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DECIZIA COMISIEI 

din 30.4.2015 

de modificare a Deciziei C(2013) 1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la 
încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea 
Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de 

coeziune (2007-2013) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

întrucât: 

(1) Regulamentul (UE) nr. 1297/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1 a 
modificat Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului2 cu scopul de a conferi 
flexibilitate în ceea ce privește contribuția Uniunii prin intermediul plăților soldului 
final pentru fiecare axă prioritară, ceea ce face necesară modificarea anexei la Decizia 
C(2013) 1573 a Comisiei din 20 martie 2013 privind aprobarea orientărilor referitoare 
la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din 
partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a 
Fondului de coeziune (2007-2013). 

(2) Regulamentul (UE) nr. 1297/2013 a prelungit, în anumite condiții, majorarea cu 10 % 
a ratei de cofinanțare pentru plățile intermediare și plățile soldului final până la 
sfârșitul perioadei de programare, prin derogare de la articolul 53 alineatul (2) și de la 
articolul 53 alineatul (4) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. 

(3) În scopul de a spori simplificarea și transparența procesului de încheiere, orientările 
privind încheierea ar trebui modificate pentru a se oferi mai multe clarificări în ceea ce 
privește termenele impuse pentru plata contribuției publice și selectarea operațiunilor, 
normele specifice pentru eșalonare, utilizarea resurselor rămase din instrumentele de 
inginerie financiară, declararea cheltuielilor eligibile din cadrul instrumentelor de 
inginerie financiară la încheiere, declararea sumelor care urmează a fi recuperate, 
raportarea plafoanelor aplicabile prevăzute de regulament, interpretarea articolelor 95 
și 96 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și nivelul acțiunilor corective care trebuie 
aplicate pentru a se obține un aviz de audit fără rezerve, 

DECIDE:  

Articol unic  

Anexa la Decizia C(2013) 1573 se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie. 
                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1297/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții 
referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de 
dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, la normele privind dezangajarea pentru anumite 
state membre și la normele privind plata soldului final (JO L 347, 20.12.2013, p. 253). 

2 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25). 
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Adoptată la Bruxelles, 30.4.2015. 

 Pentru Comisie 
 Corina CREȚU 
 Membru al Comisiei  


