
SIMION CREÞU, DIRECTORUL GENERAL AL ADR CENTRU:

„Autoritãþile publice locale
ºi-au pregãtit strategia de atragere
a fondurilor europene 2014-2020”
Judeþele ºi municipiile din regiunea Centru au proiecte de peste
300 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

A
genþia de Dezvoltare
Regionalã (ADR) Cen-
tru a început din 2010
sã organizeze o serie

de întâlniri, discuþii ºi dezbateri cu
autoritãþile publice locale, repre-
zentanþii societãþii civile ºi repre-
zentanþii mediului de afaceri, pen-
tru elaborarea unei strategii efi-
ciente de atragere ºi absorbþie a
fondurilor europene, ce vor fi alo-
cate Regiunii. Simion Creþu, direc-
torul general al ADR Centru, ne-a
declarat cã, în urma acestor întâl-
niri punctuale, a fost elaborat un
set complex de 17 analize ºi studii,
ce au stat la baza elaborãrii Strate-
giei Regionale, precum ºi a Planu-
lui de Dezvoltare Regionalã (PDR),
necesare pentru pregãtirea Regiu-
nii Centru în accesarea fondurilor
europene 2014-2020.

Portofoliul regional de proiecte
include un numãr de 1337 de in-
vestiþii cu o valoare de aproxima-
tiv 6,3 miliarde euro. Un numãr
restrâns din acestea întrunesc,
însã, condiþiile necesare pentru a
intra în categoria proiectelor re-
gionale strategice, apreciazã Si-
mion Creþu. În ceea ce priveºte
proiectele prioritare pentru infra-
structura de transport (drumuri
judeþene) identificate de admini-
straþiile locale din Regiunea Cen-
tru pânã în octombrie, acestea au
o valoare totalã de peste 303 mi-
lioane de euro, ne-a precizat dom-
nia sa.

Însã, bugetul total de fonduri ne-
rambursabile al viitorului Program
Operaþional Regional disponibil la
nivelul Regiunii Centru, ºi ce va fi
derulat prin ADR Centru pentru
perioada 2014-2020, este de circa
750 milioane euro. Domnul Creþu
a adãugat: „Din acest buget vom

finanþa atât proiectele autoritãþi-
lor publice locale (APL) sau jude-
þene, cât ºi proiectele ONG-urilor
ce prevãd reabilitarea infrastruc-
turii sociale sau a întreprinderilor
mici ºi mijlocii prin care se dezvol-
tã mediul privat. Iar pentru infra-
structura rutierã, din bugetul total
al viitorului Program Operaþional
R e g i o n a l , p e n t r u p e r i o a d a
2014-2020 avem disponibil un bu-
get de 90 milioane euro fonduri

de la Uniunea Europeanã pentru
finanþarea proiectelor. Dupã cum
se poate vedea, proiectele care
sunt prevãzute spre a fi depuse la
finanþare depãºesc fondurile ce
vor fi disponibile atât pentru infra-
structura rutierã, cât ºi per ansam-
blu, pe întreg programul. De ace-
ea avem nevoie de o prioritizare a
acestor proiecte, de a finanþa pro-
iectele cu impact major, de a lucra
în parteneriat pentru a continua

proiectele care deservesc princi-
palele artere rutiere de tranzit în
þarã ºi regiune sau care fac legãtu-
ra între judeþe ºi principalele cen-
tre economice regionale”.

La alcãtuirea analizelor, studiilor
ºi a PDR, ADR Centru a lucrat alã-
turi de reprezentanþii consiliilor
judeþene ºi ai municipiilor reºedin-
þã de judeþ. Cu toate acestea, auto-
ritãþile publice locale prezente nu
au fost obligate sã elaboreze ante-
rior discuþiilor sau întâlnirilor, care
au stat la baza elaborãrii PDR, stra-
tegii locale sau judeþene în privin-
þa fondurilor. Iar în cazul în care au
elaborat o strategie de dezvoltare
localã, ce prevede ºi fondurile eu-
ropene necesare dezvoltãrii pe
termen mediu sau lung, a oraºului
sau judeþului reprezentat, autori-
tãþile nu au obligaþia sã transmitã
ADR aceste informaþii. Fondurile
europene pe care doresc sã le ac-
ceseze ºi destinaþia acestora au
fost subiecte atinse în cadrul
întâlnirilor organizate de ADR
Centru, dupã cum spune domnul
Creþu, ºi, în baza acestora Agenþia
a alcãtuit un portofoliu de proiec-
te, structurat pe idei de proiecte
sau fiºe ce prevãd modernizarea
sau reabilitarea de obiective, pre-
cum ºi fondurile nerambursabile
necesare pentru reabilitarea infra-
structurii mai puþin dezvoltatã din
mediul intra sau inter-urban. Din
informaþiile pe care le deþine ADR
Centru, sunt autoritãþi publice lo-
cale care deja ºi-au definitivat
strategiile sau care sunt în curs de
elaborare a acestora.

În prezent, ADR Centru gestio-
neazã Programul Operaþional Re-
gional (POR) la nivelul regiunii,
prin care sunt alocate fonduri ne-
rambursabile europene pentru fi-
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"Pe cele 11 domenii majore de intervenþie
ale Programului Operaþional Regional se

poate observa cã gradul de absorbþie
diferã în funcþie de tipul de beneficiar, de

tipul de investiþie sau de momentul
lansãrii domeniului”, ne-a precizat

Simion Creþu, directorul general
al ADR Centru.



nanþarea infrastructurii locale ºi
regionale pentru dezvoltarea
echilibratã a celor ºase judeþe din
regiune, respectiv Alba, Braºov,
Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu.

D o m n u l C r e þ u a a d ã u g a t :
„Întâlnirile demarate din 2010 au
fost organizate pe diverse nivele,
respectiv fie pe grupuri de lucru
judeþene din care fac parte autori-
tãþile publice locale, fie pe grupuri
tematice constituite din reprezen-
tanþii tehnici pe sectoare de acti-
vitate, fie cu membrii diverselor
comitete regionale de planificare
ºi decizie. Am solicitat consiliilor
judeþene actualizarea portofoliilor
judeþene de proiecte ºi sã ne tran-
smitã ideile lor de proiecte. Astfel,
începând cu anul 2011, am actua-
lizat baza de date regionale de
proiecte, apoi am discutat pe rând
cu fiecare judeþ în parte proiectele
propuse, precum ºi cu cei prezenþi
în cadrul grupurilor de lucru te-
matice. În ceea ce priveºte infra-
structura de transport (drumuri
judeþene), începând cu luna sep-
tembrie 2013 ºi pânã în prezent,
au avut loc consultãri cu consiliile
judeþene din Regiune pentru sta-
bilirea portofoliului de proiecte ºi
prioritizarea investiþiilor în acest
domeniu, pentru finanþare din
POR 2014-2020”.

În urma întâlnirilor au fost iden-
tificate, la nivelul Regiunii Centru
17, trasee prioritare pentru finan-
þare în ceea ce priveºte infrastruc-
tura de transport la nivel regional.
Proiectele identificate sunt în co-
relare cu nevoile identificate la ni-
velul fiecãrui judeþ ºi nivel regio-
nal, fiind încadrate în strategia re-
g i o n a l ã p e n t r u p e r i o a d a
2014-2020. Lista proiectelor prio-
ritare va fi o anexã a Planului Re-
gional de Dezvoltare ºi va fi supu-
sã aprobãrii CDR Centru, astfel
încât accesarea fondurilor sã se
poatã face rapid, dar sã se ºi atin-
gã indicatorii stabiliþi.

Autoritãþile locale din
regiune ºi-au identificat
domeniile prioritare în care
vor sã atragã fonduri
europene

Directorul general al ADR Centru
a concluzionat: „Judeþele ºi marile
municipii din regiunea noastrã au
pregãtite ideile de proiecte ºi ºi-au
identificat domeniile în care con-
siderã cã este necesar sã investeascã.
Acestea îºi cunosc propriile bugete
locale sau judeþene ºi au identificat
necesarul de fonduri nerambursa-
bile pe care vor sã le acceseze în
perioada 2014-2020. Nu putem,
însã, vorbi de realizarea unor pro-
iecte complete, pentru anumite
obiective din zecile pe care ar dori
sã le reabiliteze sau sã le moderni-
zeze o autoritate, pentru a fi pregã-
tite doar sã le depunã spre finanþa-
re. În acest moment, stadiul la nivel

de Program Operaþional Regional
2014-2020 constã în faptul cã ace-
sta a fost elaborat ºi are structurate
axele prioritare de finanþare, fiind
transmisã propunerea noastrã la
Comisia Europeanã spre aprobare.
Nu avem, însã, domenii majore de
finanþare, nu s-au lansat ghidurile,
care diferã de la axã la axã, de la
domeniu la domeniu ºi nu se ºtie
care sunt activitãþile ºi cheltuielile
eligibile ce se vor deconta. Cu alte
cuvinte, a scrie un proiect acum,
înseamnã a investi timp, resurse
umane ºi materiale într-o muncã al
cãrui grad de aplicare ºi realizare
poate va fi de 50%”.

În opinia domniei sale, este foar-
te important cã autoritãþile publi-
ce locale cunosc proiectele pentru
care au nevoie de fonduri europe-
ne pentru a-ºi completa propriile
resurse financiare, dar ºi cã ºi-au
estimat bugetele necesare.

Infrastructura rutierã - grad
de absorbþie de peste 78%

Douã dintre domeniile POR care
au fost lansate mai târziu vizeazã
finanþarea polului de creºtere din
Regiunea Centru, precum ºi reabi-
litarea termicã a blocurilor. În
schimb, pentru domenii cum este
cel ce finanþeazã infrastructura ru-
tierã, gradul de absorbþie este de
peste 78%, iar pentru dezvoltarea
microîntreprinderilor gradul de
absorbþie este de aproape 100%,
ne-a declarat Simion Creþu.

Domnia sa a subliniat: „Pânã anul
trecut, decontarea cheltuielilor se

fãcea doar în baza unor cereri de
rambursare, proces care s-a dove-
dit a fi destul de anevoios. Pentru a
îl fluidiza, de anul trecut a fost in-
trodusã posibilitatea ca beneficia-
rii sã facã ºi cereri de platã prin in-
termediul cãrora pot depune fac-
turile emise de furnizori sau pre-
statori de servicii, iar dupã o scurtã
verificare, se deconteazã în termen
de douã-trei sãptãmâni. Este o mã-
surã eficientã care a ajutat mulþi
beneficiari ce nu dispuneau de re-
zerve financiare suficiente sã plãte-
ascã lucrãrile efectuate sau servicii-
le prestate de cãtre firme. În con-
cluzie, gradul de absorbþie al fon-
durilor europene se poate calcula
doar dupã cheltuirea efectivã a
fondurilor solicitate prin proiecte,
respectiv a cererilor de finanþare
nerambursabilã contractate. Cu
toate acestea, pe cele 11 domenii
majore de intervenþie ale Progra-
mului Operaþional Regional se
poate observa cã gradul de absor-
bþie diferã în funcþie de tipul de
beneficiar, de tipul de investiþie
sau de momentul lansãrii dome-
niului”.

Fiindcã majoritatea beneficiari-
lor POR sunt autoritãþi publice lo-
cale care deruleazã proceduri de
achiziþie publicã ce pot fi prelun-
gite din diverse motive, procesul
de decontare ºi rambursare a
cheltuielilor a fost, pânã anul tre-
cut, mai întârziat, potrivit ºefului
ADR Centru. „Însã principalul mo-
tiv pentru care acum avem un
grad de absorbþie sub 50% pe
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gradul
de absorbþie pentru
dezvoltarea micro-

întreprinderilor .



unele domenii, se datoreazã fap-
tului cã acestea s-au lansat mai
târziu, deci proiectele s-au depus
mai târziu ºi multe proiecte sunt
încã în implementare”, a comple-
tat domnia sa.

Prin POR mai sunt alocate 74 mi-
lioane euro fonduri nerambursa-
bile pentru dezvoltarea munici-
piului Braºov ºi a localitãþilor înve-
cinate ce fac parte din zona me-
tropolitanã Braºov, iar municipiile
Sibiu ºi Târgu Mureº au alocate 29
milioane euro pentru dezvoltarea
zonei urbane. Aceste proiecte
sunt în diferite stadii de imple-
mentare.

Toþi beneficiarii fondurilor euro-
pene au fost informaþi cã durata
contractelor de finanþare ºi pe-
rioada de implementare a proiec-
telor nu va putea depãºi data de
31 decembrie 2015. În aceastã si-
tuaþie, ADR Centru a analizat
oportunitatea ºi legalitatea solici-
tãrilor ºi a transmis autoritãþii de
management a POR (Ministerul
Dezvoltãrii) propunerile de acte
adiþionale pentru prelungirea
acestora, unde a fost cazul ºi dacã
justificãrile beneficiarilor au fost
întemeiate, nedepãºind, însã, ter-
menul de 31 decembrie 2015,
ne-a spus domnul Simion, care a
precizat: „În acelaºi timp, am
anunþat beneficiarii cã ultima soli-
citare de prelungire a perioadei
de implementare trebuie transmi-
sã de beneficiari cãtre ADR Centru
c u 6 0 d e z i l e î n a i n t e d e
31.12.2015, potrivit prevederilor
contractuale. Cu alte cuvinte, pro-
iectele aflate în derulare ºi imple-
mentare la acest moment trebuie
sã se finalizeze conform graficelor
de activitãþi, cel târziu la data ex-
pirãrii acestui termen”.

La momentul actual, în urma discu-
þiilor cu beneficiarii, nu existã previ-
ziuni cã s-ar putea ca vreun judeþ
sau municipiu sã piardã fondurile
europene, a conchis Simion Creþu.

Beneficiarii fondurilor
europene au recuperat
din întârzierile de execuþie
a lucrãrilor

În Regiunea Centru, existã unele
probleme în ceea ce priveºte gra-
ficul de lucrãri ce trebuie execu-
tat de cãtre constructori, însã be-
neficiarii fondurilor europene au
recuperat o mare parte din deca-
l a j e , su sþ i ne d om nu l C r e þ u .

Acestea au fost remediate fie prin
recuperarea întârzierilor semna-
late, fie prin prelungirea perioa-
dei de implementare ºi implicit a
duratei de execuþie a lucrãrilor ºi
a contractelor de finanþare, afir-
mã domnia sa.

La nivelul Regiunii Centru, con-
t r a c t e l e f i n a n þ a t e p r i n P O R
2007-2013 ar trebui sã-ºi finalize-
ze lucrãrile la timp pentru a se rea-
liza ºi deconturile aferente, ce
stau la baza calculului gradului de
absorbþie, conform sursei citate.

În ceea ce priveºte licitaþiile, da-
toritã ultimelor modificãri legisla-
tive aduse în 2011 în domeniul
achiziþiilor publice, în special prin
stabilirea termenului maxim de 14
zile în care ANRMAP va emite ac-
ceptul asupra unei documentaþii
depuse în SEAP, au fost soluþiona-
te problemele ºi s-a accelerat pro-
cedura de atribuire. Simion Creþu
considerã: „Cam pe toate proiec-
tele principalele proceduri de
achiziþie publicã s-au realizat în
procent de 80%, de aceea în acest
moment nu mai existã probleme
majore în derularea licitaþiilor,
respectiv a achiziþiilor derulate pe
proiecte de cãtre autoritãþile pu-
blice locale. Cu toate acestea,
pentru o ºi mai bunã fluidizare a

procedurilor de atribuire a achizi-
þiilor publice în domeniul lucrãri-
lor, ne alãturãm punctului de ve-
dere al beneficiarilor care consi-
derã cã ar fi utilã o revizuire a OUG
34/2006 privind licitaþiile”.

De asemenea, în acest an, prin
OUG 51/2014, a fost introdus un
articol ce prevede o garanþie ce
trebuie depusã de cel ce contestã
licitaþia, mai exact ”în scopul de a
proteja autoritatea contractantã
de riscul unui eventual comporta-
ment necorespunzãtor, contesta-
torul are obligaþia de a constitui
garanþia de bunã conduitã pen-
tru întreaga perioadã cuprinsã
î nt r e d at a d e pu ne r i i c on-
testaþiei/cererii/plângerii ºi data
rãmânerii definitive a deciziei
Consiliului/hotãrârii instanþei de
judecatã de soluþionare a aceste-
ia”. Poate ºi aceastã garanþie îi va
face pe cei ce vor sã conteste ne-
justif icat sã se gândeascã de
douã ori înainte de a înainta o ac-
þiune, mai spune directorul gene-
ral al ADR Centru.

Fãrã probleme deosebite de

asigurare a co-finanþãrii

Accesul autoritãþilor publice lo-
cale la finanþãri a fost limitat doar
de bugetul local disponibil pe

care-l au ºi care este necesar pen-
tru a asigura co-finanþarea pentru
a implementa proiectele europe-
ne, ne-a declarat Simion Creþu.
„Sunt foarte puþine domeniile de
finanþare sau limitãrile impuse de
ghiduri, cum este de exemplu un
numãr de locuitori de peste 10.000
ca ºi criteriu de eligibilitate, fiind
astfel o limitã care ar reduce acce-
sul oraºelor mici la finanþare. De
asemenea, în anumite cazuri, poa-
te unele autoritãþi publice locale
s-au confruntat ºi cu lipsa unui per-
sonal pregãtit în elaborarea unor
cereri de finanþare bune, care sã
respecte toate criteriile precizate
în ghidul solicitantului ºi, în conse-
cinþã, sã treacã toate etapele de
evaluare”, a subliniat domnia sa.

Referitor la asigurarea co-finan-
þãrii proiectelor contractate ºi
aflate în implementare, ºeful ADR
apreciazã cã nu sunt probleme în
asigurarea acestora de cãtre o au-
toritate publicã localã: „În primul
rând, fiecare depune declaraþie
pe propria rãspundere prin care
îºi asumã cã dispune ºi cã va asi-
gura bugetul necesar co-finanþã-
rii. În al doilea rând, din momen-
tul depunerii proiectului pânã la
semnarea acestuia trece o perioa-
dã în care beneficiarul este me-
reu înºtiinþat de stadiul proiectu-
lui ºi poate face o estimare corec-
tã în privinþa contractãrii, apoi a
implementãrii unui proiect ºi a
realizãrii unor lucrãri. Pe lângã
aceste aspecte, autoritãþile publi-
ce locale au avut la dispoziþie ºi
posibilitatea de a accesa o pre-fi-
nanþare din bugetul proiectului,
au putut apela la mecanismul ce-
rerilor de platã sau la credite ban-
care, tocmai pentru a evita diver-
se blocaje financiare”.

Simion Creþu ne-a mai spus cã, în
urmãtoarea perioadã, sunt nece-
sare dezbateri publice despre
prioritãþile de finanþare, în care sã
pornim discuþiile de la principale-
le rezultate ºi dificultãþi întâmpi-
nate în perioada 2007-2013. În
acest sens, pânã la sfârºitul anului
2014, vor fi organizate o serie de
întâlniri la nivelul fiecãrui judeþ
din Regiunea Centru, pentru pre-
zentarea noului Program Opera-
þional Regional ºi pentru stabilirea
unor direcþii viitoare de acþiune,
pentru fiecare axã de finanþare în
parte.

Prin POR mai sunt alocate 74 milioane euro fonduri
nerambursabile pentru dezvoltarea municipiului Braºov.
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Cele mai importante proiecte de infrastructurã identificate
în cadrul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru

§ Finalizarea construcþiei tronsonu-

lui 3 (Cut – Sãliºte) al autostrãzii A1

(Orãºtie – Sibiu)

§ Construcþia tronsonului de auto-

stradã Sebeº – Turda

§ Construcþia tronsonului de auto-

stradã A1 (Sibiu – Piteºti)

§ Construcþia tronsonului de auto-

stradã Sibiu – Braºov

§ Construcþia tronsonului de auto-

stradã Braºov – Bacãu

§ Construcþia tronsonului de auto-

stradã (Transilvania): Câmpia Turzii

– Braºov

§ Construcþia tronsonului de auto-

stradã Tîrgu Mureº - Piatra Neamþ -

Iaºi – Ungheni

§ Conectarea domeniului schiabil

ªureanu la reþeaua TEN-T prin rea-

bilitarea drumului judeþean DJ 704,

de la Poarta Raiului (km 60 + 300) la

Barajul Oaºa (km 75+950) - Transal-

pina - DN 67 C - A1 (CJ Alba)

§ Modernizare drum judeþean DJ

107I: Aiud (DN1) Aiudul de Sus –

Ramet – Brãdeºti – Geogel – Mãcã-

reºti - Bârleºti Cãtuni – Cojocani -

Valea Bârnii – Bârleºti – Mogoº - Va-

lea Albã – Ciuciuleºti -Bucium –

Izbita – Cojeseni - Bucium Sat –

DN74 (Cerbu) km.0+000 -

km.76+540 (CJ Alba)

§ Asigurarea stabilitãþii versanþilor

ºi prevenirea alunecãrilor de teren

prin consolidarea corpului drumu-

lui judeþean DJ705: lim. jud. Hune-

doara - Almaºu de Mijloc - Almaºu

Mare - Zlatna (DN74), 30+500 -

km.48+128 (CJ Alba)

§ Reabilitare DJ 105 ºi 105 A (CJ

Brasov)

§ Reabilitare drum judeþean DJ 131

ºi 131 B

§ Reabilitarea Drumului Judetean

DJ 104 A Perºani - Victoria + com-

pletare DJ 105 C Victoria Ucea (CJ

Braºov)

§ Reabilitare DJ 101 - (CJ Braºov)

§ Reabilitarea ºi consolidarea dru-

mului judeþean DJ 113, mun. Tg.

Secuiesc – Turia – Balvanyos – Bi-

xad, km 1+000 – 35+050 (CJ

Covasna)

§ Modernizare DJ 122B DN 12 -

Malnaº Bãi - DJ 122 ºi Modernizarea

DJ 122 KM 0+000 - 23+960 Micfa-

lãu - Baraolt (CJ Covasna)

§ Reabilitare drum judeþean (DJ)

137 (Odorheiu Secuiesc-Cristuru

Secuiesc) prin DN 13 C in E 60 (CJ

Harghita)

§ reabilitare DJ 131, DJ 133, DJ

137A (CJ Harghita)

§ Reabilitare DJ 128 (CJ Harghita)

§ Reabilitarea sistemului rutier pe

drumul judeþean DJ 151B Ungheni

– Cãpîlna de Sus – Bahnea – lim.

jud.Sibiu ºi DJ 142 Târnãveni - Bã-

lãuºeri, jud. Mureº (inclusiv re-

abil itare poduri) (CJ

Mures)

§ Reabilitarea siste-

mului rutier pe DJ

Tîrgu – Mureº – Band -

ªãulia ºi Luduº - Sãr-

maºu - lim. jud. Bistriþa -

Nãsãud, format din DJ

152A km, DJ 151A ºi DJ 151

km (inclusiv reabilitare poduri) (CJ

Mures)

§ Reabilitare DJ 106 (Agnita - Si-

ghiºoara) (CJ Sibiu ºi CJ Mureº)

§ Modernizare DJ 106 B: DN 1 -

Ocna Sibiului – Loamneº – ªoroºtin

– Þapu - DN 14B (CJ Sibiu)

§ Modernizare DJ 141: Mediaº –

Moºna – Peliºor - Bârghiº (CJ Sibiu)

§ Centrul intermodal pentru

transportul mãrfurilor, ca parte a

unui sistem antinodal de platforme

intermodale (parteneriat Munici-

piul Braºov ºi Comuna Feldioara)

§ Centru intermodal de transport

la Ungheni ºi construire infrastruc-

turã de sprijin pentru afaceri -

Mureº Business Hub

§ Construcþia Aeroportului Interna-

þional Braºov – Ghimbav – CJ

Braºov

§ Dezvoltarea, extinde-

rea ºi modernizarea

Aeroportului Transil-

vania Mureº prin: Mo-

dernizarea cãilor de

comunicaþii ºi Extinde-

re pistã de decolare -

aterizare ºi platformã de

operare pentru aeronave - CJ

Mureº ºi RA Aeroport Transilvania

SA

§ Dezvoltarea ºi modernizarea Ae-

roportului Internaþional Sibiu, prin

extinderea, modernizarea infra-

structurii pentru transport mãrfuri

(tip CARGO) .

grad
de absorbþie

în infrastructura
rutierã.

În ceea ce priveºte
licitaþiile, datoritã

ultimelor modificãri
legislative aduse în
2011 în domeniul

achiziþiilor publice,
în special prin

stabilirea
termenului maxim

de 14 zile în care
ANRMAP va emite

acceptul asupra
unei documentaþii
depuse în SEAP, au

fost soluþionate
problemele ºi s-a

accelerat procedura
de atribuire.


