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de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Capital Uman” pentru
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„Locuri de muncă pentru tineri” în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru
creștere și locuri de muncă în România
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(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:
(1)

La 5 decembrie 2014, România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb
electronic de date al Comisiei („SFC 2014”), programul operațional „Capital Uman”
pentru sprijinul din partea Fondului social european (FSE) și alocării specifice pentru
Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) 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 și se califică
pentru sprijin din partea alocărilor specifice pentru ILMT în temeiul articolului 16 al
doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului2.

(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.
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JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO
L 347, 20.12.2013, p. 470).
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(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 22 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
parteneriat cu România, aprobat prin Decizia C a Comisiei (2014) 5515 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 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 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. Pentru axele prioritare care combină priorități de investiții
din diferite obiective tematice, este necesar, de asemenea, să se specifice suma
pachetului financiar total din partea FSE și cofinanțarea națională pentru fiecare dintre
obiectivele tematice corespunzătoare.

(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

3

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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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 22 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013, este necesar să se fixeze pentru fiecare axă prioritară suma maximă a
sprijinului din alocarea specifică pentru ILMT și sprijinul corespunzător din FSE ca
sumă globală și, de asemenea, în funcție de categoria de regiuni, precum și să se fixeze
raportul între categoriile de regiuni pentru sprijinul din FSE pentru fiecare axă
prioritară.

(11)

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.

(12)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013,
programul operațional stabilește contribuția acțiunilor planificate sprijinite de FSE la
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.

(13)

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.

(14)

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 „Capital Uman” pentru sprijin din partea
FSE și alocării specifice pentru ILMT 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:

RO

(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 literele (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, 18b și 18c din secțiunea 3 a programului operațional;
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(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 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri” din partea FSE și alocarea
specifică pentru ILMT;

(b)

Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” din partea
FSE;

(c)

Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” din partea FSE;

(d)

Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” din partea FSE;

(e)

Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” din
partea FSE;

(f)

Axa prioritară 6 „Educație și competențe” din partea FSE;

(g)

Axa prioritară 7 „Asistență Tehnică” din partea FSE;

Articolul 3
Cheltuielile sunt eligibile începând cu 1 ianuarie 2014, cu excepția cheltuielilor din cadrul
ILMT, care sunt eligibile de la 1 septembrie 2013.
Articolul 4
1.

Suma maximă a pachetului financiar total preconizată pentru sprijin din FSE și
alocarea specifică pentru ILMT și sumele legate de rezerva de performanță sunt
stabilite în anexa I (Tabelul 17 din secțiunea 3 a modelului PO).

2.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 4 326
838 744,00 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice
în conformitate cu nomenclatura bugetului general al Uniunii Europene pentru 2014:

3.

RO

(a)

04 02 60: EUR 4 047 561 320,00 (FSE — Regiuni mai puțin dezvoltate);

(b)

04 02 62: EUR 173 283 109,00 (FSE — Regiuni mai dezvoltate);

(c)

04 02 64: EUR 105 994 315,00 (alocare specifică pentru ILMT).

Rata de cofinanțare pentru fiecare axă prioritară în funcție de categoria de regiuni
este stabilită în anexa II (Tabelul 18a din secțiunea 3 a modelului PO). Rata de
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară se aplică cheltuielilor publice eligibile.
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4.

Suma maximă a sprijinului din alocarea specifică pentru ILMT și sprijinul
corespunzător din FSE, ca o sumă globală și, de asemenea, în funcție de categoria de
regiune pentru fiecare axă prioritară precum și raportul dintre categoriile de regiuni
pentru sprijinul din FSE pentru fiecare axă prioritară sunt stabilite în anexele II și III
(tabelele 18a și 18b din secțiunea 3 a modelului PO).
Articolul 5

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

Pentru Comisie
Marianne THYSSEN
Membru al Comisiei
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ANNEX I
Pachetul financiar total din partea FSE și alocării specifice pentru ILMT și sumele aferente rezervei de performanță pe an (în
EUR)
Fond

Categoria
de regiune

2014
Alocare
principală

FSE

Mai puțin
dezvoltate

FSE

Mai dezvoltate

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

455.161.117

25.251.940

486.990.370

28.119.790

519.949.688

33.188.279

547.821.635

34.967.339

574.849.578

36.692.526

600.811.425

38.349.665

625.483.487

39.924.481

3.811.067.300

236.494.020

21.833.725

1.393.643

22.303.653

1.423.636

22.783.069

1.454.239

23.259.446

1.484.645

23.742.654

1.515.490

24.232.973

1.546.783

24.730.602

1.578.551

162.886.122

10.396.987

Total
FSE

476.994.842

26.645.583

509.294.023

29.543.426

542.732.757

34.642.518

571.081.081

36.451.984

598.592.232

38.208.016

625.044.398

39.896.448

650.214.089

41.503.032

3.973.953.422

246.891.007

ILMT

59.547.368

0

46.446.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105.994.315

0

Total

536.542.210

26.645.583

555.740.970

29.543.426

542.732.757

34.642.518

571.081.081

36.451.984

598.592.232

38.208.016

625.044.398

39.896.448

650.214.089

41.503.032

4.079.947.737

246.891.007
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ANNEX II
Pachetul financiar total pentru sprijinul din partea FSE și ILMT, cofinanțarea națională pentru programul operațional și pentru fiecare axă
prioritară și sumele aferente rezervei de performanță
Axă
prioritară

Fond

Categoria de
regiune

Baza de calcul
pentru sprijinul
din partea
Uniunii

Sprijinul din
partea Uniunii

Contrapartidă
națională

(Costul total
eligibil sau
costul public
eligibil)

(a)

AP 1

ILMT

AP 2

FSE

AP 2

(b) = (c) + (d)

Defalcarea indicativă a
contrapartidei naționale

Finanțare totală

Finanțarea
publică
națională

Finanțarea
publică
națională

(c )

(d) (1)

(e) = (a) + (b)

Rata de
cofinanțare

(f) = (a) / (e) (2)

Contribuț
iile BEI

(g)

Alocare principală

Rezerva de performanță

Sprijinul din
partea Uniunii

Contrapartidă
națională

Sprijinul din
partea
Uniunii

(h) = (a) - (j)

(i) = (b) – (k)

(j)

Contrapartidă
națională

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

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

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

Public

211.988.630

18.704.880

18.704.880

0

230.693.510

91,8918915404%

211.988.630

18.704.880

Mai puțin
dezvoltate

Public

347.286.398

61.285.835

61.285.835

0

408.572.233

84,9999999878%

324.731.558

57.305.569

22.554.840

3.980.266

6,49%

FSE

Mai dezvoltate

Public

14.961.589

3.740.398

3.740.398

0

18.701.987

79,9999967918%

13.958.909

3.489.728

1.002.680

250.670

6,70%

AP 3

FSE

Mai puțin
dezvoltate

Public

1.080.315.924

190.643.987

190.643.987

0

1.270.959.911

84,9999999725%

1.011.202.826

178.447.558

69.113.098

12.196.429

6,40%

AP 3

FSE

Mai dezvoltate

Public

19.882.897

4.970.725

4.970.725

0

24.853.622

79,9999975859%

18.532.447

4.633.112

1.350.450

337.613

6,79%

AP 4

FSE

Mai puțin
dezvoltate

Public

889.970.370

157.053.595

157.053.595

0

1.047.023.965

84,9999999761%

833.995.664

147.175.706

55.974.706

9.877.889

6,29%

AP 4

FSE

Mai dezvoltate

Public

50.535.114

12.633.779

12.633.779

0

63.168.893

79,9999993668%

47.240.547

11.810.137

3.294.567

823.642

6,52%

AP 5

FSE

Mai puțin
dezvoltate

Public

196.072.500

10.319.606

10.319.606

0

206.392.106

94,9999996608%

183.449.322

9.655.228

12.623.178

664.378

6,44%

AP 5

FSE

Mai dezvoltate

Public

5.027.500

558.612

558.612

0

5.586.112

89,9999856788%

4.699.604

522.179

327.896

36.433

6,52%

1

Axă
prioritară

Fond

Categoria de
regiune

Baza de calcul
pentru sprijinul
din partea
Uniunii

Sprijinul din
partea Uniunii

Contrapartidă
națională

(Costul total
eligibil sau
costul public
eligibil)

(a)

(b) = (c) + (d)

Defalcarea indicativă a
contrapartidei naționale

Finanțare totală

Finanțarea
publică
națională

Finanțarea
publică
națională

(c )

(d) (1)

(e) = (a) + (b)

Rata de
cofinanțare

(f) = (a) / (e) (2)

Contribuț
iile BEI

(g)

Alocare principală

Rezerva de performanță

Sprijinul din
partea Uniunii

Contrapartidă
națională

Sprijinul din
partea
Uniunii

(h) = (a) - (j)

(i) = (b) – (k)

(j)

Contrapartidă
națională

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

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

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

AP 6

FSE

Mai puțin
dezvoltate

Public

1.184.587.170

209.044.795

209.044.795

0

1.393.631.965

84,9999999821%

1.108.358.972

195.592.760

76.228.198

13.452.035

6,44%

AP 6

FSE

Mai dezvoltate

Public

68.003.263

17.000.816

17.000.816

0

85.004.079

79,9999997647%

63.581.869

15.895.467

4.421.394

1.105.349

6,50%

AP 7

FSE

Mai puțin
dezvoltate

Public

243.334.643

42.941.408

42.941.408

0

286.276.051

84,9999998777%

243.334.643

42.941.408

AP 7

FSE

Mai dezvoltate

Public

14.872.746

3.718.187

3.718.187

0

18.590.933

79,9999978484%

14.872.746

3.718.187

Total

ILMT

211.988.630

18.704.880

18.704.880

0

230.693.510

91,8918915404%

211.988.630

18.704.880

0

Total

FSE

Mai puțin
dezvoltate

3.941.567.005

671.289.226

671.289.226

0

4.612.856.231

85,4474279626%

3.705.072.985

631.118.229

236.494.020

40.170.997

6,00%

Total

FSE

Mai dezvoltate

173.283.109

42.622.517

42.622.517

0

215.905.626

80,2587279500%

162.886.122

40.068.810

10.396.987

2.553.707

6,00%

4.326.838.744

732.616.623

732.616.623

0

5.059.455.367

85,5198520422%

4.079.947.737

689.891.919

246.891.007

42.724.704

Total
general

2

RO
ANNEX III
Suma maximă a sprijinului din alocarea specifică pentru ILMT și a sprijinului corespunzător din FSE în funcție de categoria de regiuni și
raportul dintre categoriile de regiuni pentru sprijinul din FSE pentru fiecare axă prioritară

Axă
prioritară

Fond

1

Categoria de regiune

Baza de calcul
pentru sprijinul
din partea
Uniunii

Sprijinul din
partea Uniunii

Contrapartidă
națională

Defalcarea indicativă a contrapartidei
naționale

(a)

(b) = (c) + (d)

Finanțarea
publică națională

Finanțarea
publică națională

(c )

(d) (1)

(Costul total
eligibil sau
costul public
eligibil)

Finanțare totală
(e) = (a) + (b)

Rata de
cofinanțare
(f) = (a)/(e) (2)

AP 1

FSE

Mai puțin dezvoltate

Total

105.994.315

18.704.879

18.704.879

0

124.699.194

85,00%

AP 1

FSE

În tranziție

Total

0

0

0

0

0

0,00%

AP 1

FSE

Mai dezvoltate

Total

0

0

0

0

0

0,00%

AP 1

ILMT

105.994.315

100,00%

AP 1

Total

Total

1

Public

105.994.315
211.988.630

18.704.879

18.704.879

0

230.693.509

91,89%

211.988.630

18.704.879

18.704.879

0

230.693.509

91,89%

ILMT (alocarea specifică și sprijinul FSE aferent) este considerată ca fiind un fond și apare ca rând separat chiar dacă face parte din axa prioritară.

1

Raport

%

Proporția FSE pentru regiunile mai puțin dezvoltate

100,00%

Proporția FSE pentru regiunile aflate în tranziție

0,00%

Proporția FSE pentru regiunile mai dezvoltate

0,00%

(1) A se completa doar când axele prioritare sunt exprimate în costuri totale.
(2) În tabel, această rată poate fi rotunjită la numărul întreg cel mai apropiat. Rata exactă utilizată pentru rambursări este raportul (f).
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