
ION MÎNZÎNÃ, PREªEDINTELE CONSILIULUI JUDEÞEAN ARGEª:

„Pandemiaainfluenþat
termenelede
realizareaobiectivelor
deinvestiþii”

Reporter: Ce dificultãþi întâmpi-
naþi în implementarea obiective-
lor de investiþii de când a fost de-
claratã pandemia?

Ion Mînzînã: Pandemia cauzatã
de noul coronavirus a reprezentat
un ºoc enorm pentru economii,
atât în Uniunea Europeanã, cât ºi
la nivel mondial, cu consecinþe fo-
arte grave din punct de vedere so-
cioe-conomic.

În ceea ce priveºte Consiliul Ju-
deþean Argeº, la nivelul Direcþiei
Strategii Sinteze Proiecte cu Fi-
nanþare Internaþionalã criza deter-
minatã de aceastã pandemie s-a
simþit prin prisma derulãrii proiec-
telor aflate în implementare. Fiind
afectaþi operatorii economici cu
care avem încheiate diferite con-
tracte, acest lucru s-a rãsfrânt ºi
asupra derulãrii în bune condiþii a
implementãrii proiectelor cu fi-
nanþare internaþionalã. Astfel, su-
plimentarea termenelor de pre-
stare/realizare a acestor investiþii
pot determina modificãri ale ca-
lendarului de implementare a ac-
tivitãþii. Declararea pandemiei a
influenþat termenele de realiza-

re/implementare a obiectivelor de
investiþii.

Reporter: Care este bugetul to-
tal de investiþii pentru acest ºi ce
surse de finanþare aveþi?

Ion Mînzînã: Consiliul Judeþean
Argeº, prin Direcþia Strategii Sinte-
ze Proiecte cu Finanþare Interna-
þionalã, are în implementare 12
proiecte având ca sursã de finan-
þare fonduri europene nerambur-
sabile 2014 - 2020, în valoare de
334.477.434,32 lei, echivalentul a
70.131.774,18 euro, din care con-
tribuþia Consiliului Judeþean Argeº
este de 46.153.377,78 lei. Sursele
de finanþare pentru aceste investi-
þii sunt: Fondul European de Dez-
voltare Regionalã, bugetul de stat
ºi bugetul Consiliului Judeþean
Argeº.

Din totalul fondurilor accesate,
un procent de 70%-85% reprezin-
tã finanþarea primitã de la Uniu-
nea Europeanã.

Astfel, din valoarea totalã a pro-
iectelor aflate în implementare, de
334.477.434,32 lei, fondurile neram-
bursabile reprezintã 288.324.434,32
lei, iar contributia Consiliului Ju-

deþean Argeº - 46.153.377,78 lei.
Consiliul Judeþean Argeº are in im-
plementare urmãtoarele proiecte:

Domeniul lnfrastructurã rutierã,
eficienþã energeticã ºi iluminat
public:

- Modernizare DJ 504 lim. jud.
Teleorman-Popeºti-Izvoru-Re-
cea-Cornãþel-Vulpeºti (DN65A),
KM 110+700-136+695, L - 25,995
km, com. Popeºti, Izvoru, Recea,
Buzoioeºti, Jud. Argeº - valoare
proiect: 85.913.743,72 lei;

- Modernizare DJ 503 lim, jud.
Dâmboviþa - Slobozia - Rociu -
Oarja - Catanele, km 98+000-
140+034, l - 42,034 km - valoare
proiect: 99.818.008,40 lei;

- Creºterea eficienþei energetice
a Spitalului de recuperare Brãdet,
cod smis 114860 - valoare proiect:
4.273.336,34 lei;

- Creºterea eficientei energetice
a Palatului Administrativ, situat în
piteºti - Piaþa Vasile Milea, nr. 1, ju-
deþul Argeº - valoare proiect:
34.461.397,65 Domeniul Turism,
patrimoniu natural ºi cultural, in-
clusiv servicii conexe;

- Restaurarea Muzeului Judeþean
Argeº - consolidarea, protejarea ºi
valorificarea patrimoniului cultu-
ral - valoare proiect: 21.462.319,75
lei;

- Restaurarea Galeriei de Artã

„Rudolf Schweitzer - Cumpãna”-
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Pandemia a influenþat termenele de implementare a obiectivelor de

investiþii, ne-a spus Ion Mînzînã. Preºedintele Consiliului Consiliului

Judeþean Argeº. Domnia sa ne-a vorbit, într-un interviu, atât despre

modul în care instituþia trece prin criza sanitarã, cât ºi despre proiec-

tele de investiþii pe care aceasta le deruleazã.
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consolidarea, protejarea ºi valorifi-

carea patrimoniului cultural - valo-

are proiect: 19.571.115,55 lei;

- Conservarea ºi consolidarea

Cetãtii Poenari Argeº - valoare

proiect: 23.262.100,85 lei.

Domeniul
Infrastructura de
servicii sociale ºi
medicale:

- Extinderea, modernizarea ºi do-
tarea spaþiilor de urgenþã de la
Spitalul de Pediatrie Piteºti – valo-
are proiect: 3.430.123,52 lei;

- Extinderea ºi dotarea spaþiilor
de urgenþã ºi amenajãri în incinta
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Piteºti - valoare proiect:
12.962.573,96 lei;

- Extinderea ºi dotarea ambula-
toriului integrat al Spitalului Jude-
þean de Urgenþã Piteºti - valoare
proiect: 13.443.259,46 lei;

- Extinderea, modernizarea ºi do-
tarea ambulatoriului integrat al
Spitalului de Pediatrie Piteºti - va-

loare proiect: 12.936.316,10 lei.

Domeniul Capacitate
ºi eficienþã
administrativã:

Implementarea unor mãsuri ºi
instrumente destinate îmbunãtã-
þirii proceselor administrative în
cadrul Consiliului Judeþean Argeº
- valoare proiect: 2.943.139,02 lei

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pãnã la fina-
lul anului?

Ion Mînzînã: Lucrãrile de inve-
stiþii care vor fi scoase la licitaþie
pãnã la finalul anului cu finanþare
din bugetul de stat ºi bugetul
Consiliului Judeþean Argeº sunt:

- Pod pe DJ 703 H Curtea de
Argeº (DN 7 C) - Valea Danului -
Cepari, km 0+597, L=152 m, în
com. Valea Danului, faza Proiect
Tehnic ºi execuþie lucriiri;

- Consolidare ºi reabilitare Spital
Judeþean de Urgenþã Piteºti, faze-
le actualizare D.A.L.I. ºi Proiect
Tehnic.

- Referitor la licitaþiile pe care le
vom demara anul acesta pentru
proiectele cu finanþare internaþio-
nalã, menþionãm:

- Achiziþia serviciilor de proiecta-
re, asistenþa tehnicã ºi de realizare
a execuþiei lucrãrilor pentru pro-
iectul “Conservarea ºi Consolida-
rea Cetãþii Poenari Argeº”;

- Achiziþia execuþiei de lucrãri
pentru proiectul „Extinderea ºi do-
tarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Piteºti”;

- Achiziþia execuþiei de lucrãri
pentru proiectul „Extinderea, mo-
dernizarea ºi dotarea Ambulato-
riului Integrat al Spitalului de Pe-
diatrie Piteºti”.

Reporter: Ce proiecte aveþi în
plan pentru exerciþiul bugetar
2021-2027?

Ion Mînzînã: Pentru perioada de
programare POR 2021-2027 (OS
3.3 Dezvoltarea unei mobilitãþi na-
þionale, regionale ºi locale durabi-
le, reziliente în faþa sehimbãrilar
climatice, inteligente ºi intermo-
dale, inclusiv îmbunãtãþirea occe-
sului la TEN-T ºi a mobilitãþii tran-

sfrontaliere, Axa prioritara 4 - 0 re-
giune mai accesibilã), Consiliul Ju-
deþean Argeº, are în pregãtire ur-
mãtoarele proiecte:

- Modernizare DI 679: Pãduroiu
(DN 67B) — Lipia - Popeºti - Lunca
Corbului – Pãdureþi - Cieºti - Fâlfan
- Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. lui
Olt, km 0+000-48.222, L - 47,670
km - pentru care a fost solicitatã fi-
nanþare prin Programul Operaþio-
nal Asistenþã Tehnicã 2014-2020
pentru elaborarea documentaþii-
lor tehnico-economice în vederea
pregãtirii proiectului de infrastruc-
turã rutierã de interes judeþean;

- Modernizare DJ 659: Piteºti -

Brodu - Suseni - Gliganu dc Sus -

Bârlogu -Negraºi - Mozãceni - Lim.

Jud. Dâmboviþa, km0+ OOH-

58+320, L—58,320 km.

Pentru proiectele descrise mai

sus, în acest an va fi realizatã do-

cumentaþia tehnico-economicã,

iar implementarea acestora va fi

demaratã dupã apariþia ghidurilor

solicitantului.

Reporter: Ce strategie de dez-

voltare qveþi pe termen scurt, me-
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diu ºi lung?

Ion Mînzînã: La nivelul Consi-

liului Judeþean Argeº au fost rea-

lizate Strategia de dezvoltare teri-

torialã integratã ateritoriului

Argeº Muscel, Strategia de dezol-

tare a serviciilor sociale la nivelul

judeþului Argeº ºi Strategia pen-

tru eflcienþã energeticã a judeþu-

lui Argeº pentru per ioada

2016-2020.

Strategia de Dzvoltare Durabilã

a judeþului Argeº 2021-2027 este

în curs de elaborare în cadrul pro-

iectului „lmplementarea unor mã-

suri ºi instrumente destinate

îmbunãtãþirii proceselor admini-

strative în cadrul Consiliului Jude-

þean Argeº”, cod SMIS 128987.

Acesta este finanþatã în cadrul

CP12/2018 pentru regiunile mai

puþin dezvoltate - Fundamentarea

deciziilor, planificare strategicii ºi

mãsuri de simplificare pentru ce-

tãþeni la nivelul administraþiei pu-

blice locale din regiunile mai puþin

dezvoltate.

Strategia de Dezvoltare Durabilã

a Judeþului Argeº 2021- 2027 va fi

finalizatã în luna noiembrie a aces-

tui an ºi va cuprinde obiectivele

strategice generale care viseazã

dezvoltarea teritoriului pe termen

mediu.

Principalele elemente ale strate-

giei de dezvoltate judeþeanã vize-

azã cel puþin urmãtoarele elemen-

te:

- contextul strategic (raportarea
la alte documente strategice la ni-
vel naþional ºi intemaþional),

- contextul european de dezvol-
tate,

- contextul naþional de dezvolta-
te durabilã,

- strategia de dezvoltate regio-
nalã,

- prezentarea generalã a judeþu-
lui,

- descriere generalã,
- structura administrativ — teri-

torialã,
- mediul economic,
- domeniile de acþiune ale jude-

þului (sãnãtatea, asistenþa socialã,
învãþãmântul, cultura, arta, urbani-
smul, infrastructura etc),

- analiza SWOT,
- obiectivul general ºi direcþiile

strategice de acþiune: infrastructu-
rã, educaþie, resurse umane, agri-

culturã, dezvoltarea capacitãþii ad-
ministrative, cooperarea inter-in-
stituþionalã etc., portofoliul de
proiecte propuse.

O atenþie deosebitã va fi acorda-
tã domeniilor culturã, sãnãtate ºi
servicii sociale, infrastructurã de
transport ºi urbanism, care vor fi
tratate în cadrul unor capitole di-
stincte.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

Ion Mînzînã: Problemele

întâmpinate în accesarea fonduri-
lor europene sunt legate de perio-
ada îndelungatã de pregãtire a
documentelor programatice la ni-
vel de autoritate de management,
apariþia cu întârziere a ghidurilor
solicitantului, verificarea ºi apro-
barea cererilor de finanþare, deru-
larea achiziþiilor publice, insufi-

cienþa personalului specializat în
accesarea fondurilor europene,
modificãrile frecvente ale proce-
durilor/reglementãrilor/actelor
normative referitoare la procesul
de implementare.

Reporter: Care ar fi alternativele
pentru soluþionarea acestora, în
opinia dumneavoastrã?
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"Extinderea, modernizarea ºi dotarea
spaþiilor de urgenþã de la Spitalul de

Pediatrie Piteºti – valoare proiect:

3.430.123,52 lei".



Ion Mînzînã: Alternative pentru
soluþionarea obstacolelor legisla-
tive întâmpinate considerãm a fi:

- existenþa unui cadru legislativ
predictibil,

- lansarea cu operativitate a ghi-
durilor solicitantului,

- accelerarea procedurilor de
achiziþii publice,

- formarea profesionalã a perso-

nalului implicat în derularea pro-
iectelor cu finanþare internaþiona-
lã,

- buna fundamentare ºi stabilita-
te a actelor normative necesare în

procesul de Implementare.

Reporter: Mulþumesc!
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Proiectele de infrastructurã cu finanþare din Bugetul de stat ºi Bugetul
Consiliului Judeþean Argeº aflate în derulare:

Nr. crt. Denumire investiþie

1. Modernizare DJ 703 B Costeºti (DN 65 A) - ªerbãneºti (DJ 659), KM 60+325 - 68+783, L = 8,458 km, la Costeºti ºi Rociu

2. Modernizare DJ 703 B Morãreºti - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include ºi lucrãri de consolidare)

3. Pod pe DI 741 Piteºti - Valea Mare - Fãgetu - Mioveni, km 2+060, peste pârãul Valea Mare (Ploscaru), la ªtefãneºti

4. Pod pe DJ 738 Jugur - Drãghici - Mihfieºti peste rãul Tãrgului, km 21+900, în com. Mihãeºti

5. Pod pe DI 703 H Curtea de Argeº (DN 7 C) - Valea Danului - Cepari, km 0+597, L=152 m, in com. Valea Danului

6. Modernizare DJ 703B Pãdureþi (DJ679) - Costeºti (DN65A), km 48+975-59+287, L=l0,312 km la Lunca Corbului ºi Costeºti

7. Pod peste râul Neajlov, în satul Siliºtea, comuna Cãteasca, jud. Argeº

Proiecte de investiþii cu finanþare din bugetul de stat ºi bugetul Consiliului
Judeþean Argeº care urmeazã sã fie demarate în acest an:

Nr. crt. Denumire investiþie

1.
Staþie de epurare ape uzate ºi reþea de canalizare menajerã la Spitalul de Boli Cronice Cãlineºti, U.A.M.S. Calineºti ºi Centrul de Recuperere ºi
Reabilitare Neuropsihiatricã Cãiineºti

2. Pod pe DJ 732 km 0+815, peste râul Târgului, comuna Stâlpeni

3. Modemizare DJ 679 C lzvoru-Mozãceni km 12+489 - 21+688, L=9,199 km

4. Modernizare DJ732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, km 7+165-8+695, L=1,53 km

5. Modernizare DJ 703G ªuici (DJ 703H) - Ianculeºti - lim. jud. Vâlcea, km 14+000-16+921(lim. jud. Vâ1cea), L=2,921 km, comuna Suici

6. Modemizare DI 731 B, sate Sdmara ºi Metofu,km 1+603 -3+728, L= 2,125 km, comuna Poiana Lacului

7. Modernizare DJ 703 H Sãlãtrucu-Vâlcea, km 25+151-29+863, L=4,712 km


