriminării 

la toate nivelurile, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013. Prin intermediul FSE, statele membre și Comisia susțin și acțiuni specifice 

în cadrul oricărora dintre prioritățile de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 3 și, 
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în special, la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din prezentul regulament. Astfel 

de acțiuni vizează combaterea tuturor formelor de discriminare, precum și îmbunătățirea 

accesului persoanelor cu handicap, în vederea îmbunătățirii integrării pe piața forțelor de 

muncă, în educație și formare, consolidând astfel incluziunea socială, reducând 

inegalitățile în ceea ce privește nivelul de educație și starea de sănătate și facilitând 

tranziția de la asistența instituționalizată la cea acordată la nivelul comunității, în special în 

cazul celor care se confruntă cu discriminarea multiplă. 

Articolul 9 

Inovare socială 

(1)  FSE promovează inovarea socială în toate sectoarele care intră în domeniul său de 

aplicare, astfel cum sunt definite la articolul 3 din prezentul regulament, în special în 

scopul testării, evaluării și aplicării la scară largă a soluțiilor inovatoare, inclusiv la nivel 

local și regional, pentru a răspunde nevoilor sociale, în colaborare cu partenerii relevanți 

și, în special, cu partenerii sociali. 

(2)  În cadrul programelor lor operaționale sau într-o etapă ulterioară în cursul 

implementării, statele membre identifică domenii pentru inovare socială, care corespund 

nevoilor lor specifice. 

(3)  Comisia facilitează consolidarea capacităților în materie de inovare socială, în special 

prin sprijinirea învățării reciproce, crearea de rețele de colaborare, precum și diseminarea 

și promovarea bunelor practici și metodologii. 

Articolul 10 

Cooperare transnațională 

(1)  Statele membre sprijină cooperarea transnațională în scopul promovării învățării 

reciproce, sporind astfel eficacitatea politicilor susținute din FSE. Cooperarea 

transnațională implică parteneri din cel puțin două state membre. 

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre care dispun de un program 

operațional unic sprijinit de FSE sau de un program operațional bazat pe fonduri multiple, 
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pot alege în mod excepțional să nu sprijine acțiunile transnaționale de cooperare, în cazuri 

justificate corespunzător și ținând seama de principiul proporționalității. 

(3)  Statele membre, în colaborare cu partenerii relevanți, pot selecta teme de cooperare 

transnațională pe baza unei liste de teme comune propuse de către Comisie și aprobate 

de către comitetul menționat la articolul 25 sau pot selecta orice alte teme care corespund 

nevoilor lor specifice. 

(4)  Comisia facilitează cooperarea transnațională privind temele comune ale listei 

menționate la alineatul (3) și, după caz, alte teme alese de statele membre prin intermediul 

învățării reciproce și al unor acțiuni coordonate sau comune. În special, Comisia utilizează 

o platformă la nivelul UE pentru a facilita crearea unor parteneriate transnaționale, 

schimbul de experiență, consolidarea capacităților și colaborarea în rețea, precum și 

valorificarea și difuzarea rezultatelor relevante. În plus, Comisia dezvoltă un cadru de 

implementare coordonată, inclusiv criterii comune de eligibilitate, tipuri de acțiuni și 

calendarul acestora, precum și abordări metodologice comune pentru monitorizare și 

evaluare, în vederea facilitării cooperării transnaționale. 

Articolul 11 

Dispoziții specifice fondurilor privind programele operaționale 

(1)  Prin derogare de la articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 

programele operaționale pot stabili axe prioritare pentru implementarea inovării sociale și a 

cooperării transnaționale, astfel cum se prevede la articolele 9 și 10 ale prezentului 

regulament. 

(2)  Prin derogare de la articolul 120 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 

rata maximă de cofinanțare prevăzută pentru o axă prioritară se majorează cu zece puncte 

procentuale, dar nedepășind 100 %, în cazul în care o axă prioritară vizează în întregime 

inovarea socială sau cooperarea transnațională, ori o combinație a celor două. 

(3)  Pe lângă prevederea de la articolul 96 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013, programele operaționale stabilesc, de asemenea, contribuția acțiunilor 

planificate care beneficiază de sprijin din FSE la: 

(a) obiectivele tematice enumerate la articolul 9 primul paragraf punctele 1 - 7 din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013 în funcție de axa prioritară, după caz; 
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(b) inovarea socială și cooperarea transnațională, astfel cum se prevede la articolele 9 și 10 ale 

prezentului regulament, în cazul în care acestea nu sunt reglementate de o axă prioritară dedicată. 

Articolul 12 

Dispoziții specifice privind tratarea caracteristicilor teritoriale speciale 

(1)  FSE poate sprijini strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității în 

zonele urbane și rurale, astfel cum se prevede la articolele 32, 33 și 34 din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013, pacte teritoriale și inițiative locale pentru ocuparea forței de muncă, 

inclusiv ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, educație și incluziune socială, precum 

și investiții teritoriale integrate (ITI), astfel cum se prevede la articolul 36 din Regulament 

(UE) nr. 1303/2013. 

(2)  Ca o completare a intervențiilor FEDER, astfel cum se prevede la articolul 7 din 

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), FSE 

poate sprijini dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate 

pentru abordarea provocărilor economice, ecologice și sociale care afectează zonele 

urbane identificate de statele membre pe baza principiilor prevăzute în acordurile lor 

respective de parteneriat. 

 

CAPITOLUL III 

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ 

Articolul 13 

Eligibilitatea cheltuielilor 

(1)  FSE acordă sprijin cheltuielilor eligibile care, în conformitate cu articolul 120 alineatul 

(2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013., pot include orice resurse financiare la 

care contribuie în mod colectiv angajatorii și lucrătorii. 

(2)  FSE poate acorda sprijin cheltuielilor angajate pentru operațiuni care au loc în afara 

zonei vizate de program, dar pe teritoriul Uniunii, sub rezerva îndeplinirii următoarelor 

două condiții: 

(a) operațiunea este în beneficiul zonei vizate de program; 

(b) obligațiile autorităților referitoare la programul operațional în ceea ce privește gestionarea, 

controlul și auditul operațiunii sunt îndeplinite de către autoritățile responsabile de programul 
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operațional în cadrul căruia operațiunea respectivă este susținută sau acestea încheie acorduri cu 

autoritățile din statul membru în care operațiunea este implementată, sub rezerva îndeplinirii în 

statul membru respectiv a obligațiilor prevăzute la alineatul (2) litera (a) și a obligațiilor în ceea ce 

privește gestionarea, controlul și auditul operațiunii. 

▼M2 

În cazul în care operațiunile care intră sub incidența primului paragraf litera (a) prezintă 

beneficii și pentru zona vizată de program în care sunt implementate, cheltuielile se alocă 

proporțional acestor zone vizate de program, pe baza unor criterii obiective. 

▼B 

(3)  În limita a 3 % din bugetul unui program operațional sprijinit din FSE sau a cotei care 

revine FSE în cadrul unui program operațional sprijinit din mai multe fonduri, cheltuielile 

efectuate în afara Uniunii sunt eligibile pentru o contribuție din partea FSE cu condiția ca 

acestea să vizeze obiectivele tematice prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), și dacă comitetul de monitorizare relevant și-a dat acordul 

pentru operațiunea sau pentru tipurile de operațiuni în cauză. 

(4)  În plus față de cheltuielile prevăzute la articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013, achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare nu este de 

asemenea eligibilă pentru o contribuție din partea FSE. 

(5)  Contribuțiile în natură sub formă de indemnizații sau salarii plătite de un terț în 

beneficiul participanților la o operațiune pot fi eligibile pentru o contribuție din partea FSE, 

cu condiția ca contribuțiile în natură să fie angajate în conformitate cu normele naționale, 

inclusiv normele contabile, și ca valoarea acestora să nu depășească costul suportat de 

către partea terță. 

Articolul 14 

Opțiuni de costuri simplificate 

(1)  În plus față de opțiunile menționate la articolul 67 din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013, Comisia poate rambursa cheltuielile efectuate de către statele membre pe 

baza baremurilor standard pentru costuri unitare și sume forfetare definite de către 

Comisie. Sumele calculate pe această bază sunt considerate drept sprijin public plătit 

beneficiarilor și drept cheltuieli eligibile, în sensul aplicării Regulamentului (UE) 

nr. 1303/2013. 
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În sensul primului paragraf, Comisia are competența de a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 24 privind tipul de operațiuni vizate, definițiile baremurilor 

standard pentru costuri unitare și sume forfetare, precum și valorile maxime ale acestora, 

care pot fi ajustate conform metodelor aplicabile convenite de comun acord, luând în 

considerare în mod corespunzător experiența dobândită în cursul perioadei de programare 

anterioare. 

Obiectivul exclusiv al auditelor financiare este de a verifica îndeplinirea condițiilor în 

vederea rambursării de către Comisie, pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare 

și sume forfetare. 

În cazul utilizării finanțării pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare și sume 

forfetare în conformitate cu primul paragraf, statul membru poate să aplice propriile sale 

practici contabile pentru susținerea operațiunilor. În sensul prezentului regulament și al 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, astfel de practici contabile și sumele rezultate nu fac 

obiectul unui audit efectuat de către autoritatea de audit sau de către Comisie. 

▼M2 

(-1)  Normele generale aplicabile opțiunilor de costuri simplificate în cadrul FSE sunt 

prevăzute la articolele 67, 68, 68a și 68b din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

▼M2 ————— 

▼B 

Articolul 15 

Instrumente financiare 

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, FSE poate sprijini acțiuni și 

politici care fac parte din domeniul său de aplicare prin intermediul unor instrumente 

financiare, inclusiv microcredite și fonduri de garantare. 

 

CAPITOLUL IV 

INIȚIATIVA „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI” 

Articolul 16 
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Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 

YEI sprijină lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor în regiunile eligibile ale Uniunii, prin 

acordarea de sprijin acțiunilor în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din 

prezentul regulament. Aceasta vizează toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani care nu au un loc 

de muncă, nu urmează un program de educație sau formare, care au reședința în regiunile 

eligibile, care sunt inactivi sau șomeri (inclusiv șomeri de lungă durată) și indiferent dacă 

sunt înregistrați sau nu ca persoane în căutarea unui loc de muncă. În mod voluntar, 

statele membre pot decide să extindă grupul-țintă pentru a include tinerii cu vârsta sub 30 

de ani. 

În scopul YEI pentru perioada 2014-2015, „regiuni eligibile” înseamnă regiunile de nivelul 

NUTS 2 care au înregistrat rate ale șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de 

ani de peste 25 % în 2012 și, pentru statele membre în care rata șomajului în rândul 

tinerilor a crescut cu peste 30 % în 2012, regiunile de nivelul NUTS 2 care au rate ale 

șomajului în rândul tinerilor de peste 20 % în 2012. 

Resursele alocate YEI pot fi revizuite și mărite pentru perioada 2016-2020 în cadrul 

procedurii bugetare, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1311/2013. 

Pentru stabilirea regiunilor eligibile pentru YEI în perioada 2016-2020, trimiterea la datele 

din 2012 din al doilea paragraf se interpretează ca o trimitere la ultimele date anuale 

disponibile. Defalcarea pe state membre a resurselor suplimentare urmează aceleași 

etape ca alocarea inițială, în conformitate cu anexa VIII la Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013. 

În acord cu Comisia, statele membre pot decide să aloce o sumă limitată de maximum 

10 % din fondurile acordate în cadrul YEI tinerilor care au reședința în subregiuni în care 

se înregistrează niveluri ridicate ale șomajului în rândul tinerilor și care sunt în afara 

regiunilor de nivelul NUTS 2 eligibile. 

Articolul 17 

Concentrare tematică 

Alocarea specifică pentru YEI nu se ia în considerare în calculul concentrării tematice 

menționate la articolul 4. 
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Articolul 18 

Programare 

YEI este integrată în programarea FSE în temeiul articolului 96 din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013. Statele membre stabilesc, după caz, acorduri de programare corespunzătoare 

pentru YEI în acordul lor respectiv de parteneriat și în programul lor operațional. 

Acordurile de programare pot îmbrăca una sau mai multe din următoarele forme: 

(a) un program operațional specific; 

(b) o axă prioritară specifică în cadrul unui program operațional; 

(c) o parte a uneia sau mai multor axe prioritare. 

Articolele 9 și 10 din prezentul regulament se aplică, de asemenea, YEI. 

Articolul 19 

Monitorizare și evaluare 

(1)  În plus față de funcțiile comitetului de monitorizare prevăzute la articolul 110 din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cel puțin o dată pe an, comitetul de monitorizare 

examinează implementarea YEI în contextul programului operațional și progresele 

înregistrate în îndeplinirea obiectivelor acesteia. 

(2)  Raportul anual de implementare și raportul final, menționate la articolul 50 alineatele 

(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, includ informații suplimentare privind 

implementarea YEI. Comisia transmite Parlamentului European un rezumat al acestor 

rapoarte, astfel cum este prevăzut la articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013. 

Comisia participă la dezbaterea anuală din Parlamentul European cu privire la rapoartele 

respective. 

(3)  Începând din aprilie 2015 și pe parcursul anilor următori, în același timp cu rapoartele 

anuale de implementare menționate la articolul 50 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013, autoritățile de management transmit în format electronic Comisiei date 

structurate pentru fiecare axă prioritară sau orice parte a acesteia care sprijină YEI. Datele 

transmise privind indicatorii se referă la valorile indicatorilor prevăzuți în anexele I și II la 
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prezentul regulament și, după caz, la indicatorii specifici ai programului. Acestea se referă 

la operațiuni implementate parțial sau în totalitate. 

(4)  Rapoartele anuale de implementare menționate la articolul 50 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau, după caz, raportul de progres menționat la articolul 

111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și raportul anual de implementare 

prezentat la 31 mai 2016, prezintă principalele concluzii ale evaluărilor menționate la 

alineatul (6) din prezentul articol. De asemenea, rapoartele prezintă și evaluează calitatea 

ofertelor de muncă primite de participanții la YEI, inclusiv tinerii dezavantajați, cei care 

provin din comunități marginalizate și cei care părăsesc sistemul educațional fără a fi 

obținut o calificare. Rapoartele prezintă și evaluează, de asemenea, progresele lor în ceea 

ce privește educația continuă, găsirea unor locuri de muncă durabile și decente sau 

orientarea către ucenicie sau stagii de calitate. 

(5)  Rapoartele de progres menționate la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

includ informații suplimentare și o evaluare cu privire la implementarea YEI. Comisia 

transmite Parlamentului European un rezumat al acestor rapoarte, astfel cum este 

prevăzut la articolul 53 alineatul (2) din regulamentul respectiv și participă la dezbaterea 

din Parlamentul European cu privire la rapoartele respective. 

(6)  Cel puțin de două ori în cursul perioadei de programare, se evaluează eficacitatea, 

eficiența și impactul sprijinului comun oferit din FSE și al alocării specifice pentru YEI, 

inclusiv pentru implementarea Garanției pentru tineret. 

Prima evaluare se finalizează până la 31 decembrie 2015, iar a doua evaluare până la 31 

decembrie 2018. 

Articolul 20 

Măsuri de informare și de comunicare 

(1)  Beneficiarii se asigură că cei care participă la o operațiune sunt informați în mod 

specific cu privire la sprijinul acordat YEI prin intermediul finanțării din partea FSE și al 

alocării specifice pentru YEI. 
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(2)  Orice fel de documente referitoare la implementarea unei operațiuni și publicate pentru 

public sau participanți, inclusiv certificatele de prezență sau alte certificate, includ o 

declarație cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul YEI. 

Articolul 21 

Asistență tehnică 

Alocarea specifică pentru YEI poate fi luată în considerare de către statele membre în 

calculul limitei sumei totale a fondurilor alocate pentru asistență tehnică în fiecare stat 

membru. 

Articolul 22 

Sprijin financiar 

(1)  Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește pentru fiecare axă 

prioritară cuantumul maxim al sprijinului din alocarea specifică pentru YEI și sprijinul 

corespunzător din FSE, ca o sumă globală și de asemenea în funcție de categoria de 

regiune. Pentru fiecare axă prioritară, sprijinul corespunzător din FSE este cel puțin egal 

cu alocarea specifică pentru YEI. 

(2)  Pe baza sumelor menționate la alineatul (1), decizia Comisiei menționată la alineatul 

(1) stabilește, de asemenea, raportul dintre categoriile de regiuni eligibile pentru sprijinul 

FSE pentru fiecare axă prioritară. 

(3)  În cazul în care YEI este implementată prin intermediul unei axe prioritare specifice 

care vizează regiunile eligibile din mai multe categorii, cea mai mare rată de cofinanțare se 

aplică în ceea ce privește sumele alocate din FSE. 

Alocarea specifică pentru YEI nu face obiectul cerinței naționale privind cofinanțarea. 

Rata de cofinanțare totală a axei prioritare stabilită prin decizia Comisiei menționată la 

alineatul (1) se calculează ținând seama de rata de cofinanțare din sumele alocate din 

FSE împreună cu alocarea specifică pentru YEI. 

▼M1 

Articolul 22a 
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Plata unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale 

sprijinite de YEI 

(1)  În plus față de suma prefinanțării inițiale plătită în conformitate cu articolul 134 

alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, se plătește în 2015, din 

alocarea specifică pentru YEI, o sumă de prefinanțare inițială suplimentară pentru toate 

programele operaționale sprijinite de YEI, indiferent de forma modalităților de programare 

în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament, astfel încât prefinanțarea inițială 

din alocarea specifică pentru YEI să fie majorată la 30 % (denumită în continuare „suma 

de prefinanțare inițială suplimentară”). 

(2)  În scopul calculării sumei de prefinanțare inițială suplimentară, se scad sumele plătite 

programului operațional din alocarea specifică pentru YEI în conformitate cu articolul 134 

alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

(3)  Dacă până la 23 mai 2016, un stat membru nu transmit cereri de plată intermediară în 

care contribuția Uniunii acordată în cadrul YEI este egală cu cel puțin 50 % din valoarea 

sumei de prefinanțare inițială suplimentară, respectivul stat membru rambursează 

Comisiei suma totală a prefinanțării inițiale suplimentare plătite în conformitate cu 

alineatul (1). Contribuția din alocarea specifică pentru YEI la programul operațional în 

cauză nu este afectată de o astfel de rambursare. 

▼B 

Articolul 23 

Gestiunea financiară 

În plus față de articolul 130 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, atunci când Comisia 

rambursează plățile intermediare și achită soldul final pentru YEI în funcție de axele 

prioritare, rambursarea din bugetul Uniunii se repartizează în mod egal între FSE și 

alocarea specifică pentru YEI. După rambursarea tuturor resurselor din alocarea specifică 

pentru YEI, Comisia alocă rambursările restante din bugetul Uniunii către FSE. 

Comisia repartizează rambursarea din cadrul FSE între categoriile de regiuni, în 

conformitate cu raportul prevăzut la articolul 22 alineatul (2). 
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CAPITOLUL V 

DELEGAREA DE COMPETENȚE ȘI DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 24 

Exercitarea delegării 

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva îndeplinirii 

condițiilor prevăzute la prezentul articol. 

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 14 alineatul (1) se 

conferă Comisiei de la 21 decembrie 2013 până la 31 decembrie 2020. 

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 14 alineatul (1) poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 alineatul (1) intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 

termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European 

și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

Articolul 25 

Comitetul în temeiul articolului 163 din TFUE 

(1)  Comisia este asistată de un comitet („comitetul FSE”) instituit în temeiul articolului 163 

din TFUE. 
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(2)  Membrul Comisiei însărcinat să prezideze comitetul FSE poate să delege această 

funcție unui înalt funcționar al Comisiei. Secretariatul comitetului FSE este asigurat de 

Comisie. 

(3)  Fiecare stat membru numește câte un reprezentant al guvernului, un reprezentant al 

organizațiilor lucrătorilor, un reprezentant al organizațiilor angajatorilor și un supleant 

pentru fiecare membru pe un termen de maximum șapte ani. În absența unui membru, 

supleantul său primește automat dreptul de a participa la deliberări. 

(4)  Comitetul FSE include câte un reprezentant al fiecărei organizații care reprezintă 

organizațiile lucrătorilor și organizațiile angajatorilor la nivelul Uniunii. 

(5)  Comitetul FSE poate invita la ședințele sale reprezentanți fără drept de vot ai Băncii 

Europene de Investiții și ai Fondului European de Investiții, precum și reprezentanți fără 

drept de vot ai organizațiilor relevante ale societății civile, în cazul în care ordinea de zi a 

reuniunii respective impune participarea acestora. 

(6)  Comitetul FSE: 

(a) este consultat cu privire la proiecte de decizie ale Comisiei privind programele operaționale și 

programarea, în cazul în care se prevede sprijinul FSE; 

(b) este consultat cu privire la intenția de utilizare a asistenței tehnice în cazul unui sprijin din partea 

FSE, precum și la alte chestiuni relevante pentru FSE cu impact asupra implementării strategiilor la 

nivelul Uniunii; 

(c) aprobă lista de teme comune referitoare la cooperarea transnațională, după cum se prevede la 

articolul 10 alineatul (3). 

(7)  Comitetul FSE poate emite avize referitor la: 

(a) chestiuni legate de contribuția FSE la implementarea strategiei Europa 2020; 

(b) chestiuni legate de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013., relevante pentru FSE; 

(c) întrebări legate de FSE, transmise de Comisie, altele decât cele menționate la alineatul (6). 

(8)  Avizele comitetului FSE se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate 

și se comunică Parlamentului European spre informare. Comisia informează comitetul 

FSE despre modul în care a ținut seama de avizele sale. 

Articolul 26 

Dispoziții tranzitorii 

(1)  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea 

totală sau parțială, a asistenței aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) 
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nr. 1081/2006 sau al altei legislații aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013. 

Respectivul regulament sau acea altă legislație aplicabilă se aplică în consecință în 

continuare și după 31 decembrie 2013 asistenței respective și operațiunilor în cauză până 

la încheierea lor. 

(2)  Cererile de asistență prezentate sau aprobate înainte de 1 ianuarie 2014 în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 rămân valabile. 

Articolul 27 

Abrogare 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 26 din prezentul regulament, Regulamentul 

(CE) nr. 1081/2006 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014. 

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și 

se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III. 

Articolul 28 

Revizuire 

Parlamentul European și Consiliul revizuiesc prezentul regulament până la 31 decembrie 

2020, în conformitate cu articolul 164 din TFUE. 

Articolul 29 

Intrare în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 
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ANEXA I 

Indicatorii comuni de realizare și de rezultat privind investițiile realizate din FSE 

▼M2 

(1) Indicatori comuni de realizare pentru participanți 

„Participanți” ( 2 ) înseamnă persoanele care beneficiază direct de o intervenție din partea FSE, 

care pot fi identificate, cărora li se pot solicita caracteristicile și pentru care se alocă cheltuieli 

specifice. Alte persoane nu sunt clasificate ca participanți. Toate datele sunt defalcate în funcție 

de gen. 

Indicatorii comuni de realizare pentru participanți sunt: 

— șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung*; 

— șomeri pe termen lung*; 

— persoane inactive*; 

— persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare*; 

— angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă*; 

— persoane cu vârsta sub 25 de ani*; 

— persoane cu vârsta peste 54 de ani*; 

— participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau 

inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare(*); 

— persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)*; 

— persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)*; 

— persoane cu studii superioare (ISCED 5-8)*; 

— migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi 

romii)**; 

— participanți cu handicap**; 

— alte persoane defavorizate**. 

Numărul total de participanți va fi calculat automat, pe baza indicatorilor de realizare. 

Aceste date privind participanții care iau parte la o operațiune sprijinită din FSE se furnizează în 

rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) și (2) și la 

articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

Următoarele date privind participanții vor fi furnizate în rapoartele anuale de implementare, 

astfel cum se prevede la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: 

— persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă*; 

— persoane din zonele rurale* ( 3 ). 

Datele privind cei doi indicatori menționați se colectează pe baza unui eșantion reprezentativ de 

participanți în cadrul fiecărei priorități de investiții. Valabilitatea internă se asigură astfel încât 

datele să poată fi generalizate la nivel de prioritate de investiții. 

▼B 

(2) Indicatorii comuni de realizare pentru entități sunt: 

— numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații 

neguvernamentale; 

— numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de 

muncă; 

— numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel 

național, regional sau local; 



  

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

— numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin 

(inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială). 

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la 

articolul 50 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013. 

(3) Indicatorii comuni de rezultat imediat pentru participanți sunt: 

— persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant*; 

— persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant*; 

— persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant*; 

— persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la 

încetarea calității de participant*; 

— persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în 

dobândirea unei calificări, care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant**. 

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la 

articolul 50 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013. Toate datele sunt defalcate în funcție de gen. 

(4) Indicatorii comuni de rezultat pe termen mai lung pentru participanți sunt: 

— persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în 

termen de șase luni de la încetarea calității de participant*; 

— persoane a căror situație pe piața forțelor de muncă s-a îmbunătățit în termen de șase luni de la 

încetarea calității de participant*; 

— participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o 

activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant**; 

— persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant**. 

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la 

articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Datele sunt colectate pe baza 

unui eșantion reprezentativ de participanți în cadrul fiecărei priorități de investiții. Valabilitatea 

internă a eșantionului este asigurată astfel încât datele să poată fi generalizate la nivel de 

prioritate de investiții. Toate datele sunt defalcate în funcție de gen. 

 

 

 

ANEXA II 

Indicatori de rezultat pentru YEI 

Aceste date sunt furnizate în rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la 

articolul 50 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. [1303/2013] [RDC] și în raportul 
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care trebuie prezentat în aprilie 2015, astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul 

(3) din prezentul regulament. Toate datele sunt defalcate în funcție de gen. 

(1)   Indicatori comuni de rezultat imediat pentru participanți 

„Participanți” ( 4 ) se referă la persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție 

YEI, care pot fi identificate, cărora li se pot solicita caracteristicile și pentru care sunt 

angajate cheltuieli specifice. 

Indicatorii de rezultat imediat sunt: 

— participanții șomeri care participă la intervenția sprijinită de YEI până la finalizarea sa*; 

— participanții șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație 

continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant *; 

— participanții șomeri care urmează un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o 

calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la încetarea calității de participant 

*; 

— participanții șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de YEI până la 

finalizarea sa*; 

— participanții șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program 

de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant*; 

— care obțin o calificare, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant*; 

— participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare, care participă la intervenția 

sprijinită de YEI la încetarea calității de participant*; 

— participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare și care primesc o ofertă de 

muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea 

calității de participant*; 

— i care nu urmează un program de educație sau de formare, care urmează un program de 

educație/formare, sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant*. 

(2)   Indicatori comuni de rezultat pe termen lung pentru participanți 

Indicatorii de rezultat pe termen lung sunt: 

— persoanele care primesc oferte de participare la programe de educație continuă, de formare în 

vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea 

calității de participant*. 

— persoanele care obțin un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de 

participant*; 

— persoanele care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea calității de 

participant*. 

Datele privind indicatorii de rezultat pe termen mai lung sunt colectate pe baza unui 

eșantion reprezentativ de participanți în cadrul fiecărei priorități de investiții. Valabilitatea 

internă a eșantionului este asigurată astfel încât datele să poată fi generalizate la nivel de 

prioritate de investiții. 
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ANEXA III 

 

 

Tabel de corespondență 

Regulamentul (CE) 

nr 1081/2006 al 

Parlamentului European 

și al Consiliului 

Prezentul 

regulament 

Articolul 1 Articolul 1 

Articolul 2 Articolul 2 

Articolul 3 Articolul 3 

Articolul 4 Articolul 4 

  Articolul 5 

Articolul 5 Articolul 6 

Articolul 6 Articolul 7 

  Articolul 8 

Articolul 7 Articolul 9 

Articolul 8 Articolul 10 

Articolul 9 — 

Articolul 10 — 

  Articolul 11 

  Articolul 12 

Articolul 11 Articolul 13 

  Articolul 14 

  Articolul 15 

  Articolele 16 
- 23 
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  Articolul 24 

  Articolul 25 

Articolul 12 Articolul 26 

Articolul 13 Articolul 27 

Articolul 14 Articolul 28 

Articolul 15 Articolul 29 

 

 
( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare rurală și 

dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 

economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1080/2006 (A se vedea pagina 289 din prezentul Jurnal Oficial). 

( 2 )  

(+) Autoritățile de management instituie un sistem care înregistrează și stochează datele individuale 

ale participanților în format electronic, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (2) litera (d) 

din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Modalitățile referitoare la prelucrarea datelor prevăzute de 

statele membre sunt conforme cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31), în special 

articolele 7 și 8. 

Datele raportate în dreptul indicatorilor marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter 

personal, conform articolului 7 din Directiva 95/46/CE. Prelucrarea lor este necesară în 

vederea îndeplinirii obligației legale care îi revine operatorului [articolul 7 litera (c) din 

Directiva 95/46/CE]. Pentru definiția operatorului, a se vedea articolul 2 din Directiva 

95/46/CE. 

Datele raportate în dreptul indicatorilor marcați cu simbolul „**” sunt o categorie specială 

de date, conform articolului 8 din Directiva 95/46/CE. Sub rezerva unor garanții 

corespunzătoare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv de interes public 

important, derogări suplimentare față de cele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din 
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Directiva 95/46/CE fie în legislația internă, fie prin decizia autorității de supraveghere 

[articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE]. 

( 3 )  

(++) Datele se colectează la nivelul unităților administrative mai mici (unități administrative locale 

2), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică 

(NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1). 

( 4 ) Autoritățile de management instituie un sistem care înregistrează și 

stochează datele individuale ale participanților sub formă electronică astfel cum 

este prevăzut la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 1303/2013. 

Dispozițiile privind prelucrarea datelor puse în aplicare de statele membre 

trebuie să fie conforme cu dispozițiile Directivei 95/46/CE, în special articolele 7 

și 8. 

Datele raportate privind indicatorii marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter 

personal, conform articolului 7 din Directiva 95/46/CE. Prelucrarea lor este 

necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului 

[articolul 7 litera (c) din Directiva 95/46/CE]. Pentru definiția operatorului, a se 

vedea articolul 2 din Directiva 95/46/CE. 

Datele raportate privind indicatorii marcați cu simbolul „**” sunt o categorie 

specială de date, conform articolului 8 din Directiva 95/46/CE. Sub rezerva unor 

garanții corespunzătoare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv de 

interes public important, derogări suplimentare față de cele prevăzute la articolul 

8 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE fie în legislația internă, fie prin decizia 

autorității de supraveghere (articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE). 
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