
Reporter: Cum s-a dezvoltat Re-
giunea Sud Muntenia în ultimul
an?

Liviu Muºat: Dezvoltarea regio-
nalã este o temã despre care nu
putem vorbi fãrã sã atingem su-
biecte precum programele opera-
þionale regionale, aflate în relaþie
de complementaritate, sau docu-
mentele strategice elaborate la ni-
vel naþional, precum ºi de fiecare
agenþie de dezvoltare regionalã,
documente ce au ca punct de ple-
care nevoile de dezvoltare ale co-
munitãþilor ºi au un rol deosebit de
important, deoarece constituie
premisele proiectelor strategice
care aduc plus valoare regiunilor
de dezvoltare. Pentru a valorifica în
mod eficient oportunitãþile de fi-
nanþare ale actualului exerciþiu fi-
nanciar, au fost elaborate la nivelul
Agenþiei pentru Dezvoltare Regio-
nalã Sud Muntenia, pe baza consul-
tãrilor cu entitãþile relevante în do-
meniu, Planul de dezvoltare regio-
nalã 2014-2020 (PDR) ºi Strategia
de specializare inteligentã (SSI).

Astfel, privitã strict din perspecti-
va Regio, program pe care Agenþia
îl implementeazã în calitate de
Organism Intermediar, dezvoltarea
regiunii Sud Muntenia are la bazã
direcþiile programului, concretizate
în axele prioritare prin care se pro-
moveazã transferul tehnologic,
prin care s-a avut în vedere stimula-
rea mediul de afaceri, tranziþia cã-
tre o economie cu emisii scãzute de
carbon, îmbunãtãþirea mediului ur-
ban, dezvoltarea patrimoniului cul-
tural, dezvoltarea infrastructurii so-
ciale, de sãnãtate, educative sau ru-
tiere. Pentru toate aceste direcþii de
dezvoltare, ce ilustreazã modul în
care se dezvoltã regiunea, solicitan-
þii de finanþare nerambursabilã au
depus, pânã la momentul realizãrii
interviului (n.r. luna februarie), 1.178
de cereri de finanþare, prin care
sunt solicitate peste opt miliarde
lei. Totuºi, dacã ar fi sã acordãm o
notã definitorie dezvoltãrii regiona-
le pentru anul 2019, aceasta ar pu-
tea fi datã de dezvoltarea urbanã
durabilã (Axa prioritarã 4) pentru

care, la sfârºitul lunii martie, au fost
închise apelurile de proiecte. În ca-
drul Regio, dezvoltarea urbanã du-
rabilã ocupã un loc aparte, nu doar
prin alocarea financiarã de aproape
un sfert din fondurile programului,
ci ºi prin complexitate. Pentru a ob-
þine finanþare, municipiile reºedinþã
de judeþ, beneficiarii acestei axe, au
depus proiecte ce reflectã nevoile
de dezvoltare ºi care soluþioneazã
provocãrile privind protecþia me-
diului, dezvoltarea economicã, in-
cluziunea socialã ºi educaþia. În
acest context, la nivelul anului tre-
cut, pentru Axa prioritarã 4 au fost
înregistrate 74 de aplicaþii ce solici-
tã finanþãri de peste 1,4 miliarde lei.
În prezent, ca urmare a deciziei Au-
toritãþii de Management pentru
Programul Operaþional Regional
(AMPOR) de a aproba supracon-
tractarea proiectelor aflate pe lista
de rezervã a Programului, numãrul
aplicaþiilor ce vor primi finanþare în
cadrul Axei prioritare 4 creºte cu 14,
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ADR Sud Muntenia
a avizat la platã peste
420 milioane lei, din
FEDR, în 2019
(Interviu cu Liviu Muºat, directorul general al Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia)
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valoarea sumei solicitate de aces-
tea fiind de peste 250 de milioane
de lei.

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

Liviu Muºat: Actualul Regio este
un program complex fundamentat
pe un set de prioritãþi comune pro-
puse de agenþiile de dezvoltare re-
gionalã în planurile de dezvoltare
regionalã, sintetizate în Strategia
naþionalã pentru dezvoltare regio-
nalã 2014-2020. Totodatã, progra-
mul rãspunde atât obiectivelor
Strategiei Europa 2020 (privind o
creºtere durabilã, inteligentã ºi fa-
vorabilã incluziunii), cât ºi celor ale
Fondului European pentru Dezvol-
tare Regionalã ce au în vedere coe-
ziunea economicã, socialã ºi terito-
rialã. Nu în ultimul rând, prin viziu-
nea strategicã ºi prin acþiunile fi-
nanþabile, Regio contribuie la reali-
zarea unor obiective de dezvoltare
mai complexe, formulate la nivel

naþional în Programul naþional de
reformã ºi în Recomandãrile speci-
fice pentru România privind Pro-
gramul naþional de reformã, tran-
smise de Comisia Europeanã. Ca
atare, proiectele implementate sau
care se vor implementa în Sud
Muntenia pânã la sfârºitul actualei
perioade, pot fi considerate smart,
generând rezultate precum o eco-
nomie competitivã, inovaþii tehno-
logice ºi ºtiinþifice transferabile, ca-
pital uman înalt calificat.

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

Liviu Muºat: Regio are, la nivel
naþional, un buget de 8,38 miliarde
euro, din care regiunii Sud Munte-
nia i-a revenit o alocare de aproape
900 de milioane de euro.

Reporter: Ce proiecte se derulea-
zã în exerciþiul 2014-2020 ºi cât de
mult se axeazã acestea pe segmen-
tul smart?

Liviu Muºat: Dupã cum am preci-
zat anterior, toate cele 1.178 de

proiecte depuse în cadrul axelor
prioritare conþin elemente smart.
Astfel, din acest total au fost sem-
nate contractele de finanþare pen-
tru 661 de proiecte, a cãror valoare
solicitatã la contractare este de pe-
ste cinci miliarde lei. Dintre acestea,
lãsând cifrele sã vorbeascã, cel mai
mare numãr de proiecte a fost înre-
gistrat pentru creºterea competiti-
vitãþii întreprinderilor mici ºi mijlo-
cii (Axa prioritarã 2), prin cele 440
de contracte semnate solici-
tându-se peste 660 de milioane de
lei. Totodatã, fonduri importante,
peste un miliard de lei, au fost soli-
citate de autoritãþile publice pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere
relevante la nivel judeþean (Axa
prioritarã 6), prin cele 12 proiecte
contractate. Nu sunt de neglijat,
nici din punct de vedere numeric,
nici din punctul de vedere al fon-
durilor solicitate, proiectele con-
tractate pentru reducerea emisiilor
de carbon (Axa prioritarã 3 - 65 de
contracte în valoare de peste 500
de milioane de lei), pentru valorifi-
carea durabilã a patrimoniului cul-
tural (Axa prioritarã 5 - 42 de con-
tracte prin care sunt solicitate peste
430 de milioane de lei), pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii socia-
le, de sãnãtate ºi educaþionale (Axa

prioritarã 8 - 40 de aplicaþii, peste
330 de milioane de lei, Axa priorita-
rã 10 - 33 de proiecte, peste 330 de
milioane de lei). De asemenea, pen-
tru consolidarea capacitãþii institu-
þionale ºi eficientizarea administra-
þiei publice (Axa prioritarã 11), pro-
iect unic la nivel naþional pentru
care ADR Sud Muntenia are atribu-
þiuni de verificare ºi monitorizare,
se solicitã fonduri de peste 1,2 mi-
liarde lei. Nu în ultimul rând, numã-
rul proiectelor ce vor fi în derulare
în aceastã perioadã de programare
va fi completat prin supracontrac-
tarea aplicaþiilor din lista de rezervã
a POR pentru iluminatul public
(Axa prioritarã 3 - un proiect), dez-
voltarea urbanã durabilã (Axa prio-
ritarã 4 - 14 proiecte), îmbunãtãþi-
rea infrastructurii educaþionale
(Axa prioritarã 10 - 51 de proiecte)
ºi pentru regenerarea oraºelor mici
ºi mijlocii (Axa prioritarã 13 - 20 de
proiecte). Astfel, prin aceastã mãsu-
rã, la nivelul regiunii noastre, 86 de
aplicaþii vizând domeniile amintite
vor fi evaluate în vederea contrac-
tãrii, valoarea totalã a sumei solici-
tate fiind de peste 785 de milioane
de lei.

Ne dorim ca beneficiarii publici sã
finalizeze în condiþii optime achizi-
þiile preconizate ºi sperãm ca exer-

38 BURSA Construcþiilor nr. 2 / 2020

urmare din pagina 36

Fonduri europene

"Nu sunt de neglijat, nici din punct de vedere
numeric, nici din punctul de vedere al

fondurilor solicitate, proiectele contractate
pentru reducerea emisiilor de carbon (Axa
prioritarã 3 - 65 de contracte în valoare de

peste 500 de milioane de lei)".



ciþiile electorale din acest an sã nu
reprezinte un motiv de încetinire a
procesului de pregãtire a viitoarei
perioade de programare, proces pe
care Agenþia l-a demarat, prin ac-
tualizarea documentelor progra-
matice. Reporter: Ce planuri are
Agenþia pe termen scurt, mediu ºi
lung?

Liviu Muºat: Pe termen scurt ºi
mediu, calitatea de Organism Inter-
mediar POR pe care Agenþia o are
impune ca principale prioritãþi
creºterea ratei de absorbþie a fon-
durilor europene, precum ºi pregã-
tirea viitoarei perioade de progra-
mare.

Astfel, pentru o absorbþie optimã
a fondurilor nerambursabile, sunt
evaluate cu celeritate aplicaþiile de-
puse, astfel încât acestea sã produ-
cã la nivelul regiunii beneficiile
scontate, cu atât mai mult cu cât
Autoritatea de Management pen-
tru POR a aprobat supracontracta-
rea proiectelor din lista de rezervã
destinate iluminatului public, infra-

structurii educaþionale ºi dezvoltãrii
urbane.

De asemenea, pentru implemen-
tarea viitorului program operaþio-
nal sunt planificate o serie de con-
sultãri tematice la nivel regional în
vederea actualizãrii principalelor
documente programatice - Planul
de dezvoltare regionalã (PDR) ºi
Strategia pentru specializare inteli-
gentã a regiunii Sud Muntenia.

Concomitent cu demersurile evi-
denþiate anterior, statutul de parte-
ner în cadrul unor proiecte strategi-
ce cu finanþare europeanã comple-
teazã agenda Agenþiei cu iniþiative
vizând stimularea inovãrii în secto-
rul antreprenorial ºi administrativ
(proiectele DepoSIT, SinCE-AFC,
UPGradeSME, PROSME, SENSES),
îmbunãtãþirea politicilor regionale
ºi naþionale privind creºterea pon-
derii energiei verzi (proiectul
SHREC), creºterea ocupãrii în Re-
giune (proiectul "Start pentru afa-
cerea ta!"), precum ºi îmbunãtãþirea
instrumentelor de politicã regiona-

le ºi naþionale (proiectul ClusterFy).
În acest moment, suntem pregãti-

þi sã jucãm un rol mai important la
nivelul regiunii Sud Muntenia,
þinând cont de experienþa perfec-
þionatã de-a lungul celor 20 de ani
de dezvoltare regionalã (1998-
2018), perioadã în care, prin inter-
mediul ºi cu sprijinul Agenþiei, au
fost finanþate peste 1.668 de pro-
iecte cu o valoare totalã de peste
1,4 miliarde de euro. Transpuse în
cifre, finalizarea acestor proiecte a
avut ca rezultate: peste 380 de clã-
diri modernizate, mai mult de 380
de km lungime de drumuri reabili-
tate, peste 100.000 de echipamen-
te achiziþionate, 3.400 de persoane
deservite, mai mult de 9.900 de lo-
curi de muncã nou create, peste
148.000 de turiºti etc.

Reporter: Care este gradul de ab-

sorbþie, la nivel regional, a fonduri-
lor alocate din bugetul precedent?

Liviu Muºat: Sumele rambursate
beneficiarilor din POR 2014-2020,
pânã la sfârºitul anului 2019, au fost
de peste 560 de milioane de lei, din
Fondul European de Dezvoltare Re-
gionalã (FEDR), 72% din aceastã
sumã reprezentând decontarea so-
licitãrilor venite din mediul privat.
Aceste date ne îndreptãþesc sã
avem aºteptãri ca beneficiarii pu-
blici sã devinã mai activi, sã conti-
nue procesul de elaborare a proiec-
telor pentru prioritãþile de investiþii
încã deschise ºi, de asemenea, sã
demareze licitaþiile de atribuire a
lucrãrilor pentru contractele de fi-
nanþare semnate.

Reporter: Care este valoarea fon-
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"Fonduri importante, peste un miliard de lei, au
fost solicitate de autoritãþile publice pentru

îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere relevante
la nivel judeþean (Axa prioritarã 6)".
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durilor UE atrase în 2019?
Liviu Muºat: La nivelul anului tre-

cut, Agenþia pentru Dezvoltare Re-
gionalã a avizat la platã sume de
peste 420 de milioane de lei, din
FEDR.

Reporter: Cum apreciaþi legislaþia
în domeniu ºi ce lipsuri are aceasta?

Liviu Muºat: Domeniul la care se
face referire, dezvoltarea regionalã,
dispune de o legislaþie ce regle-
menteazã accesarea fondurilor eu-
ropene prin intermediul cãrora de-
calajele ce existã în nivelul de dez-
voltare al regiunilor din Uniunea
Europeanã se diminueazã. Din
acest motiv, Autoritatea de Mana-
gement pentru Programul Opera-
þional Regional din cadrul Ministe-
rului Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii
ºi Administraþiei, alãturi de agenþii-

le pentru dezvoltare regionalã, au
iniþiat o serie de demersuri ce au
avut ca scop armonizarea legislaþiei
naþionale cu cea europeanã. Astfel,
ghidurile specifice fiecãrei prioritãþi
de investiþii au fost completate ºi
actualizate. Aceste completãri ºi ac-
tualizãri au fost comunicate solici-
tanþilor sau beneficiarilor de finan-
þare europeanã în cadrul întâlnirilor
de lucru organizate sau prin inter-
mediul biroului de helpdesk, astfel
încât proiectele sã fie implementa-
te cu succes. De asemenea, s-au fã-
cut propuneri de modificare a legi-
slaþiei din domeniul achiziþiilor pu-
blice, care, în prezent, s-au concre-
tizat într-un pachet de mãsuri pro-
cedurale, menite a evita întârzierile
ce au loc în implementarea proiec-
telor. ªi, pentru cã ne dorim o legi-
slaþie a dezvoltãrii regionale centra-
tã pe eficienþa investiþiilor, susþi-

nem cã un dialog pragmatic între
cei care elaboreazã legislaþia ºi cei
care o implementeazã reprezintã
soluþia tuturor provocãrilor.

Reporter: Care este problematica
sectorului?

Liviu Muºat: Complexitatea do-
meniului reprezentat de dezvolta-
rea regionalã implicã ºi o serie de
provocãri pe care nu le putem
aborda decât contextual. Astfel, un
context este generat de legislaþie ºi
în acest sens se poate admite cã
modificãrile frecvente ale acesteia,
mai ales în domeniul achiziþiilor pu-
blice, termenele mari necesare
întocmirii documentaþiei pe care
depunerea unui proiect o presupu-
ne sau a celei prin care se demon-
streazã proprietatea asupra infra-
structurii vizate de proiect, pot de-
termina o serie de întârzieri în de-
mararea proiectelor. O altã provo-
care este generatã de capitalul
uman, în esenþã de migraþia forþei
de muncã. Bunãoarã, pentru multe
dintre proiectele contractate, nu a
fost lansatã procedura de execuþie
a lucrãrilor tocmai din acest motiv.
Un alt context, la fel de important,

este acela generat chiar de dezvol-
tarea regionalã. Fãrã a face neapã-
rat o ierarhizare în funcþie de gra-
dul de dezvoltare al fiecãrei regiuni,
la nivel european sau naþional, se
poate totuºi lua în calcul relieful,
populaþia, în general resursele de
care aceasta dispune. ªi dacã tot
vorbim de resurse, sã nu uitãm cã,
uneori, posibilitãþile de a asigura
cofinanþarea necesarã implementã-
rii proiectelor sunt limitate.

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

Liviu Muºat: Din punctul meu de
vedere, soluþiile presupun o legisla-
þie mai adaptatã, o administraþie
mai flexibilã, politici coerente care
sã asigure durabilitatea proiectelor,
proiecte strategice care sã aducã
plus valoare regiunilor, descentrali-
zare ºi, nu în ultimul rând, progra-
me operaþionale care sã rãspundã
direct nevoilor de dezvoltare ale
fiecãrei regiuni în parte.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Statutul de partener în cadrul unor proiecte
strategice cu finanþare europeanã

completeazã agenda Agenþiei cu iniþiative
vizând stimularea inovãrii în sectorul

antreprenorial ºi administrativ (proiectele
DepoSIT, SinCE-AFC, UPGradeSME, PROSME,

SENSES)".
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