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

Vasile Asandei: Anul 2019 a
fost unul special pentru noi, in-
trucât am împlinit 20 de ani de ac-
tivitate. Cu acest prilej, ne-am ui-
tat la Regiune prin prisma contri-
buþiei pe care am avut-o la dez-
voltarea acesteia ºi a impactului
muncii nostre.

Fie cã este vorba de îndeplinirea
misiunii conferitã prin legea dez-
voltãrii regionale din România, de
managementul programelor de
dezvoltare regionalã finanþate din
fonduri europene, de diversifica-
rea activitãþii pentru a rãspunde
nevoilor Regiunii, dar ºi provocã-
rilor societale în continuã schim-
bare, de evoluþie organizaþionalã,
bilanþul celor 20 de ani de activi-
tate s-a dovedit a fi unul încuraja-
tor. Am sprijinit implementarea a
peste 2300 de proiecte de cãtre
actori regionali, în valoare de 1,8

miliarde euro, 97 de proiecte fiind
internaþionale sau de asistenþã
tehnicã, în care ADR Nord-Est a
fost beneficiar, utilizând peste 52
milioane euro.

Peste 250 de actori locali publici
ºi privaþi au fost beneficiari ai ac-
þiunilor de schimb de experienþã
ºi instruire, 650 de IMM-uri au be-
neficiat de consiliere pentru inter-
naþionalizare ºi inovare, 900 de ti-
neri antreprenori au fost instruiþi
ºi 135 startup-uri au fost create,
10 Planuri Locale de Acþiune pen-
tru Energie Durabilã ºi Climã au
fost real izate pentru Bacãu,
Botoºani,Suceava, Piatra Neamþ,
Vaslui, Moineºti, Roman, Bicaz, Si-
ret, Comuna Victoria-Iaºi ºi 6 Pla-
nuri Locale de Acþiune pentru
protejarea patrimoniului cultural
pe nt r u m u ni c i p i i le Bac ãu ,
Botoºani, Suceava, Piatra Neamþ,
Vaslui ºi Iaºi, 6 clustere din Regiu-
nea Nord-Est sunt premiate de

Asociaþia Europeanã a Clusterelor
cu "eticheta bronz", doar ca urma-
re a implicãrii lor în iniþiativele no-
astre internaþionale.

Tot anul trecut, am avut onoarea
sã organizãm cea de-a X-a ediþie a
Conferinþei "Sãptãmâna Regiuni-
lor Inovatoare din Europa-WIRE
X", sub egida Preºedinþiei Rom-
âniei la Consiliul Uniunii Europe-
ne, eveniment de referinþã, care a
stârnit interesul a peste 200 de
participanþi din 33 de þãri, repre-
zentând universitãþi, centre de
cercetare ºi inovare, clustere, mi-
nistere ºi agenþii guvernamentale,
organizaþii de dezvoltare regiona-
lã, antreprenori ºi asociaþii profe-
sionale.

Sunt doar câteva dintre aspecte-
le muncii noastre care au contri-
buit la transformare Regiunii
Nord-Est în ultimii ani ºi munca
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Specializarea inteligentã -
soluþia pentru
transformarea unei
regiuni rãmase în urmã
într-una de vârf
(Interviu cu Vasile Asandei,
Director General ADR Nord Est)

l Anul trecut, Agenþia de Dezvoltare Regionalã
(ADR) Nord Est a împlinit 20 de ani de activitate

(continuare în pagina 24)
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noastrã continuã.

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

Vasile Asandei: Când auzim de
termenul "smart", noi ne gândim,
în primul rând, la Smart Speciali-
sat ion ºi , în specia l , la RIS3
Nord-Est-Strategia de Specializare
inteligentã a Regiunii Nord-Est.

Într-o Europã cu viteze ºi poten-
þiale diferite, specializarea inteli-
gentã este calea de urmat pentru
cine doreºte sã transforme o re-
giune "rãmasã în urmã" într-o re-
giune de vârf.

Sã obþinã cât mai mult din/sã
utilizeze cât mai eficient resursele
existente a fost o lecþie învãþatã
din timp de România de Nord-Est,
care a pus inovaþia în centrul dez-
voltãrii sale încã din 2013. Acesta

este momentul în care a început
specializarea inteligentã a regiu-
nii, cu o strategie dedicatã (RIS3
Nord-Est) conceputã printr-un
proces cu abordare de jos în sus,
care a combinat analiza economi-
cã cu consultarea publicã, pentru
a descoperi principalele provocãri
societale ºi modalitãþile de solu-
þionare a acestora. Au fost, astfel,
identificate patru domenii-cheie
care prezintã avantaje competiti-
ve ºi comparative (domeniul
agro-alimentar, biotehnologiile,
IT&C ºi domeniul textile ºi mate-
riale noi), precum ºi un portofoliu
aferent de proiecte care au de-
schis calea cãtre un ecosistem de
afaceri adaptat exigenþelor actua-
le de competitivitate.

Însã, competitivitatea unei re-
giuni depinde de nivelul de matu-
ritate a ecosistemului economic,

de investiþiile în inovare ºi digitali-
zare, nu doar în dezvoltare. Sun-
tem conºtienþi de aceste aspecte,
motiv pentru care încã din 2017
am pus bazele unui incubator-ac-
celerator de afaceri model, Rubik-
Hub ºi am elaborat împreunã cu
partenerii regionali strategia de
specializare inteligentã a regiunii
- harta ADN-ului competitiv regio-
nal, care ne permite o relansare
economicã bazatã pe inovaþie ºi
cercetare. Scopul este acela de a
veni cu instrumente concrete prin
care sã sprijinim mediul de afaceri
- servicii, structuri ºi programe de
finanþare personalizate.

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

Vasile Asandei: La nivelul lunii
octombrie 2019, alocarea prin
POR 2014-2020 este de 1 miliard
de euro, reprezentând 17,51% din
alocarea naþionalã ºi cea mai
mare la nivel naþional, totodatã.

În plus, la finalul lunii ianuarie
2020, Ministerul Lucrãrilor Publi-
ce, Dezvoltãrii ºi Administraþiei
(MLPDA) a anunþat aprobarea Me-
morandumului de supracontrac-

tare cu 2,4 miliarde euro pentru
infrastructura educaþionalã, dez-
voltarea urbanã ºi iluminatul pu-
blic.

Ca urmare a acestei mãsuri, ºi în
regiunea Nord-Est va ajunge o
sumã generosã pentru proiectele
incluse în lista de rezervã, care vi-
zeazã urmãtoarele domenii:
ü Axa prioritarã 3 - Sprijinirea

tranziþiei cãtre o economie cu
emisii scãzute de carbon - Opera-
þiunea privind mãsurile de ilumi-
nat public;
ü Axa prioritarã 4 - Sprijinirea

dezvoltãrii urbane durabile pen-
tru municipiile reºedinþã de judeþ
privind investiþii în mobilitate ur-
banã, regenerare urbanã, comuni-
tãþi marginalizate, regenerare ur-
banã ºi educaþie;
ü Axa prioritarã 10 - Îmbunãtãþi-

rea infrastructurii educaþionale -
pentru investiþii privind moderni-
zarea creºelor, grãdiniþelor, ºcoli-
lor, liceelor tehnologice ºi univer-
sitãþilor;
ü Axa prioritarã 13 - Sprijinirea

regenerãrii oraºelor mici ºi mijlocii
- pentru investiþii privind infra-
structura socialã, de petrecere a
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"Din 2017 am pus bazele unui
incubator-accelerator de afaceri model,
RubikHub ºi am elaborat împreunã cu

partenerii regionali strategia
de specializare inteligentã a regiunii - harta

ADN-ului competitiv regional,
care ne permite o relansare economicã

bazatã pe inovaþie ºi
cercetare".

Smart City
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timpului liber ºi de reabilitare a
spaþiilor publice.

Reporter: Ce proiecte se deru-
leazã în exerciþiul 2014-2020? Cât
de mult se axeazã acestea pe seg-
mentul smart?

Vasile Asandei: Programul
Operaþional Regional 2014-2020
finanþeazã, în principal, infrastruc-
tura de transport, socialã, de sã-
nãtate ºi educaþionalã, IMM-uri,
investiþii în patrimoniul cultural ºi
turism, dar ºi proiecte ce pot fi
grupate sub sintagma "smart",
cum ar fi:

- Susþinerea entitãþilor de inova-
re ºi transfer tehnologic - una din-
tre noutãþile absolute ale progra-
mului, ca tip de investiþii care sti-
muleazã crearea de noi entitãþi
specializate în furnizarea servicii-
lor de transfer tehnologic ºi care
încurajeazã inovarea în companii,
prin introducerea în circuitul eco-
nomic a rezultatelor cercetãrii,
transformate în produse, procese
ºi servicii noi sau îmbunãtãþite;

- Creºterea mobilitãþii urbane -
investiþiile se adreseazã inclusiv
transportului public electric ºi ne-
motorizat, precum ºi construirii

unei infrastructuri necesare fun-
cþionãrii acestuia (ex. staþii de ali-
mentare electrice) ºi se deruleazã
pe baza planurilor de mobilitate
urbanã durabilã, conducând spre
atingerea dezideratului de "Smart
Cities";

- Eficienþa energeticã - proiecte
complexe ce presupun folosirea
unor tehnologii noi, care sã crea-
scã eficienþa energeticã, inclusiv
prin noi tipuri de circuite electri-
ce, instalaþii de încãlzire, ventilaþie
etc. Proiectele de eficienþã ener-
geticã vizeazã clãdirile rezidenþia-
le, clãdirile publice, precum ºi ilu-
minatul public.

Reporter: Ce planuri are Agen-
þia pe termen scurt, mediu ºi
lung?

Vasile Asandei: Anul acesta
suntem extrem de preocupaþi de
conturarea direcþiilor de dezvolta-
re a Regiunii pentru perioada
2021-2027 ºi chiar în aceastã pe-
rioadã derulãm ample campanii
de consultare publicã în fiecare
judeþ din regiune, alãturi de par-
teneri din mediul universitar, pu-
blic sau privat.

Principalele caracteristici ale no-

ului cadru pentru Politica de Coe-
ziune 2021-2027 prezintã un
mare interes pentru noi. Concen-
trarea investiþiilor va avea în ve-
dere urmãtoarele cinci obiective
tematice: OP 1 - cercetare-dezvol-
tare-inovare IMM-uri, OP 2 - redu-
cerea de CO2, , OP 3 - mobilitate ºi
conectivitate (transport, mobilita-
te urbanã ºi TIC), OP 4 - Europa so-
cialã (sãnãtate, educaþie, social,
ocuparea forþei de muncã) ºi OP 5
- dezvoltare integratã ºi sustena-
bilã pentru zonele urbane, rurale
ºi iniþiative locale.

Preocuparea de a da consistenþã
Politicii de coeziune implementa-
tã prin Programul Operaþional Re-
gional în regiunea noastrã va fi
completatã prin demersuri per-
manente de stimulare a cooperã-
rii între mediul universitar ºi me-
diul antreprenorial, de creºtere a
capacitãþii administrative a auto-
ritãþilor publice locale ºi de creare
a unui climat de stabilitate ºi
încredere care sã stimuleze atra-

gerea investiþiilor private ºi sã
încurajeze noii antreprenori.

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

V a s i l e A s a n d e i : P r i n P OR
2007-2013, au fost implementate
598 de contracte de finanþare, cu
o valoare a finanþãrii nerambursa-
bile solicitate de 784 milioane de
euro. Au fost proiecte de infra-
structurã importante, provenind
atât din zona publicã, cât ºi din
cea privatã, ce au contribuit în
mod complementar la dezvolta-
rea regiunii ºi la creºterea nivelu-
lui de trai a locuitorilor sãi. Gradul
de absorbþie, raportat la alocarea
regionalã este de 90%.

Reporter: Care este valoarea
fondurilor UE atrase în 2019?

Vasile Asandei: Valoarea ne-
rambursabilã contractatã la nive-
lul Regiunii Nord-Est pânã acum
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"În România, conceptul de dezvoltare urbanã
durabilã este pus în practicã în cel mai

pragmatic mod prin Axa Prioritarã 4 din
Programul Operaþional Regional (POR)

2014-2020. Aceastã axã prioritarã combinã
prioritãþi de investiþii cum ar fi promovarea
incluziunii sociale ºi combaterea sãrãciei".



depãºeºte alocarea regionalã prin
POR 2020, iar sumele efectiv ram-
buraste cãtre beneficiari ajung la
230 milioane euro.

Reporter: Ce proiecte sunt în
desfãºurare ºi care sunt proiectele
prioritare?

Vasile Asandei: La nivelul Re-
giunii Nord-Est, avem 2094 de
proiecte depuse pe toate apeluri-
le deschise din 2016 pânã acum,
din care 603 au semnate contrac-
te de finanþare. Proiecte prioritare
pot fi considerate, anul acesta,
proiectele care vizeazã dezvolta-
rea urbanã, atât prin prisma su-
melor de bani pe care le utilizea-
zã, dar mai ales prin impactul eco-
nomic, social ºi de mediu generat
în municipii.

Astãzi, aproximativ 54% dintre

români trãiesc în mediul urban,
dar acest procent este estimat sã
se apropie de 70% în 2030, dacã
actualele tendinþe se menþin. Asta
înseamnã cã avem, deopotrivã, o
problemã uriaºã, dar ºi o oportu-
nitate pe mãsurã. Dezvoltarea su-
stenabilã, viaþa socialã sãnãtoasã,
posibilitãþile de dezvoltare perso-
nalã ºi a nivelului de trai sunt
câteva dintre atuurile unui oraº în
viitor. Urmãtorul deceniu va adu-
ce în România maºinile electrice
autonome, realitatea augmenta-
tã, inteligenþa artificialã, dronele,
digitalizarea ºi robotizarea indus-
triei, precum ºi alte tendinþe ma-
jore care vor transforma masiv so-
cietatea noastrã. Generaþia care
se naºte acum se va maturiza
într-o Românie care ar trebui sã
arate foarte diferit de cea de azi.

Acest context ne obligã sã avem
o viziune coerentã cu privire la vii-

tor ºi o atenþie deosebitã pentru
investiþiile în dezvoltare urbanã.

În România, conceptul de dez-
voltare urbanã durabilã este pus
în practicã în cel mai pragmatic
mod prin Axa Prioritarã 4 din Pro-
gramul Operaþional Regional
(POR) 2014-2020. Aceastã axã
prioritarã combinã prioritãþi de in-
vestiþii subscrise urmãtoarelor
obiective tematice: economii cu
emisii reduse de CO2; protecþia
mediului ºi promovarea utilizãrii
eficiente a resurselor; promovarea
incluziunii sociale ºi combaterea
sãrãciei; investiþii în educaþie ºi
competenþe. La nivelul Regiunii
Nord-Est, cele ºase municipii re-
ºedinþã de judeþ (Bacãu, Botoºani,
Iaºi, Piatra Neamþ, Suceava ºi Va-
slui) au depus 69 de proiecte afe-
rente Axei 4 POR 2014-2020, în
valoare de 313,5 milioane de
euro. 32 dintre aceste proiecte au
fost deja contractate ºi solicitã
171,33 milioane euro.

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

Vasile Asandei: Am observat cã
preocuparea de a adapta legisla-

þia la realitatea implementãrii pro-
iectelor cu finanþare europeanã
este împãrtãºitã nu doar de noi,
cei din sistem, ci ºi de decidenþii
de la nivel naþional. Chiar recent
au fost adopate câteva normative
mult-aºteptate ºi imperios nece-
sare pentru parcursul nostru vii-
tor.

Este vorba de:
- Ordonanþa privind unele mãsu-

ri financiare în vederea finalizãrii
proiectelor fazate finanþate din
fondurile Uniunii Europene afe-
rente perioadei de programare
2014-2020;

- Ordonanþa privind unele mãsu-
ri pentru implementarea proiec-
telor cu finanþare din fonduri
structurale în vederea evitãrii ri-
scului de decomitere pentru anul
2020, precum ºi de modificare ºi
completare a unor acte normati-
ve;

- Ordonanþa privind unele mãsu-
ri pentru pregãtirea portofoliului
de proiecte destinat finanþãrii din
fonduri externe nerambursabile
pentru perioada de programare
2021-2027;

- Nu în cele din urmã, Ordonanþa
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"Urmãtorul deceniu va aduce în România
maºinile electrice autonome, realitatea

augmentatã, inteligenþa artificialã, dronele,
digitalizarea ºi robotizarea industriei, precum

ºi alte tendinþe majore care vor transforma
masiv societatea noastrã. Generaþia care se

naºte acum se va maturiza într-o Românie care
ar trebui sã arate foarte diferit de cea de azi".



privind asigurarea descentralizãrii
managementului Fondurilor Eu-
ropene structurale ºi de investiþii,
la nivel regional îndeplineºte un
deziderat de 13 ani, de când sun-
tem membri în UE, acela de a re-
specta principiul subsidiaritãþii ºi
de a aduce decizia cât mai aproa-
pe de cetãþeni. Practic, aceastã
mãsurã statueazã rolul de Autori-
tate de Mangement pentru Agen-
þiile pentru Dezvoltare Regionalã
pentru Programele Operaþionale
Regionale în perioada 2021-2027.

Reporter: Care este problemati-
ca sectorului?

Vasile Asandei: Dificultãþile
întâmpinate de beneficiari pe par-
cursul implementãrii proiectelor
au fost generate cu precãdere de:

- prelungirea duratelor procedu-
rilor de achiziþie publicã, ca urma-
re a înregistrãrii de contestaþii, cu
perioade foarte mari de timp (în
unele cazuri acestea depãºind un
an);

- întârzieri în execuþia contracte-
lor de lucrãri, ca urmare a

ü identificãrii, în implementare,
a necesitãþii executãrii unor cate-
gorii de lucrãri neprevãzute în
proiectele tehnice;
ü descoperirilor arheologice, în

cazul proiectelor ce vizeazã obiec-
te de patrimoniu;
ü utilizãrii de cãtre antreprenori

a unor resurse insuficiente în ra-
port cu graficul de execuþie asu-
mat prin contract (din cauza scã-
derii capacitãþii acestora, pe fon-
dul adâncirii efectelor crizei eco-
nomice);

- întârzieri datorate rezilierii
unor contracte de lucrãri, ca ur-
mare a incapacitãþii antreprenori-
lor de a continua execuþia lucrãri-
lor (determinatã de insolvenþã/fa-
limentul acestora) ºi, în consecin-
þã, prelungirea cu durata necesarã
organizãrii unor noi proceduri de
achiziþie de contracte de lucrãri,
pentru restul de executat;

Reporter: Care credeþi cã ar fi
soluþiile pentru rezolvarea acesto-
ra?

Vasile Asandei: O astfel de mã-

surã tocmai a fost luatã ºi aceasta
vizeazã operaþionalizarea com-
pletelor de judecatã specializate
pe achiziþii publice. Aceste com-
plete se vor ocupa cu prioritate de
judecarea cauzelor care se aflã pe
rolul instanþelor de judecatã,
astfel încât sã fie evitate blocajele
de care aminteam mai sus.

În plus, cei care au calitatea de
beneficiar, respectiv de autoritate
contractantã vor trebui sã respec-
te duratele de evaluare a oferte-
lor, pentru cã sistemul de sancþiu-
ni care va intra în vigoare odatã
cu aprobarea acestei mãsuri, pre-
vede ºi plata unor amenzi.

Un aspect extrem de important
rãmâne cel legat de experienþa ºi
pregãtirea profesionalã a salariaþi-
lor. Nivelul tot mai crescut de
complexitate a intervenþiilor,
schimbãrile rapide de metode,
tehnologii etc. fac absolut necesa-
re cunoºtinþe profesionale temei-
nice, învãþarea continuã, con-
strucþia, menþinerea ºi motivarea
unor echipe de implementare
performante.

Reporter: Vã mulþumesc!
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La nivelul Regiunii Nord-Est, cele ºase municipii
reºedinþã de judeþ (Bacãu, Botoºani, Iaºi, Piatra

Neamþ, Suceava ºi Vaslui)
au depus 69 de proiecte aferente Axei 4 POR
2014-2020, în valoare de 313,5 milioane de
euro. 32 dintre aceste proiecte au fost deja

contractate ºi solicitã

171,33 milioane euro.

Palatul Culturii, Iaºi


