
CU O VALOARE NERAMBURSABILÃ DE PESTE UN MILIARD DE EURO

900 de proiecte
prin POR, la nivelul
ADR Vest

Reporter: Ce efecte a avut pan-
demia asupra activitãþii Agenþiei?

Sorin Maxim: În ciuda pande-
miei, activitatea noastrã s-a desfã-
ºurat fãrã întreruperi în toatã acea-
stã perioadã. Asta, pentru cã am
încercat sã ne adaptãm contextu-
lui, încã de la început, având grijã,
în acelaºi timp, sã punem siguranþa
oamenilor noºtri pe primul plan.

Cele mai mari provocãri au þinut

de efectele pandemiei asupra be-
neficiarilor fondurilor oferite prin
Regio-POR. Activitatea lor a fost
afectatã, însã ºi în aceste cazuri
ne-am adaptat, þinând cont, desi-
gur, de prevederile specifice stãrilor
de alertã, respectiv, de urgenþã, iar
procesul de evaluare, contractare ºi
implementare a proiectelor depuse
nu a fost întrerupt.

Aºa se face cã, în perioada

2020-2021, la nivelul Regiunii Vest,
în cadrul Programului Regional
Operaþional 2014-2020 au fost
semnate 373 contracte de finanþa-
re, cu o valoare nerambursabilã de
332,33 milioane euro.

Reporter: Ce proiecte se aflã în
aprobare/derulare, în regiune?

Sorin Maxim: La nivelul Regiunii
Vest gestionãm în acest moment
aproape 900 de proiecte prin Pro-

gramul Operaþional Regional. Valo-
area finanþãrii lor nerambursabile
este de peste 1,132 miliarde de
euro.

Dintre aceste proiecte, 24 se aflã
în proces de evaluare, selecþie ºi
contractare ºi au o valoare totalã de
8 milioane de euro. Celelalte 871 au
fost contractate, iar valoarea finan-
þãrii lor depãºeºte 1,124 miliarde
euro. Mai bine de o treime dintre
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La nivelul Regiunii Vest sunt gestionate, în prezent, aproape 900 de proiecte

prin Programul Operaþional Regional, dupã cum ne-a spus, într-un inter-

viu, Sorin Maxim, preºedintele ADR Vest. Valoarea finanþãrii lor nerambur-

sabile este de peste 1,132 miliarde de euro. Dintre aceste proiecte, 24 se aflã

în proces de evaluare, selecþie ºi contractare ºi au o valoare totalã de 8 mi-

lioane de euro. Celelalte 871 au fost contractate, iar valoarea finanþãrii lor

depãºeºte 1,124 miliarde euro. Mai bine de o treime dintre ele, mai exact

382, reprezintã proiecte finalizate, conform domnului Maxim.
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ele, mai exact 382, reprezintã pro-
iecte finalizate.

Reporter: Cât de mult se axeazã
acestea pe segmentul smart?

Sorin Maxim: Programul Opera-
þional Regional are o axã dedicatã
acestui segment. Este vorba de Axa
1 - "Promovarea transferului tehno-
logic", pentru care, în regiunea no-
astrã, avem 16 proiecte contractate
sau în curs de contractare. Valoarea
lor nerambursabilã depãºeºte 3,2
milioane de euro.

Tot în cadrul acestei axe, Autorita-
tea de Management urmeazã sã
lanseze un apel de proiecte în ca-
drul Obiectivului specific 1.2 -
"Creºterea inovãrii în companii prin
sprijinirea abordãrilor multisecto-
riale rezultate în urma implementã-
rii iniþiativei regiuni mai puþin dez-
voltate în Romania - Research Valo-
rization". Regiunii Vest îi sunt aloca-
te 1,04 milioane euro.

De asemenea, în cadrul Axei Prio-
ritare 2 "Îmbunãtãþirea competitivi-
tãþii întreprinderilor mici ºi mijlocii",
unul din criteriile de selecþie a pro-
iectelor a fost caracterul inovativ al
investiþiei, ceea ce, indirect, a sti-
mulat investiþiile în segmentul

smart.

Reporter: Ce sumã este alocatã
din bugetul 2020-2027 regiunii pe
care o reprezentaþi?

Sorin Maxim: Pentru Programul
Operaþional Regional 2021 - 2027,
bugetul alocat Regiunii Vest va fi
de aproximativ 1,179 miliarde euro,
împãrþit pe ºapte prioritãþi:

P1 - O regiune competitivã prin
inovare, digitalizare ºi întreprinderi
dinamice;

P2 - O regiune cu oraºe Smart;
P3 - O regiune cu oraºe prieteno-

ase cu mediul;
P4 - O regiune cu mobilitate urba-

nã sustenabilã;
P5 - O regiune accesibilã;
P6 - O regiune educatã ºi atractivã;
P7 - O regiune pentru cetãþeni.

Reporter: Care este gradul de ab-
sorbþie, la nivel regional, a fonduri-
lor alocate din bugetul precedent?

Sorin Maxim: Pânã la finalul anu-
lui trecut, prin Programul Operaþio-
nal Regional 2014-2020, în Regiu-
nea Vest s-au fãcut plãþi în valoare
totalã de aproape 250 milioane
euro, ceea ce reprezintã o ratã de
absorbþie de aproape 23%, raporta-
tã suma contractatã.

Reporter: Care este valoarea fon-
durilor UE atrase în 2021?

Sorin Maxim: În anul 2021, în Re-
giunea Vest au fost contractate 126
de proiecte, cu o valoare a finanþãrii
nerambursabile de 82,13 milioane
euro.

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

Sorin Maxim: Cadrul legislativ
actual permite realizarea activitãþi-
lor specifice dezvoltãrii regionale ºi
implementãrii proiectelor finanþate
din fonduri europene. Bineînþeles,
existã aspecte care mai pot fi
schimbate sau îmbunãtãþite ºi mã
refer aici în primul rând la debiro-
cratizarea procesului de accesare a
fondurilor europene ºi de imple-
mentare a proiectelor.

Apreciem faptul cã existã deschi-
dere ºi se fac demersuri susþinute
pentru îmbunãtãþirea pachetului
legislativ în acest domeniu. E im-
portant de menþionat faptul cã, în
ultima perioadã, au fost emise mai
multe acte normative ºi sunt în
dezbatere mai multe propuneri le-
gislative pentru pregãtirea perioa-
dei 2021-2027, când agenþiile pen-
tru dezvoltare regionalã vor înde-

plini rolul de autoritãþi de manage-
ment pentru programele operaþio-
nale regionale.

Reporter: Care este problematica
sectorului?

Sorin Maxim: Procesul de accesa-
re a fondurilor europene este unul
destul de greoi, întrucât implicã
multã birocraþie. De asemenea, exi-
stã probleme ºi în ceea ce priveºte
numãrul ºi/sau pregãtirea resurselor
umane implicate în proiecte.

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

Sorin Maxim: Credem cã este ne-
cesarã implicarea activã a tuturor
pãrþilor angrenate în procesul de
legiferare, pregãtire, accesare ºi im-
plementare a fondurilor europene.
De asemenea, credem cã e nevoie
de o îmbunãtãþire continuã a pa-
chetului legislativ, realizatã ºi prin
simplificarea regulilor, debirocrati-
zarea ºi digitalizarea proceselor ºi
nu în ultimul rând, pregãtirea con-
tinuã ºi perfecþionarea personalului
implicat în proiecte.

Reporter: Mulþumesc!
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