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DECIZIA COMISIEI 

din 27.3.2012 

de modificare a Deciziei C(2007) 5748 de adoptare a programului operațional 
„Dezvoltarea capacității administrative 2007-2013 ”de ajutor comunitar din partea 
Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergență” în România 

 
(CCI 2007 RO051PO002) 

numai textul în limba română este autentic  
 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a dispoziţiilor generale cu 
privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 33 
alineatul (2), 

întrucât: 

(1) La data de 27 ianuarie 2012, România a prezentat prin intermediul sistemului 
informatic pentru schimbul de date cu Comisia, o cerere de revizuire a programului 
operaţional "Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013" de ajutor comunitar 
din partea Fondului Social European, adoptat prin Decizia Comisiei C(2007) 5748 din 
21 noiembrie 2007.  

(2) Revizuirea propusă pentru programul operaţional, cu referire la creșterea ratei de co-
finanţare din partea Uniunii, este justificată de schimbări semnificative socio-
economice, în special datorate actualei crize economice. 

(3) În temeiul articolului 65 litera (g) din Regulamentul (CE) 1083/2006 prin procedură 
scrisă, în data de19 ianuarie 2012, comitetul de monitorizare a aprobat propunerea de 
modificare a conţinutului Deciziei C(2007) 5748, în special în ceea ce priveşte textul 
programului operațional și planul de finanțare al acestuia. 

(4) Decizia Comisiei C(2007) 5748 ar trebui modificată în consecință, 

                                                 
1 JO L 210/25 p. 64.  
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia Comisiei C(2007) 5748 se modifică după cum urmează: 

(1) Paragrafele unu, doi şi trei din articolul 3 se înlocuiesc cu următorul text: 

"1. Valoarea maximă a asistenţei din partea Fondului Social European, acordată în 
cadrul programului operaţional, conform calculelor bazate pe totalul 
cheltuielilor publice eligibile, este stabilită la 208 002 622 EUR şi rata maximă 
de cofinanţare este stabilită la 85%.  

2. Partea de contribuţie naţională de 36 706 345 EUR poate fi parţial constituită 
din împrumuturi comunitare acordate de Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
din alte instrumente de credit, totusi pentru moment astfel de împrumuturi nu 
sunt prevazute.  

3. În cadrul programului operaţional menţionat la alineatul 1, valoarea maximă 
pentru ajutorul comunitar şi rata maximă de cofinanţare pentru fiecare axă 
prioritară trebuie să fie în conformitate cu cea prevăzută la al doilea, al treilea 
şi al şi al patrulea paragraf al prezentului alineat.  
 
Rata maximă de cofinanţare prevăzută pentru axa prioritara "Îmbunătăţiri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice" este 
stabilită la 85% şi valoarea maximă a ajutorului din partea Fondului Social 
european pentru axa prioritară respectivă, calculată raportat la totalul 
cheltuielilor eligibile publice, este stabilită la 116 481 469 EUR.  
 
Rata maximă de cofinanţare prevăzută pentru axa prioritara "Îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul 
de descentralizare" este stabilită la 85% şi valoarea maximă a ajutorului din 
partea Fondului Social european pentru axa prioritară respectivă, calculată 
raportat la totalul cheltuielilor eligibile publice, este stabilită la 
83 201 049 EUR.  
 
Rata maximă de cofinanţare prevăzută pentru axa prioritara "Asistenţă tehnică" 
este stabilită la 85% şi valoarea maximă a ajutorului din partea Fondului Social 
european pentru axa prioritară respectivă, calculată raportat la totalul 
cheltuielilor eligibile publice, este stabilită la 8 320 104 EUR. 

4. Planul de finanţare corespondent figurează în anexa II. " 

(2) Anexa I se înlocuieşte cu textul prevăzut la anexa I la prezenta decizie. 

(3) Anexa II se înlocuieşte cu textul prevăzut la anexa II la prezenta decizie.  
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Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează României. 

Adoptată la Bruxelles, 27.3.2012. 

 Pentru Comisie 
 László ANDOR 
 Membru al Comisiei 



 

RO 5   RO 

ANEXA I 

"ANEXA I 

[(Program operaţional modificat)]" 
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ANEXA II 

" ANEXA II 

[(Plan de finanţare modificat)]" 


