
LIVIU MUªAT, AGENÞIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ SUD MUNTENIA:

"Noile tipuri de investiþii finanþate
prin POR conþin segmente smart"

Reporter: Cum s-a dezvoltat re-
giunea în ultimul an?

Liviu Muºat: Principalele activi-
tãþi ale Agenþiei, în ultimul an, pen-
tru dezvoltarea regiunii Sud Mun-
tenia, au vizat în principal buna de-
rulare a Programului Operaþional
Regional 2014-2020, care are ca
principal obiectiv creºterea com-
petitivitãþii economice ºi îmbunã-
tãþirea condiþiilor de viaþã ale co-
munitãþilor locale ºi regionale. De
altfel, ne pregãtim sã aniversãm 20
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Investiþii

Noile tipuri de investiþii
finanþate prin Programul

Operaþional Regional
(POR) conþin segmente

smart, ne-a spus, într-un
interviu, Liviu Muºat,
directorul general al

Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã (ADR) Sud
Muntenia, precizând:

"Programul Operaþional
Regional 2014 - 2020 îºi

propune ca prin toale liniile
de finanþare ale sale sã

promoveze investiþii de tip
smart. Aºadar, atunci când

vorbim de acest gen de
proiecte ne referim la toate
acele proiecte care propun

mãsuri capabile sã
genereze creºtere, însoþitã
de noi locuri de muncã, la

proiecte prin care
tehnologiile digitale se pot
combina cu infrastructuri

inovatoare ºi cu servicii noi,
precum ºi la investiþii care
utilizeazã ºi promoveazã
tehnologiile informaþiei ºi

comunicaþiilor pentru a
îmbunãtãþi condiþiile de

viaþã, de muncã ºi
sustenabilitatea".



de ani de dezvoltare regionalã în
Sud Muntenia ºi marcarea acestui
eveniment important în viaþa in-
stituþiei noastre ne obligã, odatã
mai mult, sã ne tratãm cu maximã
responsabilitate îndatoririle.

În acest sens, programul se aflã
acum într-o etapã în care funcþio-
neazã cu motoarele turate la ma-
xim, iar misiunea principalã a
Agenþiei, în calitate de Organism
Intermediar pentru POR în regiu-
nea noastrã, vizeazã accelerarea
procesului de evaluare a aplicaþii-
lor depuse în cadrul programului,
pentru ca beneficiarii, atât cei din
mediul public, cât ºi cei din mediul
privat, sã poatã demara într-un
timp cât mai scurt implementarea
proiectelor de investiþii, precum ºi
a procesului de monitorizare ºi ve-
rificare a contractelor de finanþare
aflate în derulare, astfel încât sã
avem o absorbþie cât mai mare a
fondurilor alocate prin POR regiu-
nii noastre ºi sã reuºim sã imple-
mentãm proiecte durabile pentru
dezvoltarea comunitãþilor locale
ce locuiesc în Sud Muntenia.

Dintre toate cele 854 de aplicaþii
depuse prin POR la nivelul regiunii
noastre pânã în prezent, au fost
semnate contractele de finanþare
pentru 209 de cereri, în valoare de
peste 1 miliard de lei, din care
aproape 940 de milioane de lei re-
prezintã suma totalã nerambursa-
bilã solicitatã de beneficiari. Acest
fapt ne îndatoreazã sã avem
aceeaºi abordare profesionalã,
echidistantã ºi promptã faþã de be-
neficiari, sã îi sprijinim în imple-
mentarea corectã a investiþiilor de-
marate prin POR, prin activitãþile
de monitorizare ºi verificare a con-
tractelor de finanþare ale acestora.

Reporter: Ce sumã a fost alocatã
din bugetul 2014-2020 regiunii pe
care o reprezentaþi?

Liviu Muºat: Aºa cum s-a în-
tâmplat în exerciþiul financiar ante-
rior, 2007-2013, cu ajutorul fondu-
rilor nerambursabile europene alo-
cate prin POR putem sã producem
o schimbare în bine în regiunea
noastrã, acest program de finanþa-
re nerambursabilã reprezentând o
mare oportunitate pentru dezvol-
tarea comunitãþilor locale.

Pentru actualul exerciþiu finan-
ciar, regiunea Sud Muntenia bene-
ficiazã de o alocare de peste 952
de milioane de euro, sumã din care
ne dorim sã absorbim cât mai mulþi

bani europeni din Programul Ope-
raþional Regional.

Faþã de perioada de programare
trecutã, POR 2014-2020 are de
douã ori mai multe axe, o alocare
financiarã cu 70% mai mare, tipuri
noi de investiþii ºi, cel mai impor-
tant, þinte ºi indicatori mai clar de-
finiþi ºi monitorizaþi.

Reporter: Care este valoarea fon-
durilor UE atrase în 2017?

Liviu Muºat: Pânã la aceastã
datã avem lansate aproape toate
liniile de finanþare ale POR, ur-
mând ca, odatã cu publicarea ºi
aprobarea ghidurilor din partea
Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice, sã se des-
chidã ºi ultimele linii de finanþare
pentru axele prioritare 9 „Sprijini-
rea regenerãrii economice ºi socia-
le a comunitãþilor defavorizate din
mediul urban" ºi 13 „Sprijinirea re-
generãrii oraºelor mici ºi mijlocii".

În ceea ce priveºte apelurile de
proiecte lansate pânã în prezent, la
nivelul regiunii Sud Muntenia, în
cadrul POR s-au depus 854 de apli-
caþii, a cãror valoare solicitatã re-
prezintã peste 75% din suma aloca-
tã regiunii. Este vorba despre peste
3,58 miliarde de lei, ceea ce înseam-
nã peste 760 de milioane de euro
din totalul de peste 952 de milioa-
ne de euro, cât are alocat regiunea
de dezvoltare Sud Muntenia.

În acest moment avem 209 con-
tracte semnate, în valoare de peste
1 miliard de lei, din care aproape

940 de milioane de lei reprezintã
suma totalã nerambursabilã solici-
tatã de beneficiari.

Reporter: Care este gradul de
absorbþie, la nivel regional, a fon-
durilor alocate din bugetul prece-
dent?

Liviu Muºat: La nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia, gra-
dul de absorbþie a fondurilor alo-
c at e pr i n P OR 2 0 0 7 - 2 0 1 3
depãºeºte 80%, însumând peste
620 de milioane de euro. Bineînþe-
les cã ne-am fi dorit sã ne apro-
piem de 100%, însã sunt cauze
multe, vechi ºi însemnate ce au
dus la acest procentaj, ce se dato-
reazã în principal faptului cã foarte
multe proiecte ºi-au reziliat con-
tractele de finanþare într-un mo-
ment în care nu se mai puteau rea-
loca aceste fonduri cãtre alte pro-
iecte.

În total, în regiunea noastrã au
fost depuse aproape 1.300 de pro-
iecte, iar pentru peste jumãtate
dintre ele s-au semnat contracte
de finanþare. În ceea ce priveºte
domeniile vizate, acestea au fost
diverse, având în vedere paleta lar-
gã de finanþãri specificã Regio:
dezvoltarea urbanã, dezvoltarea
infrastructurii de transport ºi a ce-
lei sociale, mediul de afaceri ºi
dezvoltarea turismului.

Reporter: Ce planuri are Agenþia
pe termen scurt, mediu ºi lung?

Liviu Muºat: Pentru aceastã pe-
rioadã de programare suntem pre-

ocupaþi sã identificãm ºi sã încura-
jãm cât mai multe proiecte impor-
tante pentru dezvoltarea comuni-
tãþilor locale. Noi, Agenþia, în ceea
ce ne priveºte, am fost, suntem ºi
vom fi întotdeauna, necondiþionat
ºi echidistant, alãturi de toþi cei
care ne solicitã sprijinul, alãturi de
potenþialii aplicanþi ºi de beneficia-
rii Programului Operaþional Regio-
nal, pentru cã nu trebuie sã omi-
tem un fapt neîndoielnic: noi toþi
avem un þel comun - absorbþia
fondurilor nerambursabile alocate
regiunii noastre!

Aºa cum am spus mai devreme,
suntem cu motoarele turate la ma-
xim în ceea ce priveºte procesul de
evaluare, selecþie ºi contractare a
aplicaþiilor depuse de potenþialii be-
neficiari prin sistemul electronic My
SMIS, precum ºi în ceea ce priveºte
procesul de monitorizare ºi verifica-
re a contractelor de finanþare aflate
în derulare în acest moment.

Totodatã, vreau sã vã aduc la
cunoºtinþã faptul cã, la sfârºitul
anului trecut, Agenþia a solicitat
autoritãþilor publice locale o situa-
þ i e c u pr oi e c t e le d e m ar at e
începând cu luna ianuarie a anului
2014, care nu au putut sã fie finali-
zate pânã în prezent, din lipsã de
fonduri. Aceste proiecte au fost
transmise la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
- Autoritatea de Management pen-
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tru POR, în vederea posibilitãþii
lansãrii de apeluri suplimentare
pentru finanþarea de proiecte al-
ternative, în vederea creºterii gra-
dului de absorbþie a fondurilor ne-
rambursabile alocate regiunii
noastre prin POR.

Reporter: Ce proiecte va derula
ADR Sud Muntenia în exerciþiul fi-
nanciar 2014-2020?

Liviu Muºat: Pentru exerciþiul fi-
nanciar 2014-2020, POR finanþeazã
investiþii ce vizeazã soluþionarea
problemelor identificate din nevoi-
le de dezvoltare semnalate la nive-
lul regiunilor de dezvoltare ale
României. Astfel, proiectele pro-
puse prin POR vin sã sprijine urmã-
toarele domenii prioritare:
ü Cercetare-dezvoltare ºi inova-

re: transfer limitat al rezultatelor
cercetãrii în piaþã ºi nivel scãzut de
asimilare a inovãrii în firme;
ü IMM: sector al IMM-urilor insu-

ficient dezvoltat, cu impact nega-
tiv asupra competitivitãþii econo-
miilor regionale. Principalele punc-
te slabe ale sectorului IMM-urilor,
în documentele de programare
strategicã naþionalã, sunt gradul
redus de culturã antreprenorialã,
reflectat prin densitatea relativ
scãzutã a afacerilor în toate regiu-

nile ºi rezilienþa scãzutã a noilor
afaceri - 2/3 dintre întreprinderile
noi dispar de pe piaþã în primul an
de viaþã.
ü Eficienþã energeticã: consumuri

energetice nesustenabile ºi poten-
þial de economisire ridicat în infra-
structurile publice, inclusiv clãdiri
publice ºi clãdiri rezidenþiale;
ü Mediu: nivel de poluare ridicat

în zonele urbane;
ü Dezvoltare urbanã: zone urba-

ne degradate, vacante sau neutili-
zate corespunzãtor în oraºele din
România;
ü Resurse de patrimoniu: resurse

valoroase de patrimoniu cultural
slab valorificate;
ü Turism: potenþial turistic valo-

ros, echilibrat distribuit teritorial -
alternativã pentru revigorarea zo-
nelor mai puþin dezvoltate/izolate;
ü Infrastructurã rutierã: gradul

scãzut de accesibilitate al anumi-
tor zone ale þãrii, care are drept
consecinþã o atractivitate scãzutã
ºi investiþii extrem de reduse;
ü Infrastructura socialã ºi pentru

educaþie: infrastructurile educaþio-
nale, de sãnãtate ºi de servicii so-
ciale subdimensionate împiedicã
incluziunea socialã ºi dezvoltarea
capitalului uman;
ü Cadastru: nivel scãzut al înregis-

trãrilor cadastrale, care afecteazã

implementarea politicilor privind
dezvoltarea socio-economicã a co-
munitãþilor locale;
ü Capacitate administrativã: ne-

voia întãririi capacitãþii administra-
tive a Autoritãþii de Management a

POR, a Organismelor de Imple-
mentare a POR ºi a beneficiarilor,
pentru o bunã implementare a
POR.

Reporter: Cât de mult se axeazã
acestea pe segmentul smart?
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Conform Raportului Final de Implementare a

POR 2007-2013, publicat în primãvara anului 2017 de

cãtre Autoritatea de Management pentru POR, pânã în

data de 31 octombrie 2016, situaþia contractelor de

finanþare semnate în regiunea Sud Muntenia se

prezenta astfel:

DOMENIU MAJOR DE INTERVENÞIE
Regiunea

SUD MUNTENIA

Poli de crestere 105%

Poli de dezvoltare 111%

Centre urbane 141%

Eficienþã energeticã 14%

Infrastructura rutierã 123%

Infrastructura de sãnãtate 102%

Infrastructura sociala 118%

Echipamente situaþii de urgenþã 114%

Infrastructura educaþionalã 132%

Infrastructura de afaceri 84%

Situri industriale NA

Microîntreprinderi 121%

Patrimoniu cultural 99%

Cazare ºi agrement turistic 79%

TOTAL 112%



Liviu Muºat: Noile tipuri de inves-
tiþii finanþate prin POR conþin seg-
mente smart, deoarece se concen-
treazã pe obiective precum dura-
bilitate ºi eficienþa mediului, case
ºi clãdiri durabile, utilizarea efi-
cientã a resurselor, transport efi-
cient ºi durabil, o mai bunã planifi-
care urbanã. De asemenea, oraºele
trebuie sã gãseascã soluþii inteli-
gente pentru a „supravieþui" ºi a se
dezvolta în faþa provocãrilor actua-
le. De regulã, centrele urbane sunt
mai consumatoare de energie, iar
prin aplicarea noilor tehnologii pot
fi transformate în oraºe inteligente
- oraºe cu consum scãzut de ener-
gie, emisii reduse de carbon etc.

Domeniile care definesc un oraº
inteligent þin de economie inteli-
gentã (competitivitate), locuire in-
teligentã (calitatea vieþii), oameni
inteligenþi (capital uman ºi social),
mediu inteligent (resurse natura-
le), guvernare inteligentã (partici-
pare) ºi mobilitate inteligentã
(transport ºi TIC).

Faþã de perioada de programare
2007-2013, POR finanþeazã proiec-
te ce vizeazã urmãtoarele domenii
de activitate:

Ø cercetare, dezvoltare ºi inovare
pentru IMM, prin centre de tran-
sfer tehnologic (CTT), segment ce
constituie una dintre noutãþile ab-
solute ale noului program, ca tip
de investiþii care stimuleazã inova-
rea, pentru a introduce în circuitul
economic rezultatele cercetãrii,
transformate în produse, procese
ºi servicii noi sau îmbunãtãþite;
Ø incubatoare de afaceri: pe

lângã sprijinul oferit direct compa-
niilor, se acordã facilitãþi pentru
companii nou-înfiinþate prin inter-
mediul incubatoarelor de afaceri;
Ø eficienþa energeticã, inclusiv a

clãdir i lor publice: prin Regio
2007-2013 s-a început anvelopa-
rea blocurilor de locuinþe ºi reface-
rea izolaþiilor acestora, prin POR
2014-2020 se finanþeazã proiecte
complexe ce presupun folosirea
unor tehnologii noi, care sã creas-
cã eficienþa energeticã: noi tipuri
de circuite electrice, instalaþii de în-
cãlzire, ventilaþie etc. Pe lângã clã-
dirile rezidenþiale, noul program
include acum în proiectele de efi-
cienþã energeticã ºi clãdirile publi-
ce, precum ºi iluminatul public;
Ø creºterea mobilitãþii urbane:

pentru un transport eficient, care
sã-i determine pe cetãþeni sã renun-
þe la maºina personalã ºi sã apeleze
la transportul public, cât mai priete-
nos cu mediul. Astfel, investiþiile se
adreseazã inclusiv transportului pu-
blic electric ºi nemotorizat, precum
ºi construirii unei infrastructuri nece-
sare funcþionãrii acestuia (ex. staþii
de alimentare electrice);
Ø infrastructura educaþionalã

pentru preºcolari: spre deosebire
de Regio 2007-2013, când se reabi-
l i tau doar structuri din învã-
þãmântul primar, gimnazial, liceal
ºi universitar, noul program inclu-
de ºi reabilitarea ºi modernizarea
clãdirilor utilizate în educaþia ante
ºi preºcolarã (creºe ºi grãdiniþe);
Ø infrastructura de sãnãtate -

construirea ºi dotarea spitalelor re-
gionale: sãnãtatea va beneficia de
construcþia ºi echiparea a trei spi-
tale regionale, precum ºi de reabili-
tarea ºi modernizarea unitãþilor de
primiri urgenþã din spitalele jude-
þene;
Ø infrastructura socialã - centre

comunitare integrate socio-medi-
cale care vor oferi atât servicii so-
ciale, cât ºi medicale;

Ø infrastructura rutierã - moder-
nizarea ºi reabilitarea drumurilor
judeþene care fac legãtura cu reþe-
lele de transport european (TEN-T);
Ø Dezvoltarea Localã plasatã sub

Responsabilitatea Comunitãþii
(DLRC): comunitãþile marginalizate
vor putea implementa proiecte de
incluziune socialã ºi combatere a
sãrãciei pe baza unor strategii de
dezvoltare localã;
Ø înregistrarea proprietãþilor din

mediul rural în Sistemul Integrat
de cadastru ºi Carte Funciarã;
Ø Investiþiile Teritoriale Integrate

(ITI): intervenþii concentrate ºi co-
relate pe mai multe domenii
dintr-o singurã zonã, pentru dez-
voltarea integratã a acesteia.

În acest sens, putem afirma cã,
prin toate proiectele depuse în ca-
drul POR, existã componente spe-
cifice care dovedesc implementa-
rea unor tehnologii sau soluþii
smart, care sunt capabile sã spriji-
ne dezvoltarea durabilã, þinând
cont de provocãrile actuale, atât
din punct de vedere economic, cât
ºi social.

Reporter: Ce proiecte de tip
smart se aflã în aprobare/derulare?

Liviu Muºat: Programul Opera-
þional Regional 2014 - 2020 îºi pro-
pune ca prin toale liniile de finan-
þare ale sale sã promoveze investi-
þii de tip smart. Aºadar, atunci când
vorbim de acest gen de proiecte
ne referim la toate acele proiecte
care propun mãsuri capabile sã ge-
nereze creºtere, însoþitã de noi lo-
curi de muncã, la proiecte prin care
tehnologiile digitale se pot combi-
na cu infrastructuri inovatoare ºi
cu servicii noi, precum ºi la investi-
þii care utilizeazã ºi promoveazã
tehnologiile informaþiei ºi comuni-
caþiilor pentru a îmbunãtãþi condi-
þiile de viaþã, de muncã ºi sustena-
bilitatea.

Reporter: Din partea cãrui seg-
ment se manifestã cel mai mare in-
teres pentru investiþii?

Liviu Muºat: În cadrul Programu-
lui Operaþional Regional nu putem
vorbi de o cerere uniformã pe toa-
te domeniile pe care le finanþãm la
nivel regional. Din situaþia proiec-
telor depuse observãm cã cea mai
mare cerere ºi, implicit, cel mai
mare interes pentru investiþii se
manifestã în zona privatã.

De exemplu, microîntreprinderile
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din Sud Muntenia au depus în total
460 de aplicaþii, ceea ce reprezintã
o solicitare de aproximativ 173%
din fondurile alocate exclusiv liniei
de finanþare destinate lor ºi spe-
rãm sã finanþãm cât mai multe din-
tre ele. Pânã la jumãtatea acestei
luni avem semnate contracte de fi-

nanþare pentru un numãr de 180
de microîntreprinderi, care au de-
marat investiþiile pentru dezvolta-
rea afacerii lor, unele dintre ele
chiar finalizând deja proiectele
pentru care au primit fonduri
nerambursabile prin POR.

Sperãm sã obþinem fonduri pen-
tru proiectele aflate în rezervã,
care nu au putut fi acoperite de va-

loarea alocatã iniþial, fie de la alte
axe, acolo unde se pot înregistra
economii, fie, de ce nu, chiar de la
alte regiuni de dezvoltare.

O altã dovadã a interesului sem-
nificativ exprimat de mediul privat
pentru accesarea de fonduri POR
este datã de numãrul mare de pro-
iecte depuse în cadrul Prioritãþii de
investiþii 2.2, unde întreprinderile
mici ºi mijlocii ºi-au dovedit intere-
sul de a dezvolta proiecte prin de-
punerea a 190 de aplicaþii, prin
care sunt solicitate în total fonduri
de peste 600 de milioane de lei, ce-
rerea fiind astfel de aproape 5 ori

mai mare faþã de valoarea alocãrii
regionale pentru aceastã linie de
finanþare.

În ceea ce priveºte investiþiile în
mediul public, o importanþã majorã
o reprezintã cererile depuse de cele
ºapte judeþe ale regiunii noastre în
cadrul celor douã apeluri de proiec-
te deschise în cadrul Prioritãþii de
investiþii 6.1, destinatã modernizãrii
ºi reabilitãrii reþelelor de drumuri
judeþene, ce asigurã conectivitatea,
directã sau indirectã, cu reþeaua
TEN-T. Prin aceastã prioritate, regiu-
nii noastre îi sunt alocate fonduri
nerambursabile în valoare de peste
125 de milioane de euro, cu ajuto-
rul cãrora se doreºte modernizarea
a trei trasee de drumuri judeþene
propuse pentru finanþare, prin POR
2014-2020, ce totalizeazã peste 330
de kilometri lungime. Pânã în pre-
zent au fost semnate patru contrac-
te de finanþare - pentru judeþele Cã-
lãraºi, Dâmboviþa, Ialomiþa ºi Argeº.

Totodatã, POR oferã importante
oportunitãþi de dezvoltare urbanã,
prin Axa prioritarã 4, linie de finan-
þare dedicatã exclusiv municipiilor
reºedinþã de judeþ, care au la dis-
poziþie 201,09 milioane de euro,
valoare ce reprezintã aproximativ
25% din întregul program, distribui-
tã astfel: pentru mobilitatea urba-
nã - 163,33 milioane de euro, pen-
tru revitalizarea urbanã - 18,15 mi-
lioane de euro, pentru regenerarea
comunitãþilor defavorizate - 8,53
milioane de euro, pentru educaþie
- 11,09 milioane de euro.

În ceea ce priveºte Prioritatea de
investiþii 3.1, pentru creºterea efi-
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cienþei energetice, aici avem un
numãr important de proiecte de-
puse. Vreau sã menþionez faptul cã
utilizarea eficientã a energiei re-
prezintã o provocare nu numai din
cauza resurselor limitate ºi creºterii
continue a costurilor cu energia,
dar ºi din punctul de vedere al
schimbãrilor climatice, de reduce-
re a emisiilor de gaze cu efect de
serã. Finanþarea investiþiilor în
creºterea eficienþei energetice la
nivelul infrastructurilor publice ºi
sectorului rezidenþial se concen-
treazã cu prioritate în acele unitãþi
administrativ-teritoriale care au
elaborate strategii locale de redu-
cere a emisiilor de CO2, planuri de
acþiune privind energia durabilã
etc. Aici avem depuse 85 de pro-
iecte pentru investiþii, în clãdiri pu-
blice ºi rezidenþiale, precum ºi în
sectorul iluminatului public. Valoa-
rea totalã a acestora depãºeºte 517
milioane de lei, din care aproape
407 de milioane de lei reprezintã
suma totalã solicitatã.

De asemenea, nu trebuie omise
proiectele depuse pentru conser-
varea, protejarea ºi valorificarea

durabilã a patrimoniului cultural,
care sunt în numãr de 50 la nivelul
regiunii noastre ºi care au o valoa-
re de aproape 549 de milioane de
lei, din care valoarea fondurilor ne-
rambursabile depãºeºte 530 de mi-
loane de lei. Pânã la aceastã datã a
demarat implementarea a 20 de
proiecte, care au o valoare de
peste 256 de milioane de lei.

Aºadar, fonduri sunt, iar intenþia
este vãditã atât din partea mediu-
lui privat, cât ºi din partea mediului
public din regiunea Sud Muntenia.

Reporter: Cum apreciaþi legisla-
þia din domeniu ºi ce lipsuri are
aceasta?

Liviu Muºat: În studiile ce anali-
zeazã principalele obstacole cu
care se confruntã atât mediul pu-
blic, cât ºi mediul antreprenorial,
cele mai des întâlnite aspecte se
referã la desele modificãri legislati-
ve, precum ºi la neconcordanþa
între legislaþia naþionalã ºi cea eu-
ropeanã.

Legislaþia în domeniul fondurilor
europene, aºa cum am mai afirmat
de-a lungul timpului, încã din pe-
rioada de programare anterioarã, a

ridicat o serie de probleme pentru
aplicanþii din vechiul program
operaþional, cele mai frecvente
vizând achiziþiile publice.

Încã din exerciþiul bugetar trecut,
2007-2013, noi am încercat sã ve-
nim în sprijinul beneficiarilor - în
mod preventiv -, sã avem o atitudi-
ne activã, pozitivã ºi sã îi punem la
curent cu normele legislative, toa-
te procedurile, în general, ajutân-
du-i în permanenþã.

Pentru aplicanþi, sprijinul îl oferim
prin activitãþile de helpdesk ºi prin
organizarea de sesiuni de promova-
re a oportunitãþilor de finanþare
odatã cu lansarea liniilor de finanþa-
re prin POR, încercând sã îi ajutãm
pe cei care doresc sã acceseze fon-
duri nerambursabile sã realizeze
proiecte cât mai sustenabile.

Pentru sprijinirea beneficiarilor,
imediat dupã ce semneazã contrac-
tele pentru investiþiile selectate la
finanþare, organizãm întâlniri de lu-

cru în cadrul cãrora le prezentãm
detalii despre modalitatea de im-
plementare a activitãþilor prevãzute
în proiectele lor, subiectele aborda-
te fiind legate de managementul
proiectelor, monitorizarea ºi verifi-
carea contractelor de finanþare, in-
dicatori, vizitele de monitorizare,
mãsurarea ºi raportarea progresu-
lui, precum ºi despre modificãrile ce
pot surveni pe parcursul perioadei
de implementare a proiectelor. To-
todatã, prin aceste seminarii de in-
struire prezentãm beneficiarilor de-
talii despre modul cum trebuie sã
realizeze achiziþiile, despre instruc-
þiunile de prefinanþare, plata ºi ram-
bursarea cheltuielilor, achiziþiile pu-
blice în cadrul proiectelor‚ principii
ºi reguli.

De asemenea, beneficiarii sunt
sprijiniþi pe perioada implementã-
rii proiectelor de cãtre ofiþerii de
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monitorizare din cadrul Direcþiei
Organism Intermediar POR a
Agenþiei, care au rolul de a urmãri
îndeaproape buna derulare a
contractelor de finanþare.

Reporter: Care este problemati-
ca sectorului?

Liviu Muºat: Analizând situaþia
pe verticalã, plecând de la cel mai
înalt nivel, trebuie sã þinem cont cã
Uniunea Europeanã are niºte prio-
ritãþi bine definite, iar modul cum
noi ne raportãm la aceste prioritãþi
este foarte important. Practic, cum
negociem noi, ca þarã, ce investiþii
primeazã la finanþare, pentru a
avea cât mai multe ºanse sã obþi-

nem mai mulþi bani efectiv pentru
adevãratele noastre nevoi sau cât
mai aproape de nevoile noastre.

Apoi este foarte important dialo-
gul dintre nivelul central ºi nivelul
local, dintre teoreticieni, cei care
fac legile ºi cei care sunt în prima li-
nie ºi le pun în aplicare. În acest
sens este foarte important sã exis-
te o continuitate de la o guvernare
la alta, sã avem stabilite niºte prio-
ritãþi pe care noi sã le aprobãm, sã
le acceptãm ºi, ulterior, sã le pu-
nem în practicã pe termen lung, in-
diferent ce schimbãri ce au loc din
punct de vedere politic.

Reporter: Care credeþi cã ar fi so-
luþiile pentru rezolvarea acestora?

Liviu Muºat: În realizarea proiec-

telor europene cred cã trebuie sã
ne îndreptãm mai mult atenþia pe
aspectul calitativ. Trebuie sã înþe-
legem cã oricât de generoase ar fi
aceste finanþãri europene, ele nu
pot rezolva toate problemele re-
giunii. ªi atunci este foarte impor-
tant ca, prin aceste fonduri neram-
bursabile, sã finanþãm proiectele
care într-adevãr pot crea plusvalo-
are. Dacã vom irosi banii pe tot fe-
lul de proiecte ce nu au un aport
important în comunitatea respec-
tivã, atunci, automat, impactul lor
va fi mai mic.

Eu cred cã în momentul în care
faci un proiect doar de dragul de a
obþine niºte finanþãri, îþi asumi o
serie de riscuri, ce pot avea ca re-
zultate pe de-o parte incapacitatea
de a duce la bun sfârºit proiectul
sau de a susþine cofinanþarea inves-
tiþiei, iar pe de altã parte asigura-
rea mentenanþei proiectului, care
trebuie sã aibã o perioadã de dura-
bilitate de trei sau cinci ani, dupã
caz, timp în care se verificã dacã
beneficiarii ºi-au respectat angaja-
mentele dupã ce au obþinut fi-
nanþare. Dacã nu ºi-au respectat

aceste angajamente pe care ºi
le-au asumat prin proiecte, atunci
existã riscul sã fie nevoiþi sã retur-
neze fondurile obþinute.

În ceea ce priveºte administraþiile
locale, consider cã acestea ar tre-
bui sã realizeze proiecte ce sunt
strict necesare comunitãþii. Evi-
dent cã nu le pot face dintr-o datã
pe toate ºi atunci trebuie sã reali-
zeze o ierarhizare a proiectelor de
investiþii, pe care, ulterior, sã le
prioritizeze, ideal, într-un larg ca-
dru partenerial, într-o dezbatere
publicã, în care sã angreneze cât
mai mulþi cetãþeni ai comunitãþii,
mediul de afaceri, mass-media,
asociaþiile profesionale, sindicatele
ºi, dacã se poate, chiar ºi mediul
academic.

În altã ordine de idei este foarte
important ca în administraþiile lo-
cale sã se formeze colective de oa-
meni cu experienþã, care sã tran-
spunã în proiecte ceea ce doreºte
comunitatea.

Reporter: Mulþumesc!
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