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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),
întrucât:

RO

(1)

La 28 iulie 2014, România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb
electronic de date al Comisiei („SFC 2014”), programul operațional „Competitivitate”
pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) 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 și c.

(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 20 octombrie 2014. România a prezentat informații
suplimentare la 8 decembrie 2014 și a prezentat o variantă revizuită a programului
operațional la 18 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. 1301/2013 al Parlamentului European și
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JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
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al Consiliului2, și cu conținutul acordului de parteneriat cu România, aprobat prin
Decizia Comisiei C(2014) 5515 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 Comisiei3.

(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
Consiliului4. 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 FEDR, 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 FEDR 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 FEDR 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 axele 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)

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.
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Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor
la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).
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
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 cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul
obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții
specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de
cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul
obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 87, 22.3.2014, p. 1).
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
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(11)

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 „Competitivitate” pentru sprijin din partea
FEDR 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 18 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) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, astfel cum s-a stabilit în
secțiunea 2 a programului operațional, cu excepția secțiunii 2.A.9;

(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:
(a)

Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor” din partea FEDR;

(b)

Axa prioritară 2 „Tehnologia informației şi comunicațiilor pentru o economie
digitală competitivă” din partea FEDR.
Articolul 3

Cheltuielile sunt eligibile începând cu 1 ianuarie 2014.
Articolul 4
1.

RO

Suma maximă a pachetului financiar total preconizată pentru sprijin din FEDR și
sumele legate de rezerva de performanță sunt stabilite în anexa I.
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2.

3.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de
1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare
specifice în conformitate cu nomenclatura bugetului general al Uniunii Europene
pentru 2014:
(a)

13 03 60 : EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);

(b)

13 03 62 : EUR

249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate).

Rata de cofinanțare pentru fiecare axă prioritară în funcție de categoria de regiuni
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, 19.12.2014.

Pentru Comisie
Corina CREŢU
Membru al Comisiei
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ANEXA I

Fond

Categoria
de regiune

2014
Alocare1
principală

FEDR

Mai puțin
dezvoltate

FEDR

Mai dezvoltate

Total

1

2015

Rezerva de
performanță

Alocare
principală

2016

Rezerva de
performanță

Alocare
principală

2017

Rezerva de
performanță

Alocare
principală

2018

Rezerva de
performanță

Alocare
principală

2019

Rezerva de
performanță

Alocare
principală

2020

Rezerva de
performanță

Alocare
principală

Total

Rezerva de
performanță

Alocare
principală

Rezerva de
performanță

119.417.536

7.793.529

128.297.516

8.373.062

130.753.615

8.533.354

140.932.235

9.197.640

153.943.748

10.046.808

160.719.282

10.488.999

180.426.990

11.775.180

1.014.490.922

66.208.572

27.543.148

1.777.414

29.591.277

1.909.584

30.157.766

1.946.141

32.505.422

2.097.640

35.506.474

2.291.302

37.069.220

2.392.151

41.614.720

2.685.481

233.988.027

15.099.713

146.960.684

9.570.943

157.888.793

10.282.646

160.911.381

10.479.495

173.437.657

11.295.280

189.450.222

12.338.110

197.788.502

12.881.150

222.041.710

14.460.661

1.248.478.949

81.308.285

Alocarea totală (sprijinul din partea Uniunii) mai puțin alocarea pentru rezerva de performanță.
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ANEXA II

Axă
prioritară

Fond

Categoria de
regiune

Baza de calcul
pentru
sprijinul din
partea Uniunii
(Costul total
eligibil sau
costul public
eligibil)

Sprijinul din
partea
Uniunii
(a)

Defalcarea indicativă a
contrapartidei naționale

Alocare principală

Contrapartidă
națională
(b) = (c) + (d)

Finanțare totală
(e) = (a) + (b)
Finanțarea
publică
națională

Finanțarea
privată
națională

(c )

(d) (1)

Rata de
cofinanțare
(f) = (a) / (e) (2)

Rezerva de performanță

Contribuțiile
BEI (g)
Sprijinul din
partea Uniunii
(h) = (a) - (j)

Contrapartidă
națională
(i) = (b) – (k)

Sprijinul din
partea
Uniunii
(j)

Contrapartidă
națională1
(k) = (b) * ((j) /
(a)

Suma
rezervei de
performanță
ca proporție
din sprijinul
total din
partea
Uniunii

(l) = (j) /
(a) * 100

AP1

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Public

608.862.850

107.446.386,00

107.446.386

0

716.309.236,00

85%

571.561.139,00

100.863.731,00

37.301.711

6.582.655,00

6,13%

AP1

FEDR

Mai dezvoltate

Public

189.009.490

47.252.373,00

47.252.373

0

236.261.863,00

80%

177.551.724,00

44.387.931,00

11.457.766

2.864.442,00

6,06%

AP2

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Public

471.836.644

83.265.291,00

83.265.291

0

555.101.935,00

85%

442.929.783,00

78.164.080,00

28.906.861

5.101.211,00

6,13%

AP2

FEDR

Mai dezvoltate

Public

60.078.250

15.019.563,00

15.019.563

0

75.097.813,00

80%

56.436.303,00

14.109.076,00

3.641.947

910.487,00

6,06%

Total

FEDR

Mai puțin dezvoltate

1.080.699.494

190.711.677,00

190.711.677

0

1.271.411.171,00

85%

1.014.490.922,00

179.027.811,00

66.208.572

11.683.866,00

6,13%

Total

FEDR

Mai dezvoltate

249.087.740

62.271.936,00

62.271.936

0

311.359.676,00

80%

233.988.027,00

58.497.007,00

15.099.713

3.774.929,00

6,06%

1.329.787.234

252.983.613,00

252.983.613

0

1.582.770.847,00

1.248.478.949,00

237.524.818,00

81.308.285

15.458.795,00

Total
general

(1) A se completa doar când axele prioritare sunt exprimate în costuri totale.
(2) Această rată este rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă în tabel. Rata exactă utilizată pentru rambursări este raportul (f).

1

Contrapartida națională este împărțită pro rata între alocarea principală și rezerva de performanță

1

84,02%

