
ÎN EXERCIÞIUL BUGETAR 2014-2020

ADR Nord-Est a
contractat de la UE
1,4 miliarde euro

(Interviu cu Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est)

Reporter: Care a fost evoluþia
activitãþii ADR Nord-est anul tre-
cut, an marcat de pandemia de
Covid 19?

Vasile Asandei: Ca mulþi din-
tre noi, am fost nevoiþi sã ne
adaptãm rapid ºi sã gãsim solu-
þii eficiente, care sã nu ne afec-
teze activitatea. Aº spune cã am
avut ºi câteva premise care
ne-au ajutat în acest sens: faptul
cã lucrãm cu beneficiarii prin in-

trermediul aplicaþiei MySMIS
2014 ºi, la rândul nostru, avem
dezvoltatã în Agenþie o platfor-
mã online de lucru pentru ges-
tionarea proiectelor din POR
2014-2020, myadr.ro, o platfor-
ma pentru comunicare internã,
licenþe pentru evenimente onli-
ne, dar ºi echipamente suficien-
te pentru a lucra de acasa atunci
cand a fost nevoie. Ne place sã
credem cã, în relaþia cu benefi-

ciarii ºi partenerii noºtri, nu au
fost resimþite sincope în colabo-
rare, fireºte, mai puþin cele lega-
te de constrângerile legale ºi sa-
nitare, cum ar fi lipsa evenimen-
telor mari, de exemplu.

Reporter: Aþi primit semnale
din regiune cã au fost abando-
mante/amânate/anulate proiec-
te europene din cauza crizei?

Vasile Asandei: Din fericire,
au foarte puþine semnale de

acest tip. De la debutul pande-
miei, au fost reziliate doar trei
contracte de finanþare prin POR
2014-2020 ºi acestea din motive
independente de criza sanitarã.
Împreunã cu Autoritatea de Ma-
nagement din cadrul Ministeru-
lui Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice
ºi Administraþiei, am pus la dis-
poziþie beneficiarilor mecanis-
me de sprijin, cum ar fi posibili-
tatea prelungirii contractelor de
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Prin POR Nord-Est 2021-2027, Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord-Est (ADR NE)

are prevãzutã o alocare financiarã de 1,76 miliarde euro, din FEDR. Acesta este, însã,

doar unul din instrumentele prin care fondurile europene vor intra în Regiunea

Nord-Est, ne-a transmis Vasile Asandei, directorul general al ADR N-E. Valoarea ne-

rambursabilã contractatã la nivelul Regiunii Nord-Est pânã acum, din exerciþiul bu-

getar precedent, este de 1,4 miliarde euro, iar sumele efectiv rambursate cãtre benefi-

ciari depãºesc 380 milioane euro, ne-a mai spus domnia sa, într-un interviu.



finanþare sau a termenelor de
rãspuns în procesul de evaluare,
prelungirea termenelor de de-
punere pentru apelurile de pro-
iecte dechise, pentru a le da rã-
gazul sã se pregãteascã ºi sã ob-
þinã toate documentele necesa-
re, precum ºi posibilitatea su-
spendãrii temporare a contrac-
telor pe perioada stãrii de alertã.
Avem ºase beneficiari care au
uzat de aceastã posibilitate, dar
considerãm cã, la momentul ac-
tual, suspendarea nu este de na-
turã a afecta implementarea
proiectelor.

Reporter: Câþi bani din buge-
tul european 2021-2027 revin

regiunii pe care o gestionaþi?
Vasile Asandei: Prin POR

Nord-Est 2021-2027, avem pre-
vãzutã o alocare financiarã de
1,76 miliarde euro din FEDR.
Acesta este, însã, doar unul din
instrumentele prin care fonduri-
le europene vor intra în Regiu-
nea Nord-Est. Alte programe
prin care Regiunea Nord-Est va
beneficia de finanþãri generoase
sunt: Programul Operaþional
Dezvoltare Durabilã, Programul
Operaþional Transport, Progra-
mul Operaþional Creºtere Inteli-
gentã, Digitalizare ºi Instrumen-
te Financiare, Programul Opera-
þional Sãnãtate, Programul Ope-

raþional Educaþie ºi Ocupare,
Programul Operaþional Incluziu-
ne ºi Demnitate Socialã ºi, fi-
reºte, Planul Naþional de Redre-
sare ºi Rezilienþã (PNRR).

Reporter: Care este gradul de
absorbþie, la nivel regional, a
fondurilor alocate din bugetul
precedent?

Vasile Asandei: Valoarea ne-
rambursabilã contractatã la ni-
velul Regiunii Nord-Est pânã
acum este de 1,4 miliarde euro,
iar sumele efectiv rambursate
cãtre beneficiari depãºesc 380
milioane euro.

Reporter: Ce proiecte au fost
depuse/aprobate pentru exerci-
þiul 2021-2027?

Vasile Asandei: Programul
Operaþional Regional pentru Re-
giunea Nord-Est 2021-2027 vi-
zeazã domeniile: specializare in-
teligentã ºi inovare, IMM-uri, di-
gitalizare, eficienþã energeticã,
dezvoltare urbanã, mobilitate ºi
conectivitate, protecþia naturii ºi
a biodiversitãþii, infrastructura
educaþionalã, turism ºi culturã/

patrimoniu cultural. Aºadar,
acestea sunt direcþiile în care ne
aºteptãm sã avem investiþii cu
prioritate.

Apelurile de proiecte pentru
perioada 2021-2027 nu au fost
lansate încã, acest lucru fiind
posibil doar dupã aprobarea
POR Nord-Est de cãtre Comisia
Europeanã. În acestã perioadã,
suntem preocupaþi sã oferim
sprijin potenþialilor beneficiari
pentru pregãtirea documenta-
þiilor tehnico-economice ale in-
vestiþiilor vizate. Prin Programul
Operational Asistenþã Tehnicã,
vor fi sprijinite 16 proiecte de in-
frastructurã în domeniile mobi-
litate urbanã, regenerare urba-
nã, infrastructurã rutierã de in-
teres judeþean, inclusiv varian-
tele ocolitoare ºi/sau drumuri
de legãturã, centre de agre-
ment/baze turistice (tabere ºco-
lare) ºi infrastructurã ºi servicii
publice de turism, inclusiv
obiective de patrimoniu cu po-
tenþial turistic. De asemenea, în
acest moment la care rãspun-
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"Centrul de Inovare ºi Transfer Tehnologic
MAVIS va deveni un pilon cheie al

ecosistemului regional de inovare, capabil
sã conecteze oportunitãþile pieþei din

domeniul economiei argintii ºi
bolilor cronice (e-health, smart textiles,

biotech etc.) cu nevoile utilizatorilor finali ºi
capacitãþile mediului de afaceri de a

satisface aceste nevoi".



dem la întrebãri, aºteptãm pro-
puneri de proiecte în cadrul
unui apel care vizeazã finanþa-
rea documentaþilor (studiu de
fezabilitate sau documentaþia
de avizare a lucrãrilor de inter-
venþii, proiect pentru autoriza-
rea/desfiinþarea executãrii lu-
crãrilor; proiectul tehnic de exe-
cuþie) pentru proiecte de infra-
structurã în domeniile de spe-
cializare inteligentã.

Reporter: Ce proiecte de tip
smart se aflã în aprobare/deru-
lare?

Vasile Asandei: Avem multe
proiecte de tip smart în de-
sfãºurare. Ca sã vã dau doar un
exemplu, m-aº opri la Centrul de
Inovare si Transfer Tehnologic
MAVIS (Managementul vârstni-
cului ºi îmbãtrânirii sãnãtoase),
derulat de Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie Grigore T.
Popa Iaºi , care va fi unicul
centru de "smart ageing? din
România.

Investiþia, în valoare de 1,4 mi-
lioane euro, are în vederea ex-

ploatarea oportunitãþilor eco-
nomice generate de "economia
argintie", dezvoltarea ºi transfe-
rul de soluþii tehnologice ºi ser-
vicii cãtre economie. Gestiona-
rea provocãrilor societale repre-
zentate de îmbãtrânirea popu-
laþiei, accesibilitatea serviciilor
socio-medicale, calitatea actului
medical, prevenþia, diagnostica-
rea ºi terapia bolilor au fost pre-
misele care au dus la aceastã
idee ambiþioasã de proiect.

Centrul de Inovare ºi Transfer
Tehnologic MAVIS va deveni un
pilon cheie al ecosistemului re-
gional de inovare, capabil sã co-
necteze oportunitãþile pieþei din
domeniul economiei argintii ºi
bolilor cronice (e-health, smart
textiles, biotech etc.) cu nevoile
utilizatorilor finali ºi capacitãþile
mediului de afaceri de a satisfa-
ce aceste nevoi.

Reporter: Care este valoarea
fondurilor UE atrase în 2020?

Vasile Asandei: În 2020 au
fost procesate cereri de rambur-
sare ºi platã cãtre beneficiari în

valoare de 145 milioane euro.
Reporter: Ce proiecte sunt în

desfãºurare ºi care sunt proiec-
tele prioritare?

Vasile Asandei: Pentru peri-
oada în care ne aflãm, proiectele
prioritare sunt cele care vizeazã
dezvoltarea urbanã, în special
cele intregrate din Municipiile
reºedinþã de judeþ ºi cele care
vizeazã Axa 1 privind inovarea ºi
transferul tehnologic. Axa Prio-
ritarã 4 din Programul Operaþio-
nal Regional (POR) 2014-2020
combinã prioritãþi de investiþii
subscrise urmãtoarelor obiecti-
ve tematice: economii cu emisii

reduse de CO2; protecþia me-
diului ºi promovarea utilizãrii
eficiente a resurselor; promova-
rea incluziunii sociale ºi comba-
terea sãrãciei; investiþii în edu-
caþie ºi competenþe. La nivelul
Regiunii Nord-Est, cele ºase mu-
nicipii reºedinþã de judeþ (Ba-
cãu, Botoºani, Iaºi, Piatra Neamþ,
Suceava ºi Vaslui) au în imple-
mentare 60 de astfel de proiec-
te, în valoare de 282 milioane
euro ºi ne aºteptãm ca acestea
sã aibã un impact socio-econo-
mic major asupra comunitãþilor
locale în care se implementeazã.

Prioritare, de asemenea, pentru
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"Avem multe proiecte de tip smart în
desfãºurare. Ca sã vã dau doar un exemplu,

m-aº opri la Centrul de Inovare ºi Transfer
Tehnologic MAVIS (Managementul

vârstnicului ºi îmbãtrânirii sãnãtoase),
derulat de Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie Grigore T. Popa Iaºi, care va fi

unicul centru de «smart ageing» din
România".



perioada urmãtoare sunt proiec-
tele care vizeazã sprijinirea enti-
tãþilor de inovare ºi transfer teh-
nologic ºi investitiile pentru
IMM-uri care valorizeazã rezul-
tate ale cercetarii. Fiind proiecte
de o complexitate ridicatã, ace-
stea au avut nevoie de o perioa-
dã mai lungã de pregãtire, dar
implementarea lor în bune con-
diþii va fi un exerciþiu extrem de
util pentru ceea ce va însemna
finanþarea inovãrii în urmãtorul
Program.

Reporter: Cum vedeþi derula-
rea proiectelor din fonduri euro-
pene din regiune în urmatoarea
perioadã, în contextul în care ur-
meazã o nouã crizã economicã?

Vasile Asandei: Pentru noi,
orice crizã înseamnã o oportuni-

tate. Cu atât mai mult în perioa-
da urmãtoare, în care resursele
pentru investiþii prevãzute la ni-
vel guvernamental sunt reduse
(aºa cum observãm din propu-
nerea de buget), fructificarea
fondurilor europene într-un
mod inteligent devine o obliga-
þie, nu doar un deziderat! Noi
avem pus la punct deja un me-
canism de sprijin destinat auto-
ritãþilor publice locale urbane
pentru identificarea ºi dezvolta-
rea de proiecte strategice cu im-
pact major regional, elaborarea/
actualizarea documentelor stra-
tegice, dar ºi pregãtirea tehnicã
a proiectelor de investiþii publi-
ce, finanþate prin Programul
Operaþional Regional 2021-
2027. În mod complementar,

eforturile noastre vor viza me-
diul antreprenorial, cu repre-
zentanþii cãruia avem un dialog
permanent, iar opiniile lor vor fi
luate în adaptarea continuã a
gamei noastre de servicii care îi
vizeazã ca potenþiali beneficiari.

R e p o r t e r : C e p lan ur i ar e
Agenþia pe termen scurt, mediu
ºi lung?

Vasile Asandei: Aºa cum pro-
babil cunoaºteþi, începând cu
p er i o ada de p r o gr am ar e
2021-2027, Agenþia pentru Dez-
voltare Regionalã Nord-Est va
îndeplini funcþia de Autoritate
de Management pentru Progra-
mul Operaþional Regional.

Prioritatea noastrã numãrul
unu în aceastã perioadã o repre-
zintã procesul de elaborare a POR
Nord-Est 2021-2027, care se de-
sfãºoarã în strânsã colaborare
cu partenerii locali, având drept
premise necesitãþile reale ale re-
giunii. Nu vom neglija, însã, nici
celelalte proiecte ºi obiective în
care suntem implicaþi, cum ar fi
stimularea inovãrii, digitalizãrii
ºi antreprenoriatului.

Perioada aceasta, în care, para-
doxal, am auzit de multe ori sin-
tagma "distanþare", pentru noi a
însemnat ºi eliminarea multor
bariere ºi distanþe fizice. Suntem
în contact permanent cu organi-
zaþii din lumea întreagã, partici-
pãm la ºedinþe de lucru la cel
mai înalt nivel cu reprezentanþii
Comisiei Europene, Bãncii Mon-
diale, Reþelelor internaþionale
din care facem parte, iar asta
ne-a adus un acces aproape ne-
limitat la informaþie ºi oportuni-
tãþi. Vom face tot posibilul pen-
tru a fructifica aceste oportuni-
tãþi în interesul Regiunii Nord-
Est, pentru a face procesul cât
mai simplu, uºor ºi predictibil ºi
vom urmãri cu foarte mare inte-
res impactul proiectelor pe care
le finanþãm, aºa cum ne cere Co-
misia ºi cum este ºi firesc.

Reporter: Mulþumesc!
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"Prin Programul Operaþional Asistenþã
Tehnicã, vor fi sprijinite 16 proiecte de
infrastructurã în domeniile mobilitate

urbanã, regenerare urbanã, infrastructurã
rutierã de interes judeþean, inclusiv

variantele ocolitoare ºi/sau drumuri de
legãturã".
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