S mart City

"Evoluþia proiectelor
integrale SMART se va
desfãºura gradat"
(Interviu cu Simion Creþu, director general ADR Centru)
Reporter: Cum s-a dezvoltat regiunea în ultimul an?
Simion Creþu: Este prematurã
emiterea unei analize referitoare la
progresul înregistrat în 2018, deoarece, fiind doar luna martie 2019 la
momentul efectuãrii interviului, nu
am primit încã toate datele statistice
pentru 2018 care sã ne ofere posibilitatea redãrii imaginii de ansamblu
corecte a dezvoltãrii regionale.
Concret însã, vã putem transmite
cã, la nivelul regiunii, se vãd investiþiile în clãdiri de afaceri, modernizãri
realizate în oraºe, creºterea rezultatelor economico-financiare ale mediului de afaceri realizate în ultimii
ani.
Evoluþia Regiunii Centru se aflã pe
un trend ascendent, fiind evidentã
la nivelul fiecãrei localitãþi urbane,
fie cã suntem cetãþeni ai Regiunii, fie
turiºti sau trecãtori.
Raportat la principalele domenii
de investiþii finanþate prin POR
2014-2020 din mediul urban, derulate prin ADR Centru, redãm un sumar al rezultatelor obþinute pe o serie de indicatori luaþi în considerare
în perioada 2013-2017:
ü Lungimea totalã a strãzilor
orãºeneºti la nivelul Regiunii Centru
s-a extins destul de puþin în perioada 2013-2017, cu 0,8% (de la 4298
km la 4333 km). Aproape douã treimi
din lungimea strãzilor orãºeneºti
este modernizatã, observându-se o
creºtere continuã, de la 64,2% în
2013 la 69,5% în 2017. În 2017 comparativ cu 2013, lungimea strãzilor
orãºeneºti modernizate a crescut cu
9,2% (cu 254 km, de la 2758 km la
3012 km).
ü Numãrul total de vehicule pentru transport public local de pasageri (autobuze ºi microbuze, troleibu14 BURSA Construcþiilor nr. 3 / 2019

Simion Creþu: "Evoluþia Regiunii Centru se aflã pe un trend
ascendent, fiind evidentã la nivelul fiecãrei localitãþi urbane, fie cã
suntem cetãþeni ai Regiunii, fie turiºti sau trecãtori".
ze) a crescut, în perioada 2013-2017,
cu 12,5% (de la 655 la 737 de vehicule). În schimb, numãrul total de
pasageri transportaþi în transportul
public local de pasageri a crescut cu
aproape jumãtate în aceeaºi perioadã, +47,3% (62798,9 mii pasageri).
ü Lungimea drumurilor judeþene

modernizate s-a extins cu douã treimi
în perioada 2013-2017, mai precis
cu 68,1% (898 km, de la 1318 km la
2216 km). Lungimea drumurilor publice comunale modernizate s-a extins cu 72% (de la 328 km la 564 km).
ü Rata anualã de înnoire a flotei
de autoturisme a crescut continuu,

de la 0,5% în 2013 la 0,9% în 2017.
Rata anualã de înnoire a flotei rutiere pentru transportul mãrfurilor a
crescut de la 1,6% în 2013 la 2,1% în
2017, valoarea maximã fiind în 2016
de 2,3%. Creºterea numãrului de autovehicule noi, mai puþin poluante,
permite înlocuirea autovehiculelor
cu o duratã mare de funcþionare,
contribuind astfel la scãderea emisiilor de carbon.
ü Ponderea gospodãriilor cu acces
la internet la nivelul Regiunii Centru
a crescut continuu, de la 49,5% în
2013 la 65,2% în 2017. De asemenea, ponderea persoanelor în vârstã
de 16-74 ani care folosesc sau au folosit vreodatã internetul a crescut de
la 60,9% în 2013 la 73,2% în 2017.
ü Lungimea totalã a reþelei simple
de distribuþie a apei potabile la nivelul Regiunii Centru s-a extins cu
14,4%, în 2017 comparativ cu 2013,
echivalentul a 12.98,5 km, observându-se o creºtere continuã,
ajungând la 10.325,2 km în 2017. Similar, populaþia deservitã de sistemul public de alimentare cu apã era
cu 16% mai mare în 2017 comparativ cu 2013, echivalentul a 244.278
de persoane, ajungând la 1.769.226
persoane deservite în 2017.
ü Accesul populaþiei la sistemul
public de alimentare cu apã a crescut continuu în perioada
2013-2017, de la 64,7% din populaþia rezidentã la 75,9%.
ü O creºtere mai vizibilã s-a observat în ce priveºte lungimea totalã
simplã a conductelor de canalizare
care era în 2017 mai mare cu un
sfert faþã de 2013 (25,8%, echivalentul la 1209,4 km), ajungând la 5897,9
km în 2017. Cea mai micã extindere
continuare în pagina 16
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a infrastructurii tehnico-edilitare se
observã în privinþa lungimii totale a
conductelor de distribuþie a gazelor,
care era în 2017 cu 3,7% mai mare
faþã de 2013, ajungând la 8684,4 km
în 2017.
ü Prin Programul Operaþional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013),
au fost realizate investiþii importante
în infrastructura de educaþie din Regiunea Centru, astfel cã s-au reabilitat/modernizat/dotat 77 de unitãþi
de învãþãmânt, observându-se o
creºtere continuã, de la 16 unitãþi de
învãþãmânt în 2013, la 27 de unitãþi
de învãþãmânt în 2014 ºi apoi la 34
de unitãþi de învãþãmânt în 2015. Similar s-a înregistrat ºi o creºtere
semnificativã a numãrului de elevi
care au beneficiat de infrastructura
de învãþãmânt reabilitatã ºi modernizatã, observându-se aproape o
dublare a acestora în perioada

"Suprafaþa anualã a
terenurilor pe care
s-au efectuat
regenerãri forestiere
artificiale a crescut cu

12,9%

"
.
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2013-2015 (+88,1%, de la 4360 elevi
la 8201 elevi).
ü În ce priveºte infrastructura de
sãnãtate, menþionãm cã, pânã la finalul anului 2015, s-au reabilitat ºi
modernizat, prin fonduri nerambursabile din POR 2007-2013, 24 unitãþi
medicale, la nivelul regiunii.
ü În perioada 2013-2017 au continuat eforturile regionale în direcþia
îmbunãtãþirii infrastructurii tehnice
în domeniul protecþiei mediului, a
creºterii eficienþei energetice ºi a
combaterii schimbãrilor climatice.
Ca urmare a acestor eforturi se pot
observa o serie de îmbunãtãþiri ale
principalilor indicatori specifici:
i) Valoarea anualã a investiþiilor din
bugetul local pentru protecþia mediului a crescut de peste 3 ori;
ii) Numãrul populaþiei conectate la
sistemul de epurare a apelor uzate a
crescut cu 21,5%, ajungând la 1,43
milioane persoane în anul 2017;
iii) Ponderea cantitãþii de deºeuri
menajere ºi asimilabile valorificate
din totalul celei colectate a crescut
de la 37,5% în 2013 la 92,8% în 2016;
iv) Suprafaþa anualã a terenurilor
pe care s-au efectuat regenerãri fo-

restiere artificiale a crescut cu 12,9%;
v) Suprafaþa totalã a spaþiilor verzi
în municipii ºi oraºe s-a extins la nivelul regiunii cu 6,8%;
vi) Suprafaþa spaþiilor verzi/locuitor
în mediul urban s-a mãrit de la 17,6
la 19,2 m2/ locuitor.
- Prin Axa 3 a POR 2014-2020 vor fi
finanþate proiecte care vizeazã sprijinirea tranziþiei cãtre o economie cu
emisii scãzute de carbon. Pânã la finalul anului 2018 au fost contractate
53 de proiecte, care vor avea ca
obiectiv scãderea consumului anual
de energie primarã, în clãdirile publice sau în iluminatul public.
- Sectorul turismului ºi punerea în
valoare a patrimoniului cultural au
beneficiat, în perioada 2014-2017,
de o atenþie sporitã ºi investiþii importante, inclusiv prin programe ºi
linii de finanþare nerambursabile dedicate. Rezultatele acestor eforturi,
reflectate în evoluþia indicatorilor
specifici, sunt îmbucurãtoare, însã
sunt necesare, în continuare, investiþii în infrastructura de turism, conservarea ºi prezervarea patrimoniului natural ºi cultural:
1. Valoarea totalã a proiectelor de

modernizare a infrastructurii de primire ºi de agrement derulate prin
POR 2007-2013 însumeazã 346,8 milioane lei;
2. Valoarea proiectelor de restaurare a patrimoniului cultural contractate prin POR 2007-2013 ºi POR
2014-2020 se apropie de 175 milioane lei;
3. Valoarea proiectelor ce vizeazã
modernizarea staþiunilor turistice
contractate prin POR 2014-2020
depãºeºte suma de 26 milioane lei;
4. Promovarea potenþialului turistic a beneficiat de o alocare financiarã 47,4 milioane lei prin POR
2007-2013;
5. Capacitatea de cazare turisticã
existentã la nivelul Regiunii Centru a
crescut cu 23,5%;
6. Densitatea unitãþilor de cazare a
crescut de la 4,8 la 6,9 unitãþi/100
km2;
7. Atât numãrul de sosiri ale turiºtilor cât ºi numãrul de înnoptãri ale
turiºtilor în unitãþile de primire turisticã au crescut de 1,5 ori;
8. Numãrul de turiºti la 100 locuitori a crescut de la 78,9 turiºti/100
locuitori la 122,7 turiºti/100 locuitori;

9. Indicele de utilizare a capacitãþii
de cazare turisticã în funcþiune s-a
îmbunãtãþit de la 22,4% în 2013 la
27,5% în 2017.
În acelaºi timp, s-a înregistrat ºi un
declin demografic sever ºi
îmbãtrânirea populaþiei, cu toate
implicaþiile acestora asupra sistemului de sãnãtate, asistenþã socialã,
educaþie, economie. În ultimele
douã decenii ºi jumãtate, populaþia
regiunii s-a redus cu 18,3% (de la
2.860.490 de persoane în 1990 la
2.329.924 de persoane în 2017),
înregistrând unul din cele mai severe ritmuri de declin. În mediul urban,
populaþia a scãzut cu -22,78%, urbanul pierzând aproape 400.000 locuitori, în 2017 comparativ cu 1990, (de
la 60,5% în 1990 la 57,3% în 2017),
iar în cel rural cu -12,0% (deºi se observã o creºtere a ponderii de la
39,5% în 1990 la 42,68% în 2017). În
anul 2017 comparativ cu anul de referinþã 2013, populaþia regiunii s-a
diminuat cu -1,18%, înregistrând-se
o scãdere de -2,1% în mediul urban
ºi o uºoarã creºtere de aproape
+0,1% în mediul rural. Potrivit prognozelor demografilor, la orizontul

anului 2060 Regiunea Centru ar putea pierde 23,2% din populaþia existentã în anul 2015, valori sub cele la
nivel naþional (-30,5%). La nivel de
judeþ, cele mari scãderi ale populaþiei în 2060, peste media regionalã,
sunt prognozate în judeþele Alba cu
-38,3%, Covasna cu -29,4%, Mureº
cu -26,5% ºi Harghita cu -25,6%.
Reporter: Ce proiecte de tip
SMART se aflã în aprobare/derulare?
Simion Creþu: "Un oraº Smart" (inteligent) însemnã un oraº mai inclusiv ºi care creeazã oportunitãþi egale
pentru toþi. Smart ºi tehnologizat
înseamnã "mai educat, mai sãnãtos,
mai puþin costisitor, mai implicat în
tot ceea ce înseamnã procesul de
administraþie publicã, mai multe
oportunitãþi pentru mediul de afaceri ºi cetãþean, beneficii care se traduc pe îmbunãtãþirea calitãþii vieþii o interacþiune mai uºoarã ºi prietenoasã a oamenilor cu oraºul, cu mediul, cu semenii ºi orientat cãtre un
viitor susþinut de tehnologii inteligente integrate". În acest caz, putem
afirma cã toate proiectele au o componentã smart ºi inovativã, deoarece prin proiectele finanþate prin POR

"Prin Programul Operaþional Regional
2007-2013 (POR 2007-2013), au fost realizate
investiþii importante în infrastructura de
educaþie din Regiunea Centru, astfel cã
s-au reabilitat/modernizat/dotat

77

de unitãþi de învãþãmânt".
2014-2020 se solicitã fonduri pentru
soluþii tehnologice de ultimã orã, se
implementeazã proceduri de producþie sau modernizare cu echipamente de ultimã generaþie, prin care
se urmãreºte îmbunãtãþirea comunicãrii dintre pãrþile public - private
implicate, implicarea cetãþenilor ºi
obþinerea unui feed-back pozitiv,
atât la locul de muncã, cât ºi în procesul administrativ de dezvoltare al
unui oraº.
Însã proiecte exclusiv de tip
SMART, inovative, cu soluþii de tip
pionierat, nu se regãsesc în acest
moment nici în lista de proiecte eligibile pentru finanþare, nici în necesitãþile identificate de cãtre cetãþeni
sau de administraþia publicã localã
ca fiind prioritare pentru un nivel de
trai mai bun ºi o comunitate concentratã doar pe tehnologii inteli-

gente. Dacã faceþi referire doar la
conceptul de "Smart City", acesta
este mai degrabã un proces continuu care se va desfãºura pentru cetãþean ºi împreunã cu acesta ºi care
îºi propune sã transforme fiecare
oraº într-o comunitate cu un nivel
de trai cât mai ridicat, din toate punctele de vedere. Însã evoluþia pentru
proiecte integrale SMART se va desfãºura gradat, momentan fiind acoperite mai mult nevoile funcþionale
de tip parcãri inteligente, un aer urban mai curat, colectarea selectivã
de deºeuri, mijloace de transport inteligente. Drumul pentru a atinge
ceea ce este definit ca "Smart City"
are un parcurs de cel puþin câþiva
ani, deoarece un "Smart City" reprezintã un compediu de soluþii ºi tehcontinuare în pagina 18
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nologii bazate pe IT&C care, aplicate
la nivel local ºi regional, pot transforma comunitãþi în oraºe inteligente,
cu acces liber la produse ºi servicii
de calitate, cu sisteme de sãnãtate ºi
educaþie moderne ºi cu administraþii
publice transparente, care guverneazã pentru cetãþean ºi împreunã cu
acesta.
Reporter: Ce sumã a fost alocatã
din bugetul 2014-2020 regiunii pe
care o reprezentaþi?
Simion Creþu: Prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020,
Regiunea Centru are alocatã suma
de 697,29 milioane euro din FEDR, la
care se adaugã 139,03 milioane euro
- contrapartida naþionalã pentru
întreaga perioadã de programare.
Acest buget nu are defalcãri anuale.
Reporter: În ce proporþie proiectele derulate din bugetul 2014-2020
se axeazã pe segmentul "smart"?
Simion Creþu: Pornind iniþial cu 12
axe, bugetul POR 2014-2020 a fost
recent completat pânã la Axa 15.
Punctual, prin aceste axe ºi din bugetul POR 2014-2020, la nivelul
României se finanþeazã proiectele ce
vizeazã investiþii în modernizarea,
îmbunãtãþirea ºi promovarea transferului tehnologic, a competitivitãþii
întreprinderilor mici ºi mijlocii, sprijinirea tranziþiei cãtre o economie cu
emisii scãzute de carbon, sprijinirea
dezvoltãrii urbane durabile, regenerarea urbanã ºi a patrimoniului cultural, infrastructura de transport rutier, valorificarea potenþialului turistic, infrastructura sanitarã ºi socialã,
comunitãþi marginalizate, infrastructura educaþionalã, în cadastru ºi în
regenerarea oraºelor mici ºi mijlocii.
Dupã cum afirmam ºi la întrebarea
anterioarã, toate proiectele aduc soluþii moderne în implementare. În
cazul transferului tehnologic, prin
Axa prioritarã 1 se finanþeazã activitãþile de transfer tehnologic, respectiv pentru linii de producþie, soluþii
IT, procese de cercetare-dezvoltare,
implementate în parteneriat cu uni-

"Capacitatea de cazare
turisticã existentã la nivelul
Regiunii Centru a crescut cu

23,5%

"
.
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tãþi de cercetare-inovare acreditate.
Reporter: Ce planuri are Agenþia
pe termen scurt, mediu ºi lung?
Simion Creþu: Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Centru rãmâne fidelã ºi consecventã în misiunea
sa, ºi anume ca, prin activitãþile derulate, sã valorifice oportunitãþile de
dezvoltare inteligentã, sã susþinã ºi
sã contribuie la îmbunãtãþirea nivelului de trai ºi de informare al cetãþenilor. Pentru a ne atinge aceste
obiective, vom continua activitatea
de implementare transparentã ºi
echidistantã a fondurilor derulate
prin Programul Operaþional Regional 2014-2020 în cele ºase judeþe ale
Regiunii Centru. Vom susþine, participa ºi ne vom implica în evenimentele ºi proiectele locale, regionale,
naþionale ºi internaþionale care promoveazã imaginea regiunii, care susþin egalitatea de ºanse a cetãþenilor, informarea lor în ceea ce priveºte oportunitãþile ºi drepturile pe
care le au, în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv, în atragerea unor noi investitori ºi în dezvoltarea regiunii. Discutãm direct sau
furnizãm informaþii telefonic sau
electronic, organizãm evenimente
sau susþinem evenimentele organizate de cãtre alte entitãþi, pentru cei
ce doresc sã afle mai multe despre
fondurile nerambursabile existente
la nivelul regiunii, prin care se pot
dezvolta sau pe care le-au atras autoritãþile publice locale pentru a
dezvolta o unitate administrativ teritorialã. În mãsura în care avem un
cuvânt de spus, susþinem la nivel naþional nevoia de a se dezvolta infrastructura rutierã ºi feroviarã, turismul ºi valorificarea optimã a resurselor naturale ale Regiunii Centru,
pentru a putea îmbunãtãþii nivelul
de trai al cetãþenilor, pentru a atrage
noi investiþii, pentru a îmbunãtãþi resursele investitorilor locali ºi strãini
din regiune. Oamenilor de afaceri le
stãm la dispoziþie atât prin finanþãrile derulate prin POR care genereazã
noi locuri de muncã, dar ºi prin serviciul de identificare a unor parteneri internaþionali de afaceri cu care sã
colaboreze. Considerãm cã este foarte importantã dezvoltarea competitivitãþii regionale, în strânsã legãturã cu îmbunãtãþirea infrastructurii
de transport ºi a conectivitãþii Regiunii cu întreaga Europã. Susþinem tinerii, elevii, studenþii ºi ºomeri prin
activitãþi practice, evenimente de in-

formare, proiecte educaþionale, care
sã îi motiveze în orientarea profesionalã, în dezvoltarea personalã pe
plan privat, în implicarea lor în viaþa
publicã ºi în dezvoltarea comunitãþii.
Dupã cum spuneam, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru a
fost, este ºi va continua sã fie dedicatã misiunii sale de a depune toate
eforturile, prin fiecare membru al
echipei ºi prin acþiunile în care ne
implicãm, pentru a-ºi îndeplini atribuþiile ce au rolul de a contribui la
dezvoltarea durabilã ºi echitabilã a
Regiunii Centru pentru înlãturarea
disparitãþilor ºi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul celor
peste 2,3 milioane de locuitori, precum ºi pentru a ne remarca la nivelul Uniunii Europene ca fãcând parte
din regiunile etalon.
Reporter: Care este gradul de absorbþie, la nivel regional, a fondurilor
alocate din bugetul în curs ºi care
este valoarea fondurilor UE atrase în
2018?
Simion Creþu: La data de
21.02.2019, situaþia proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, la nivelul Regiunii Centru, a înregistrat
urmãtoarele rezultate - 1.323 proiecte depuse, cu o valoare totalã solicitatã de 1.847,04 milioane euro, din
care:
- 253 proiecte se aflã în selecþie
(conformitate ºi eligibilitate, evaluare tehnicã ºi financiarã, vizitã la faþa
locului), cu o valoare totalã a sumei
solicitate de 632,22 milioane euro;
- 42 proiecte în precontractare
(analizã documente la OI ºi avizare
contracte la AMPOR), cu o valoare
totalã a sumei solicitate de 76,50 milioane euro;
- 543 proiecte sunt contractate, cu
o valoare a sumei solicitate de
607,38 milioane euro.
Pentru a vorbi de absorbþie ne raportãm la fondurile decontate, plãtite beneficiarilor. Acestea sunt exprimate în lei deoarece ºi valorile contractelor de finanþare sunt semnate
în lei, la un curs valutar menþionat,
pentru fiecare axã, în ghidul specific
de finanþare cuprins în cele 47 de
apeluri lansate în perioada
2016-2018.
Pânã la data de 21.02.2019 au fost
depuse la ADR Centru un numãr de
1.011 cereri de prefinanþare/platã/rambursare, în valoare de
540.036.056,33 lei, din care:

- 111 sunt în verificare, cu valoare
de 54.008.594,44 lei;
- 871 sunt transmise la AM, în valoare de 453.088.844,74 lei (din care
735 plãtite, în valoare de
385.438.530,18 lei).
Reporter: Ce proiecte sunt în desfãºurare ºi care sunt proiectele prioritare?
Simion Creþu: Prioritare sunt considerate toate proiectele din punct
de vedere al implementãrii. Însã, impactul masiv regional înregistrat
pentru economie ºi viaþa cetãþenilor
stabileºte o listã a unor proiecte mai
importante ºi cu un buget mult mai
mare decât celelalte. Vorbim, astfel,
de proiectele de reabilitare a drumurilor judeþene ºi interjudeþene finanþate prin Axa 6, dezvoltarea oraºelor
realizatã prin proiectele contractate
prin Axa 4, de economiile aduse la
bugetul local ºi al instituþiilor publice
de tip spitale, ºcoli, jandarmerii, blocuri de locuinþe, finanþate prin Axa 3
de eficienþã energeticã.
Pânã la data de 21.02.2019, la nivelul Regiunii Centru au fost semnate
543 de contracte în cadrul POR
2014-2020, la care se adaugã un
contract aferent achiziþiei de ambulanþe ºi douã contracte în cadrul
apelului dedicat MEN, alãturi de
contractul la nivel naþional semnat
în cadrul AP 11 - Cadastru. Acestea
vizeazã urmãtoarele domenii: 249
contracte - microîntreprinderi; 139
contracte - IMM-uri; 12 contracte eficienþa energeticã a clãdirilor rezidenþiale; 56 contracte - eficienþa
energeticã a clãdirilor publice; 32
contracte - Patrimoniu cultural; 7
contracte - regenerare urbanã; 17
contracte - infrastructurã rutierã; 7
contracte - infrastructura de turism;
5 contracte - ambulatorii; 5 contracte - UPU; 1 contract - ambulanþe, 4
contracte - infrastructurã socialã persoane vârstnice; 6 contracte învãþãmânt obligatoriu; 1 contract învãþãmânt profesional ºi tehnic; 2
contracte - apel MEN.
Dintre aceste contracte, 3 au fost
continuare în pagina 20

"Atât numãrul de sosiri ale
turiºtilor, cât ºi numãrul de
înnoptãri ale turiºtilor în
unitãþile de primire turisticã
au crescut de 1,5 ori".
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S mart City
urmare din pagina 19
evaluate de cãtre Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Regional 2014-2020, ADR
Centru fiind implicatã în implementarea, respectiv monitorizarea acestor contracte:
ü un contract este la nivel regional
ºi este aferent Axei Prioritare 8,
Obiectiv Specific 8.2 - Ambulanþe.
Beneficiarul acestui contract este
Inspectoratului General pentru Si-

tuaþii de Urgenþã (IGSU), valoarea
totalã a contractului fiind de
87.229.964,45 lei, iar valoarea nerambursabilã de 61.060.975,10 lei.
ü alte douã contracte sunt semnate în cadrul Axei Prioritare 10 - Îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale, apelul dedicat Ministerului Educaþiei Naþionale, în parteneriat cu
administraþiile publice locale. Valoarea totalã a contractelor este de
158.913.150,97, iar valoarea solicitatã este de 113.407.661,01.

ü un alt contract este la nivel naþional ºi este aferent Axei Prioritare
11 - Extinderea geograficã a sistemului de înregistrare a proprietãþilor
în cadastru ºi cartea funciarã, Prioritatea de Investiþii 11.1 - Consolidarea capacitãþii instituþionale ºi o administraþie publicã eficientã. Alocarea totalã a Contractului de Finanþare este de 1.439.393.180 lei, finanþare nerambursabilã fiind în sumã maximã de 1.223.484.203,02 lei.
Pentru contractele semnate au

fost demarate activitãþile de monitorizare ºi verificare financiarã, care
au constat în efectuarea vizitelor de
monitorizare pentru proiectele în
implementare: 920 vizite în teren;
acte adiþionale procesate - 142; verificarea dosarelor de achiziþie - 1.500.
Reporter: Cum apreciaþi legislaþia
din domeniu ºi ce lipsuri are aceasta?
Simion Creþu: În ceea ce priveºte
procedurile de lucru dintre ADR
Centru ºi beneficiari în implementarea proiectelor, acestea sunt clare ºi

Axeledefinanþarecuactivitãþilepunctuale
Axa Prioritarã

Alocare FEDR
Activitãþi
Reg.Centru

AP 1 – Promovarea
13,89
transferului tehnologic
AP 2 - Îmbunãtãþirea
competitivitãþii întreprinderilor 118,29
mici ºi mijlocii
AP 3 - Sprijinirea tranziþiei cãtre 91,59
o economie cu emisii scãzute de
carbon
40,17
132,32
14,7
AP 4 - Sprijinirea dezvoltãrii
urbane durabile

6,91
8,98

AP 5 – Regenerare urbanã ºi
patrimoniu cultural
AP 6 – Infrastructura de
transport rutier
AP 7 – Valorificarea
potenþialului turistic
AP 8 – Infrastructura sanitarã
ºi socialã

29,34
8,3
92,22
10,29
20,94

crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entitãþilor de inovare ºi transfer IMM, APL urban ºi rural, ONG - care furnizeazã activitãþi
tehnologic (ITT)
de transfer tehnologic conform legislaþiei în vigoare
construcþia/modernizarea ºi extinderea spaþiului de producþie/servicii al
IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale ºi necorporale;
eficienþã energeticã a clãdirilor publice, rezidenþiale, inclusiv investiþii în
iluminatul public;
transport urban (cãi de rulare/piste de bicicliºti/ achiziþie mijloace de
transport ecologice/ electrice, etc.)
transport urban (cãi de rulare/piste de bicicliºti/ achiziþie mijloace de
transport ecologice/ electrice, etc.)
revitalizarea zonelor urbane (reconversia ºi refuncþionalizarea terenurilor
abandonate, etc.)
(comunitãþi marginalizate) clãdiri pentru activitãþi educative, culturale ºi
recreative; zone verzi de mici dimensiuni, pieþe publice, scuaruri, pãrculeþe,
etc. strãzi urbane ºi utilitãþi de bazã la scarã micã
infrastructura de educaþie (creºe, gradiniþe, licee tehnologice, ºcoli
profesionale ºi tehnice)
restaurarea, protecþia ºi conservarea patrimoniului cultural
regenerarea ºi revitalizarea zonelor urbane (modernizare spaþii publice,
reabilitare terenuri abandonate, etc)
modernizarea/reabilitarea reþelei de drumuri judeþene care asigurã
conectivitatea, directã sau indirectã cu reteaua TEN T

APL urban ºi rural (pt. clãdiri publice), APC
APL urban cu excepþia reºedinþelor de judeþ

APL (reºedinþe de judeþ)

APL urban ºi rural (pentru obiective de patrimoniu
UNESCO si naþional) ONG, Unitãþi de cult
APL urban cu excepþia reºedinþelor de judeþ
APL – judeþ (listã prioritarã de proiecte)
APL – staþiuni turistice

reabilitare/modernizare/construcþie infrastructurã de sãnãtate
reabilitare/modernizare infrastructurã socialã
acþiuni integrate prin: investiþii în infrastructura de sãnãtate, educaþie, servicii
sociale, locuinþe sociale, activitãþi de economie socialã, amenajarea spaþiului
urban degradat
reabilitare/modernizare/construcþie infrastructura de educaþie – creºe,
grãdiniþe, învãþamânt 1-8, licee profesionale, universitãþI
integrarea datelor existente ºi extinderea înregistrãrii sistematice in zonele
rurale ale României; Servicii îmbunãtãþite de înregistrare cadastralã;

APL urban ºi rural, furnizori de servicii sociale
acreditaþi
GAL - APL, IMM, ONG, unitãþi de cult, etc. din
zonele urbane având o populaþie de peste
20.000 locuitori

Apel national

AP 10 – Infrastructura
educaþionalã

30,71

AP 11 – Cadastru

Apel national

AP 13 – Regenerare oraºe
mici ºi mijlocii

18,13

îmbunãtãþirea serviciilor sociale, educaþionale ºi cultural-recreative
îmbunãtãþirea spaþiilor publice urbane

-

construcþia ºi dotarea spitalelor de urgenþã regionale (Cluj, Craiova, Iaºi)

-

facilitarea accesului IMM-urilor la finanþare prin implementarea
instrumentului de garantare neplafonatã
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IMM

dezvoltarea infrastructurii turismului din staþiunile turistice

AP 9 – Comunitãþi
marginalizate (CLLD)

AP 14 – Spitale regionale de
urgenþã
AP 15 – Iniþiativa pentru
IMM-uri

Beneficiari

APL urban ºi rural, Universitãþi
ANCPI
APL urban sub 100.000 locuitori, cu excepþia
reºedinþelor de judeþ; parteneriate între UAT ºi
instituþii / furnizori servicii sociale/ ONG
MS, parteneriate între MS ºi autoritãþile ºi
instituþiile publice locale
IMM

feed-back-ul beneficiarilor este pozitiv, referitor la modul de colaborare
pentru susþinerea implementãrii
proiectelor. Considerãm în continuare cã unele probleme în implementarea proiectelor se vor datora,
ca ºi în perioada precedentã
2007-2013, abordãrii necorespunzãtoare a aspectelor privind achiziþiile
publice. Dar suntem siguri cã fiecare
beneficiar va respecta legea, va
încerca sã se încadreze în timp, ne
va solicita puncte de vedere ºi vom
încerca sã clarificãm cât mai multe
aspecte, în aºa fel încât sã facilitãm
procesul de implementare al unui
proiect. Pe de altã parte, am realizat
o centralizare a problematicii apãrute în procesul de pregãtire a cererilor de finanþare, referitoare la regimul proprietãþii ºi al eligibilitãþii
cheltuielilor ºi am menþinut o corespondenþã activã cu AMPOR pentru
soluþionarea problemelor sau pentru simplificarea procedurilor, unde
a fost posibil.
Reporter: Care este problematica
sectorului?
Simion Creþu: Din punctul de vedere al implementãrii proiectelor cu
finanþare Regio 2014-2020, pe lângã
o întârziere clarã a lansãrii ºi contractãrii proiectelor, aspecte care nu þin
de activitatea ADR Centru, nu existã
o stare avansatã de derulare a proiectelor derulate de cãtre autoritãþi,
care au proceduri complexe de achiziþii publice de derulat, ºi anumite
criterii de respectat. Ca de obicei,
mediul privat de afaceri ºi proiectele
lor se miºcã foarte repede ºi aici, ne-

voia de finanþare acoperitã acum
prin contractarea proiectelor a generat deja ºi proiecte finalizate.
Raportându-ne la perioada
2007-2013, principalele probleme
identificate la proiectele depuse
spre finanþare prin Programul Operaþional Regional, au fost:
ü Întârzieri în derularea procedurilor de achiziþii ºi încheierea contractelor,
ü Modificãri ale proiectelor tehnice datorate neconcordanþelor cu realitatea din teren,
ü Întârzieri în execuþie datorate
neînþelegerilor dintre firma de construcþii ºi proiectant, respectiv beneficiar.
Pentru actuala perioadã de finanþare, 2014-2020, principalele probleme pe care le putem menþiona pentru etapele derulate din implementarea programului sunt întârzierile datorate lansãrilor tardive a depunerilor de proiecte pe axe ºi prioritãþi. În
plus, încã intervin ºi probleme generate de regimul de proprietate, pentru proiectele din sectorul public.
Reporter: Care credeþi cã ar fi soluþiile pentru rezolvarea acestora?
Simion Creþu: Pe parcursul implementãrii POR 2007-2013, au fost
adoptate o serie de mãsuri pentru
fluidizarea programului. Au existat
unele întârzieri în ceea ce priveºte
graficul de lucrãri ce trebuie executat de cãtre constructori, însã beneficiarii au recuperat o mare parte din
decalaje. Acestea au fost remediate
fie prin recuperarea întârzierilor
semnalate, fie prin prelungirea pe-

"Un contract este la nivel regional ºi este aferent
Axei Prioritare 8, Obiectiv Specific 8.2 Ambulanþe. Beneficiarul acestui contract este
Inspectoratului General pentru Situaþii de
Urgenþã (IGSU), valoarea totalã a contractului
fiind de

87.229.964,45 lei
61.060.975,10 lei

,

iar valoarea nerambursabilã de

"
.

rioadei de implementare si implicit a
duratei de execuþie a lucrãrilor, fie
prin prelungirea perioadei contractelor de finanþare. ADR Centru a coordonat mai multe reuniuni de lucru
cu beneficiarii de finanþare ºi constructori, pentru fluidizarea blocajelor de lucru.
În ceea ce priveºte licitaþiile, datoritã modificãrilor legislative aduse ultima datã în 2016, în domeniul achiziþiilor publice, în special prin stabilirea termenului maxim de 14 zile în
care ANAP va emite acceptul asupra
unei documentaþii depuse în Sistemul Electronic de achiziþii, denumit
SICAP, s-a încercat soluþionarea acestor probleme prin accelerarea procedurii de atribuire. Din pãcate, existã încã blocaje ºi disfuncþionalitãþi,
semnalate de partenerii noºtri ºi de
cãtre autoritãþile contractante care
deruleazã proceduri de atribuire. În
principal, aceste blocaje apar ca urmare a faptului cã, la nivel naþional,
nicio autoritate nu rãspunde în mod
unitar ºi predictibil la întrebãrile
operatorilor sau ale autoritãþilor
contractante, apãrând astfel inter-

pretãri aleatorii ale legii, iar rãspunsurile nu au caracter obligatoriu
pentru toate pãrþile implicate în procesul de achiziþii, nici pentru autoritãþile cu rol de control. Încã existã
cazuri de nerespectare a termenelor
limitã de rãspuns pentru verificarea
documentaþiilor de atribuire ºi s-au
adâncit neconcordanþele în procedurile de achiziþie directã, existând
inclusiv diferenþe între cerinþele legale ºi facilitãþile efective oferite de
sistemul electronic SICAp. Astfel,
modul cum se deruleazã proiectele,
bazat pe procedurile de achiziþii publice, are în continuare de suferit.
În ceea ce priveºte întârzierile lansãrilor, respectarea unui calendar ºi
funcþionalitatea deplinã a sistemului
electronic MySMIS ar putea accelera
procesul de depunere, contractare,
implementare proiecte ºi absorbþie
fonduri.
Reporter: Mulþumesc!
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