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obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România
CCI 2014RO05SFOP001
(NUMAI TEXTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE AUTENTIC)

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere 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 regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului1, în special articolul 29
alineatul (4) și articolul 96 alineatul (10),
după consultarea Comitetului FSE,
întrucât:

RO

(1)

La 25 august 2014, România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb
electronic de date al Comisiei („SFC 2014”), programul operațional „Capacitate
Administrativă” pentru sprijinul din partea Fondului social european (FSE) în temeiul
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România.

(2)

Programul operațional îndeplinește condițiile stabilite la articolul 90 alineatul (2)
primul paragraf literele (a), (b), (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)

Programul operațional a fost elaborat de către România, în cooperare cu partenerii
menționați la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în
cooperare cu Comisia.

(4)

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia a
evaluat programul operațional și a formulat observații în conformitate cu alineatul (3)
de la articolul respectiv la 31 octombrie 2014. România a prezentat o variantă revizuită
a programului operațional la 5 decembrie 2014.

(5)

Comisia a concluzionat că programul operațional contribuie la strategia Uniunii pentru
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii
economice, sociale și teritoriale și este în concordanță cu Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 și cu conținutul acordului de
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parteneriat cu România, aprobat prin Decizia C a Comisiei (2014)5582 final din 6
august 2014.
(6)

Programul operațional conține toate elementele menționate la articolul 27
alineatele (1) - (6) și la articolul 96 alineatele (1) - (7) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 și a fost pregătit în conformitate cu modelul stabilit în anexa 1 la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei2.

(7)

În temeiul articolului 76 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 84 din
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului3. Totuși, este necesar să se precizeze elementele necesare pentru a permite
angajamentele bugetare cu privire la programul operațional.

(8)

În temeiul articolului 96 alineatul (2) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, este necesar să se precizeze pentru fiecare an suma pachetului financiar
total preconizat al sprijinului din partea FSE și să se precizeze sumele legate de
rezerva de performanță. Este deopotrivă necesar să se specifice suma pachetului
financiar total al sprijinului prevăzut din partea FSE și cofinanțarea națională pentru
programul operațional și să se identifice sumele legate de rezerva de performanță
pentru întreaga perioadă de programare și pentru fiecare axă prioritară. Pentru axele
prioritare care se referă la mai multe categorii de regiuni, este necesar, de asemenea, să
se specifice suma pachetului financiar total din FSE și cofinanțarea națională pentru
fiecare categorie de regiune.

(9)

În conformitate cu articolul 120 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, este necesar să se fixeze pentru fiecare axă prioritară rata de cofinanțare
și să se indice dacă rata de cofinanțare pentru axa prioritară se aplică cheltuielilor
eligibile totale, inclusiv cheltuieli publice și private sau cheltuielilor publice eligibile.
Pentru axe prioritare care vizează mai multe categorii de regiuni, este de asemenea
necesar să se fixeze rata de cofinanțare în funcție de categoria de regiune.

(10)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013,
programul operațional concentrează cel puțin 80 % din alocarea FSE către regiunile
mai dezvoltate și cel puțin 60 % din alocarea FSE către regiunile mai puțin dezvoltate
asupra a cel mult cinci din prioritățile de investiții stabilite la articolul 3 alineatul (1)
din regulamentul respectiv.

(11)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013,
programul operațional stabilește contribuția acțiunilor planificate sprijinite de FSE la
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Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire a
normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
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obiectivele tematice enumerate la punctele (1) - (7) de la primul paragraf al articolului
9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la inovare socială și cooperare
transnațională.
(12)

Prezenta decizie nu aduce atingere poziției Comisiei în ceea ce privește conformitatea
oricărei operațiuni sprijinite în cadrul programului operațional cu normele în materie
de ajutoare de stat aplicabile la momentul în care este acordat sprijinul.

(13)

În conformitate cu articolul 96 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
elementele programului operațional menționate la alineatul (2) primul paragraf literele
(a), (b) punctele (i) — (v) și (vii), (c) punctele (i) — (iv) și (d), la alineatul (3) și la
alineatul (6) litera (b) din articolul respectiv ar trebui, prin urmare, să fie aprobate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Următoarele elemente ale programului operațional „Capacitate Administrativă” pentru sprijin
din partea FSE în cadrul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă
în România pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020, transmisă în versiunea sa
finală la 5 decembrie 2014, se aprobă:
(a)

justificarea alegerii obiectivelor tematice, a priorităților de investiții aferente acestora
și a alocărilor financiare, astfel cum sunt descrise în secțiunile 1.1.2 și 1.2 din
programul operațional;

(b)

elementele solicitate pentru fiecare axă prioritară la articolul 96 alineatul (2) primul
paragraf litera (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, astfel cum s-a stabilit
în secțiunea 2 a programului operațional, cu excepția secțiunilor 2.A.9 și 2.B.7;

(c)

elementele planului de finanțare necesare în conformitate cu articolul 96 alineatul (2)
primul paragraf litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, astfel cum se
specifică în tabelele 17, 18a și 18c din secțiunea 3 a programului operațional;

(d)

abordarea integrată a dezvoltării teritoriale indicând modul în care programul
operațional contribuie la îndeplinirea obiectivelor sale și a rezultatelor preconizate,
astfel cum s-a stabilit în secțiunea 4 a programului operațional.

(e)

pentru fiecare condiționalitate ex ante aplicabilă, o evaluare a îndeplinirii acesteia la
data transmiterii acordului de parteneriat și a programului operațional, iar în cazurile
în care condiționalitățile ex ante nu au fost îndeplinite, o descriere a acțiunilor care
vor fi urmate, calendarul pentru punerea în aplicare și organismele responsabile în
conformitate cu rezumatul depus în cadrul acordului de parteneriat, astfel cum s-a
stabilit în secțiunea 9 a programului operațional.
Articolul 2

Următoarele axe prioritare sunt sprijinite de programul operațional:
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(a)

Axa prioritară 1 „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” din partea FSE;

(b)

Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”
din partea FSE;

(c)

Axa prioritară 3 „Asistență tehnică” din partea FSE.
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Articolul 3
Cheltuielile sunt eligibile începând cu 1 ianuarie 2014.
Articolul 4
1.

Suma maximă a pachetului financiar total preconizată pentru sprijin din FSE și
sumele legate de rezerva de performanță sunt stabilite în anexa I.

2.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 553 191
489 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice în
conformitate cu nomenclatura bugetului general al Uniunii Europene pentru 2014:

3.

(a)

04 02 60: EUR 451 419 312 (FSE — Regiuni mai puțin dezvoltate);

(b)

04 02 62: EUR 101 772 177 (FSE — Regiuni mai dezvoltate);

Rata de cofinanțare pentru fiecare axă prioritară este stabilită în anexa II. Rata de
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară se aplică cheltuielilor publice eligibile.
Articolul 5

Prezenta decizie se adresează României.
Adoptată la Bruxelles, 25.2.2015.

Pentru Comisie
Marianne THYSSEN
Membru al Comisiei
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