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COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire
a dispozițiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, în
special articolul 41 alineatul (2),
întrucât:

RO

(1)

Prin Decizia C(2007) 3472 din 12 iulie 2007, astfel cum a fost modificată ultima dată
prin Decizia C(2014) 363 a Comisiei din 24 ianuarie 2014, Comisia a adoptat un
program operațional „Competitivitate” pentru asistență prin Fondul european de
dezvoltare regională (FEDR) în conformitate cu obiectivul „convergență” în România.

(2)

Prin Decizia C(2012) 6270 din 18 septembrie 2012, contribuția financiară prin FEDR
la proiectul major „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”, care face parte
din programul operațional „Competitivitate” pentru asistență prin FEDR în
conformitate cu obiectivul „convergență” din România, a fost aprobată.

(3)

La 13 iulie 2015, România a transmis Comisiei o cerere de modificare a proiectului
major „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”. Propunerea de modificare a
proiectului major reprezintă o cerere de eșalonare a unui proiect major în conformitate
cu orientările privind închiderea programelor operaționale adoptate în vederea
asistenței din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social
european și a Fondului de coeziune (2007-2013), aprobată prin Decizia C(2013) 1573
a Comisiei din 20 martie 2013. Urmare a solicitărilor Comisiei, România a furnizat
informații suplimentare la 5 Noiembrie 2015.

(4)

Propunerea de modificare a proiectului major se referă la eșalonarea sa pentru
perioada de programare 2014-2020 ca urmare a unor întârzieri în executarea lucrărilor
de construcție, includerea unor noi lucrări de construcție auxiliare în cea de-a doua
fază de implementare și instalarea de echipamente suplimentare pentru activitățile de
cercetare, ca urmare a finalizării rapoartelor tehnice de proiectare aprobate de
Consiliul consultativ științific internațional al proiectului major.

(5)

Detalii cu privire la proiectul major, astfel cum a fost modificat în conformitate cu
propunerea, au fost transmise sub forma modelului prezentat în anexa XXI la

2
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Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a
normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de
stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului
(CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul
European de Dezvoltare Regională1.
(6)

Comisia a evaluat proiectul major, astfel cum a fost modificat în conformitate cu
propunerea, având în vedere elementele prevăzute la articolul 40 din Regulamentul
(CE) nr. 1083/2006 și consideră că proiectul major, astfel cum a fost modificat în
conformitate cu propunerea, este coerent cu prioritățile programului operațional,
contribuie la atingerea obiectivelor respectivelor priorități și este coerent cu alte
politici ale Uniunii. Prin urmare, Decizia C(2012) 6270 ar trebui modificată în
consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE
Articolul 1
Decizia C(2012) 6270 se modifică după cum urmează:
1.

Articolul 1, alineatul 3 se înlocuiește cu:
"Suma la care se aplică rata de cofinanțare pentru axa prioritară nr. 2 „Cercetare,
Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru Competitivitate” a programului operațional
pentru proiectul major este stabilită la 136 429 782 EUR."

2.

Anexa I se înlocuiește cu textul stabilit în Anexa I la prezenta decizie.

3.

Anexa II se înlocuiește cu textul stabilit în Anexa II la prezenta decizie.
Articolul 2

Prezenta decizie se adresează României.
Adoptată la Bruxelles, 4.2.2016.
Pentru Comisie
Corina CREŢU
Membru al Comisiei
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