
ÎN CADRUL POR 2014-2020

ÎnRegiuneaSudMuntenia
aufostsemnatecontracte
definanþaredepeste
6,8miliardelei

(Interviu cu Liviu Muºat, directorul general al Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia)

Reporter: Cum aþi trecut prin
anul pandemic 2020?

Liviu Muºat: Anul 2020 a fost di-
ficil pentru toatã lumea ºi, în pre-
zent, evoluþia pandemiei de Co-
vid 19 rãmâne îngrijorãtoare, însã
suntem încrezãtori cã, odatã cu
apariþia vaccinului ºi pãstrarea re-
gulilor sanitare privind igiena ºi
distanþarea socialã, foarte curând
aceasta va deveni doar o amintire
neplãcutã. Încã de la începutul
anului 2020, Agenþia pentru Dez-
voltare Regionalã Sud Muntenia a
implementat toate mãsurile indi-
cate de autoritãþi, atât la sediul
central din Cãlãraºi, cât ºi la birou-
rile judeþene din Argeº, Dâmbovi-
þa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova ºi
Teleorman.

Astfel, pe lângã mãsurile strict
sanitare, activitatea Agenþiei a
fost organizatã flexibil, în schim-
buri de câte patru sau ºase ore, al-
ternativ pe zile sau telemuncã,
astfel încât sã fie realizatã distan-
þarea socialã ºi riscul de infectare
sã fie minim. Deºi s-au înregistrat
cazuri de colegi infectaþi, mãsurile

enumerate anterior au fãcut ca si-
tuaþia epidemiologicã sã nu se ex-
tindã ºi activitatea Agenþiei în
sprijinul beneficiarilor sau a po-
tenþialilor beneficiari sã nu aibã
sincope.

Ne-am adaptat mijloacele de lu-
cru ºi utilizarea platformelor onli-
ne ne-a permis organizarea efi-
cientã ºi fãrã probleme a eveni-
mentelor. Privind "partea plinã a
paharului", am putut avea în ace-
eaºi zi întâlniri online cu benefi-
ciari, potenþiali beneficiari sau alþi
actori interesaþi din judeþe diferi-
te, la fel ca în cazul întâlnirilor fizi-
ce, însã fãrã deplasãri ºi logistica
aferentã pentru acestea, ce con-
sumau timp ºi resurse suplimen-
tare.

În ceea ce priveºte perioada
imediat urmãtoare, suntem opti-
miºti cã activitatea Agenþiei va fi
susþinutã ºi vom putea funcþiona
la capacitatea maximã odatã cu fi-
nalizarea noului corp de clãdire al
sediului principal din Cãlãraºi,
construcþie pe care estimãm cã o
vom recepþiona în luna aprilie a

acestui an.
Reporter: Au fost amânate pro-

iecte europene din regiune din
cauza crizei?

Liviu Muºat: Aºa cum am preci-
zat anterior, deºi declanºarea
pandemiei de Covid 19 ne-a adus
multe provocãri în ceea ce pri-
veºte desfãºurarea activitãþii
Agenþiei, fluxul de lucru nu a fost
afectat din acest punct de vedere.
Astfel, în sprijinul beneficiarilor
noºtri au venit reglementãrile le-
gale privind prelungirea perioa-
dei de implementare a proiectelor
cu maxim 12 luni în plus faþã de
perioada avizatã de colegii noºtri
la momentul contractãrii ºi, de
asemenea, cele privind suspenda-
rea contractului de finanþare prin
semnarea unor acte adiþionale, în
acest caz media perioadei de sus-
pendare fiind de 3 luni. Cele douã
mãsuri legislative, alãturi de efor-
tul nostru de a asigura o continui-
tate a activitãþii Agenþiei, au fãcut
ca impactul pandemiei asupra im-
plementãrii proiectelor sã fie ne-
semnificativ, rata de renunþare la

finanþarea nerambursabilã fiind
aceeaºi ca în perioadele anterioa-
re.

Reporter: Câþi bani din bugetul
european 2021-2027 revin regiu-
nii pe care o gestionaþi?

Liviu Muºat: Prin Ordonanþa de
Urgenþã nr. 122 din 29 iulie 2020,
Agenþia pentru Dezvoltare Regio-
nalã Sud Muntenia a fost desem-
natã sã îndeplineascã rolul de Au-
toritate de Management pentru
viitorul Program Operaþional Re-
gional 2021-2027 ce va fi imple-
mentat în regiunea de dezvoltare
Sud - Muntenia. La sfârºitul lunii
septembrie 2020, ADR Sud Mun-
tenia a transmis Comisiei Europe-
ne prima versiune a Programului
Operaþional Regional ce va fi im-
plementat la nivelul regiunii de
dezvoltare Sud - Muntenia în
exerciþiul financiar european
2021-2027. Documentul a fost
elaborat þinând seama de obser-
vaþiile ºi comentariile recepþiona-
te în perioada de consultare pu-
blicã, ºi, de asemenea, integreazã
recomandãrile primite din partea
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În cadrul POR 2014-2020, pânã în data de 25 ianuarie 2021, au fost
depuse 2.075 de proiecte fiind semnate contractele de finanþare pen-
tru 782 de aplicaþii, a cãror valoare solicitatã la contractare este de
peste 6,8 miliarde de lei, ne-a spus, într-un interviu, Liviu Muºat,

directorul general al Agenþiei de Dezvoltare Regionalã (ADR) Sud
Muntenia. Domnia sa ne-a vorbit, printre altele, de modul în care tre-
ce Agenþia prin pandemie, dar ºi depre proiectele pe care ADR Sud
Muntenia le are pe termen scurt, mediu ºi lung.
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Comisiei Europene.
Programul Operaþional Regional

Sud - Muntenia 2021-2027, docu-
ment strategic de programare, fi-
xeazã principalele direcþii de fi-
nanþare pentru urmãtorul exerci-
þiu financiar european aplicabile
proiectelor ce vor fi implementate
în regiunea Sud - Muntenia, con-
solidat cu prevederile Cadrului
st r at e g i c c om u n e u r ope an
2021-2027 ºi cu Regulamentele
europene aferente.

În luna februarie 2021 va fi trans-
misã Comisiei Europene versiu-
nea a doua a POR Sud - Muntenia
2021-2027 care va conþine struc-
tura pe axe a programului ºi cate-
goriile principale de activitãþi pro-
puse a fi finanþate în exerciþiul fi-
nanciar 2021-2027.

Bugetul total estimativ pentru

toate cele opt programe regiona-
le este de aproape 11,5 miliarde
de euro, POR Sud - Muntenia
2021-2027 revenindu-i aproxima-
tiv 1,6 miliarde de euro, sume re-
prezentând fonduri europene ne-
rambursabile din Fondul Europe-
an pentru Dezvoltare Regionalã ºi
sume de la Bugetul Naþional.

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

Liviu Muºat: În cadrul POR
2014-2020, pânã în data de 25 ia-
nuarie 2021, au fost depuse 2.075
de proiecte. Astfel, din acest total
au fost semnate contractele de fi-
nanþare pentru 782 de aplicaþii, a
cãror valoare solicitatã la contrac-
tare este de peste 6,8 miliarde de
lei. Dintre acestea, lãsând cifrele

sã vorbeascã, cel mai mare numãr
de proiecte a fost înregistrat pen-
tru creºterea competitivitãþii
întreprinderilor mici ºi mijlocii
(Axa prioritarã 2), prin cele 440 de
contracte semnate solicitându-se
peste 660 de milioane de lei. To-
todatã, fonduri importante, peste
un miliard de lei, au fost solicitate
de autoritãþile publice pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii ru-
tiere relevante la nivel judeþean
(Axa prioritarã 6), prin cele 12 pro-
iecte contractate. Nu sunt de ne-
glijat, nici din punct de vedere nu-
meric, nici din punctul de vedere
al fondurilor solicitate, proiectele
contractate pentru reducerea
emisiilor de carbon (Axa prioritarã
3 - 82 de contracte în valoare de
peste 700 de milioane de lei),
pentru valorificarea durabilã a pa-
trimoniului cultural (Axa priorita-
rã 5 - 42 de contracte prin care
sunt solicitate peste 430 de milio-
ane de lei), pentru îmbunãtãþirea
infrastructurii sociale, de sãnãtate
ºi educaþionale (Axa prioritarã 8 -
60 de aplicaþii, aproape 450 de
milioane de lei, Axa prioritarã 10 -
60 de proiecte, peste 590 de mi-

lioane de lei). De asemenea, pen-
tru consolidarea capacitãþii insti-
tuþionale ºi eficientizarea admini-
straþiei publice (Axa prioritarã 11),
proiect unic la nivel naþional pen-
tru care ADR Sud Muntenia are
atribuþiuni de verificare ºi monito-
rizare, se solicitã fonduri de peste
1,2 miliarde de lei.

Aceste proiecte cresc perfor-
manþele IMM-urilor, reduc emisii-
le de carbon, dezvoltã zonele ur-
bane, valorificã durabil patrimo-
niul cultural, îmbunãtãþesc infra-
structura rutierã, socialã, de sãnã-
tate ºi educaþionalã, asigurã o
dezvoltare sustenabilã a regiunii
Sud Muntenia care devine astfel
capabilã sã-ºi gestioneze în mod
eficient resursele, sã-ºi valorifice
potenþialul de inovare ºi de asimi-
lare a progresului tehnologic. Din
aceste motive, toate proiectele
contractate sunt prioritare ºi rã-
spund nevoilor de dezvoltare ale
comunitãþilor. Astfel, ne dorim ca
beneficiarii publici sã finalizeze în
condiþii optime achiziþiile preco-
nizate ºi procesul de pregãtire a
Programului Operaþional Regio-
nal Sud - Muntenia 2021-2027 sã
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"Încã de la începutul anului 2020, Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia

a implementat toate mãsurile indicate de
autoritãþi, atât la sediul central din Cãlãraºi,

cât ºi la birourile judeþene din Argeº,
Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova ºi

Teleorman".



nu aibã întârzieri. Pe aceastã cale,
lansãm un semnal ca proiectele sã
fie continuate într-un ritm susþi-
nut, asigurând beneficiarii noºtri
d e t oat ã d i sponi bi l i t at e a º i
susþinerea noastrã.

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

Liviu Muºat: Deºi Agenþia pen-
tru Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia a fost desemnatã Auto-
ritate de Management pentru
Programul Operaþional Regional
Sud - Muntenia 2021-2027, în a
doua parte a anului trecut, de-
mersul pentru constituirea unui
portofoliu consistent de proiecte
cu un grad ridicat de maturitate a
început cu mult în urmã, mai ales
cã, pentru exerciþiul financiar
2021-2027 , Comisia Europeanã
impune finanþarea proiectelor
aflate în faze avansate de dezvol-
tare, cu documentaþii tehnice ela-
borate deja la momentul lansãrii
viitoarelor apeluri ºi care se înca-
dreazã în domeniile definite în
Strategia de specializare inteli-
gentã a regiunii de dezvoltare
Sud - Muntenia pentru perioada
2021-2027.

În luna martie 2019 a debutat

efectiv procesul de planificare
st r at e g i c ã pe nt r u pe r i oad a
2021-2027, prin organizarea unor
evenimente de descoperire antre-
prenorialã ce au reunit reprezen-
tanþi ai mediului privat, ai mediu-
lui de cercetare, ai administraþiei
publice locale ºi ai societãþii civile,
finalitatea acestora fiind identifi-
carea principalelor provocãri ºi a
eventualelor soliþii ce se pot ma-
terializa în proiecte finanþabile
din fonduri europene sau/ºi
naþionale.

În luna noiembrie 2019 a fost
constituit Comitetul Regional de
Planificare (CRP) Sud Muntenia,
structurã cu rol consultativ pentru
elaborarea Planului de Dezvoltare
Regionalã (PDR) Sud Muntenia. În
perioada imediat urmãtoare au
fost organizate întâlnirile Grupuri-
lor de Parteneriat Local (GPL) în
care s-au realizat paºi importanþi
cãtre perioada de programare
2021-2027, urmate de întâlnirile
Grupurilor Tematice Regionale
(GTR), în cadrul cãrora au fost su-
puse dezbaterilor direcþiile de fi-
nanþare pentru per ioada de
2021-2027 din PDR Sud Munte-
nia. Pe parcursul evenimentelor,
reprezentanþii grupurilor de par-

teneriat local, ai universitãþilor, ai
mediului de afaceri, sindicatelor,
ONG-urilor, precum ai altor insti-
tuþii relevante, au avut posibilita-
tea sã participe la ateliere de lucru
pentru identificarea nevoilor, mã-
surilor ºi ideilor de proiecte care
se vor regãsi în PDR Sud Munte-
nia, iar în baza acestora Agenþia a
fãcut propuneri pentru alocarea
de fonduri în exerciþiul financiar
european 2021-2027 la nivelul re-
g i u ni i d e d e z v olt ar e S u d -
Muntenia.

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

Liviu Muºat: Programul Opera-
þional Regional 2014-2020 este un
program complex bazat pe un set
de prioritãþi comune înaintate de
cele opt agenþii pentru dezvoltare
regionalã în urma realizãrii pla-
nurilor de dezvoltare regionalã,
transpuse apoi în Strategia naþio-
nalã pentru dezvoltare regionalã

2014-2020. De asemenea, POR
2014-2020 se pliazã pe obiective-
le Strategiei Europa 2020 în ceea
ce priveºte creºterea durabilã, in-
teligentã ºi favorabilã incluziunii,
cât ºi pe cele ale Fondului Europe-
an pentru Dezvoltare Regionalã,
ce au în vedere coeziunea econo-
micã, socialã ºi teritorialã.

Regio, prin viziunea strategicã ºi
tipul activitãþilor finanþate, contri-
buie la realizarea unor obiective
de dezvoltare mai complexe, for-
mulate la nivel naþional în Progra-
mul naþional de reformã ºi în Re-
comandãrile specifice pentru
România privind Programul naþio-
nal de reformã, transmise de Co-
misia Europeanã. Astfel, proiecte-
le implementate sau care se vor
implementa în Sud Muntenia
pânã la sfârºitul POR 2014-2020,
pot fi considerate "smart", gene-
rând rezultate precum o econo-
mie competitivã, inovaþii tehnolo-
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"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 - 82 de contracte în
valoare de peste 700 de milioane de lei)".



gice ºi ºtiinþifice transferabile,
precum ºi capital uman înalt
calificat.

Reporter: Care este valoarea
fondurilor UE atrase în 2020?

Liviu Muºat: La nivelul anului
2020, având în vedere situaþia
economicã generalã grea genera-
tã de pandemia de Covid 19,
Agenþia pentru Dezvoltare Regio-
nalã a avizat la platã sume tota-
lizând aproape 354 de milioane
de lei din Fondul European pen-
tru Dezvoltare Regionalã.

Reporter: Cum vedeþi derularea
proiectelor din fonduri europene
din regiune în urmãtoarea perioa-
dã, în contextul în care urmeazã o
nouã crizã economicã?

Liviu Muºat: Privind la modul
cum am organizat procesul de
plani f icare pent ru per ioad a
2021-2027, suntem încrezãtori cã
proiectele ce ne vor fi transmise
de potenþialii noºtri beneficiari sã
fie unele cu un grad de maturitate
avansat, astfel încât din momen-
tul semnãrii contratului de finan-
þare ritmul de implementare sã fie
cel precizat în proiect, iar odatã
aprobate, bugetul pentru ele sã
nu sufere modificãri.

Susþin în continuare cã soluþiile
bune pentru beneficiarii noºtri
presupun o legislaþie mai adapta-
tã, o administraþie mai flexibilã,
politici coerente care sã asigure
durabilitatea proiectelor, proiecte

strategice care sã aducã plus valo-
are regiunilor ºi descentralizarea
lor.

De data aceasta, în exerciþiul fi-
nanciar 2021-2027, vom avea un
Program Operaþional Regional
care va rãspunde direct nevoilor
de dezvoltare ale regiunii de dez-
voltare Sud - Muntenia, unde ºi
noi suntem parte.

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

Liviu Muºat: Pe termen scurt ºi
mediu, calitatea de Organism
Intermediar POR pe care Agenþia
o are impune ca principale priori-
tãþi creºterea ratei de absorbþie a
fondurilor europene din POR

2014-2020, precum ºi pregãtirea
viitorului Program Operaþional
Regional Sud - Muntenia 2021-
2027.

Astfel, pentru o absorbþie opti-
mã a fondurilor nerambursabile,
sunt evaluate cu celeritate aplica-
þiile depuse, astfel încât acestea
sã producã la nivelul regiunii be-
neficiile scontate, cu atât mai
mult, cu cât Autoritatea de Mana-
gement pentru POR a aprobat în
timp supracontractarea proiecte-
lor din lista de rezervã destinate
iluminatului public, infrastructurii
educaþionale ºi dezvoltãrii urba-
ne.

De asemenea, pentru imple-
mentarea viitorului program ope-
raþional este planificatã actualiza-
rea principalelor documente pro-
gramatice - Planul de dezvoltare
regionalã (PDR) ºi Strategia pen-
tru specializare inteligentã a re-
giunii Sud Muntenia.

Concomitent cu demersurile
evidenþiate anterior, statutul de
partener în cadrul unor proiecte
strategice cu finanþare europeanã
completeazã agenda Agenþiei cu
iniþiative vizând stimularea inovã-
rii în sectorul antreprenorial ºi ad-
ministrativ, proiectele DepoSIT,
S i nC E - A F C , U P G r ad e S M E ,
PROSME - rol de coordonator, Da-
nube S3 Cluster - rol de lider de
proiect, "Start pentru afacerea
ta"), îmbunãtãþirea politicilor re-
gionale ºi naþ ionale pr iv ind
creºterea ponderii energiei verzi
(proiectul SHREC, Social Green),
precum ºi îmbunãtãþirea instru-
mentelor de politicã regionale ºi
naþionale (proiectul ClusterFy).

Þinând cont de experienþa per-
fecþionatã de-a lungul celor 22 de
ani de dezvoltare regionalã
(1998-2020), în acest moment,
suntem pregãtiþi sã jucãm un rol
mai important la nivelul regiunii
Sud Muntenia prin desemnarea
ca Autoritate de Management
pentru Programul Operaþional
Regional Sud - Muntenia 2021-
2027. Implementarea cu succes a
acestui program este, de departe,
principalul nostru obiectiv pe ter-
men lung, þinta finalã fiind un
grad de absorbþie dacã nu maxim,
cât mai aproape de acesta.

Reporter: Vã mulþumesc!
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