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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 96
alineatul (10),
întrucât:

RO

(1)

Prin Decizia de punere în aplicare C(2014) 10221, Comisia a aprobat anumite
elemente din programul operațional „Asistență Tehnică” pentru sprijinul din partea
Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) în temeiul obiectivului referitor la
investițiile pentru creștere și locuri de muncă din România.

(2)

La 16 iunie 2016, România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb
electronic de date al Comisiei, o cerere de modificare a programului operațional.
Cererea a fost însoțită de un program operațional revizuit, prin care România a propus
o modificare a elementelor programului operațional menționat la articolul 96 alineatul
(2) primul paragraf litera (b) punctul (iii), și articolul 96 alineatul (6) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sub rezerva Deciziei de punere în aplicare
C(2014) 10221.

(3)

Modificarea programului operațional constă în principal în adăugarea în cadrul Axei
prioritare 1, OS 1.1, Acțiunea 1.1.2 a unor noi beneficiari, în scopul de a întări
capacitatea redusă a beneficiarilor în domeniul transporturilor și al mediului pentru a
gestiona în mod eficient închiderea activităților legate de proiectele de infrastructură
pentru perioada de programare 2007-2013. Amendamentul include, de asemenea,
modificări în Tabelul 25 Acțiuni pentru a îndeplini condiționalitățile generale ex ante
privind achizițiile publice şi înlocuirea organismului național în acest domeniu. Acest
amendament constă, de asemenea, în adăugarea în cadrul secțiunii 8 a menţiunii de
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coordonare a asistenţei tehnice cu instrumentele din cadrul Programului de sprijin
pentru reforme structurale (PSRS) gestionat de către Serviciul de sprijin pentru
reforme structurale (SSRS).
(4)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
cererea de modificare a programului operațional este justificată în mod corespunzător
de România și prezintă impactul preconizat al modificărilor aduse programului asupra
realizării strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii și a obiectivelor specifice definite în program, având în vedere
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului2, principiile orizontale menționate la
articolele 5, 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și Acordul de
parteneriat cu România aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014) 5515 a
Comisiei din 6 august 2014, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Decizia de
punere în aplicare C(2016) 1513 a Comisiei.

(5)

În conformitate cu articolul 110 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013, Comitetul de monitorizare în cadrul reuniunii sale de la 24 mai
2016 a examinat și a aprobat propunerea de modificare a programului operațional
având în vedere textul revizuit al programului operațional.

(6)

Pe baza evaluării sale, Comisia a constatat că modificarea programului operațional nu
afectează informațiile furnizate în Acordul de parteneriat cu România.

(7)

Comisia a evaluat programul operațional revizuit și nu a formulat nicio observație în
conformitate cu articolul 30 alineatul (2) primul paragraf a doua teză din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(8)

Prin urmare, ar trebui să se aprobe elementele modificate ale programului operațional
revizuit, sub rezerva aprobării Comisiei, în temeiul articolului 96 alineatul (10) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(9)

În conformitate cu articolul 65 alineatul (9) primul paragraf din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013, este necesar să se stabilească data de la care vor fi eligibile
cheltuielile care devin eligibile în urma unei modificări a programului operațional
vizat de prezenta decizie.

(10)

Prin urmare, Decizia C(2014) 10221 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
La articolul 1 din Decizia de punere în aplicare C(2014) 10221, teza introductivă se
înlocuiește cu următorul text:
„Următoarele elemente ale programului operațional „Asistență Tehnică” pentru
sprijin din partea FEDR în cadrul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere
și locuri de muncă din România, pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020,
transmis în versiunea sa finală la 17 decembrie 2014, astfel cum a fost modificat
ultima oară prin programul operațional revizuit prezentat în versiunea sa finală la 16
iunie 2016, se aprobă:”.
2

RO

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).
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Articolul 2
Cheltuielile care devin eligibile în urma unei modificări a programului „Asistență Tehnică”
aprobate prin prezenta decizie sunt eligibile de la 16 iunie 2016.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează României.
Adoptată la Bruxelles, 26.10.2016.

Pentru Comisie
Corina CREŢU
Membru al Comisiei
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