
"Bugetul alocat
pentru POR Centru
2021-2027 este de
1,39 miliarde euro"

(Interviu cu Simion Creþu, Directorul General al ADR Centru)

Reporter: Ce amprente au lãsat
cei doi ani de pandemie asupra
activitãþii ADR Centru?

Simion Creþu: ADR Centru este
una din organizaþiile care s-a
adaptat rapid la situaþia de-
clanºatã de pandemia COVID 19,

iar dupã perioada scurtã de aco-
modare la restricþiile ce s-au
rãsfrânt asupra modului clasic de
gestionare a documentelor de lu-
cru, activitãþile noastre generale
nu au avut de suferit, ci, în anumi-
te domenii, chiar s-au îmbunãtãþit.

Din martie 2020 ºi pânã în pre-
zent, activitatea de telemuncã
este complementarã activitãþii cu
prezenþã la birouri, acum fiind des-
fãºurate ambele tipuri, prin rota-
þie, de angajaþii ADR Centru.

Pandemia a subliniat imperativi-

tatea digitalizãrii muncii, telemun-
ca venind cu avantaje ºi dezavan-
taje, atât pe plan profesional ºi in-
stituþional, cât ºi în planul perso-
nal al angajaþilor. Situaþia de-
clanºatã de pandemia COVID 19, a
adus cu sine, atât la nivel naþional,
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Pentru firme, pentru dezvoltarea investiþiilor companiilor, pentru coope-

rarea acestora ºi pentru susþinerea ºi dezvoltarea societãþilor comerciale

ADR Centru a coordonat douã axe ale POR 2014-2020, dintre care una a

fost cea mai solicitantã, cu mii de proiecte depuse, ne-a spus Simion Creþu,

Directorul General al ADR Centru. Domnia sa a menþionat cã, practic, la

ora realizãrii interviului, Agenþia avea contractate 624 de proiecte în va-

loare totalã de aproape 300 milioane euro pentru mediul de afaceri, prin

care s-au creat cel puþin 5.000 noi locuri de muncã. Este vorba de proiecte

inovative în diverse domenii, de crearea a ºapte incubatoare de afaceri,

de sprijinirea a 472 microîntreprinderi ºi de susþinerea extinderii ºi dezvol-

tãrii afacerilor pentru mai mult de 144 firme mici ºi mijlocii.

Bugetul alocat pentru POR Centru 2021-2027 este de 1,39 miliarde euro,

din care 1,181 miliarde euro sunt alocaþi din FEDR, ne-a mai precizat

domnul Creþu, într-un interviu.
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cât ºi regional sau local, o suitã de
schimbãri rapide în domeniul
muncii, pentru toþi. Din fericire, la
noi conversia a fost foarte scurtã,
iar cu ajutorul procedurilor de lu-
cru adaptate, prin coordonare ºi
eficientizare, timpii de inactivitate
din anumite activitãþi au fost înlã-
turaþi.

În schimb, lipsa interacþiunii di-
recte în 2020 a afectat activitatea
noastrã cu beneficiarii, dar ºi cu
cetãþenii ºi cu partenerii noºtri na-
þionali sau internaþionali. Din vara
anului 2021 am reluat o parte din
activitãþile de informare cu pre-
zenþã fizicã ºi deplasãri în teritoriu,
respectând restricþiile existente la
momentul organizãrii de eveni-
mente. Nu putem afirma cã activi-
tatea Agenþiei a trecut insesizabil
prin acest fenomen, dar putem
afirma cã ne-am adaptat rapid no-
ilor cerinþe ºi modalitãþi de lucru,
impuse de restricþiile pandemiei.
Însã, privind în ansamblu, activita-
tea Agenþiei nu a suferit din cauza
pandemiei, ci aceastã crizã ne-a
ajutat sã ne eficientizãm ºi sã ve-
dem noile oportunitãþi pe care le
oferã digitalizarea muncii. Ne-am
atins þintele majore stabilite ºi
procesul de implementare a Pro-
gramului Operaþional Regional
2014-2020 a decurs conform pro-
gramãrii.

În acelaºi timp, în aceºti doi ani,
Agenþia pentru Dezvoltare Regio-
nalã Centru a primit noi atribuþii ºi
sarcini, fapt care demonstreazã
atât relevanþa activitãþii ºi calitatea
muncii noastre la nivel regional,
dar ºi rezultatele bune obþinute
pe parcursul celor peste 20 de ani
de activitate ºi încrederea pe care
am obþinut-o în rândul beneficia-
rilor, instituþiilor ºi mediului privat
sau alte organizaþii de la nivel re-
gional. Astfel, anul 2020 a venit ºi
cu decizia ca Agenþiile pentru
Dezvoltare Regionalã sã devinã
Autoritãþi de Management (AM)
pentru viitoarele Programe Ope-
raþionale Regionale (POR) în pe-
rioada 2021-2027, fiecare regiune
lucrând în prezent la definitivarea
propriului Program Operaþional
Regional. De la finalul anului 2021,
trei componente de finanþare ale
Planului Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã au fost atribuite spre
gestionare ADR-urilor, respectiv
cele aferente educaþiei, sãnãtãþii ºi
mediului social.

Activitatea noastrã cu solicitanþii
de fonduri, cetãþenii, tinerii sau
alte organizaþii a continuat în aceas-
tã perioadã ºi am încercat sã ve-
nim în sprijinul cetãþenilor prin
evenimente hibrid sau online,
când nu s-au putut desfãºura fizic,
derulate prin Centrul Europe Di-

rect Regiunea Centru ºi prin cele-
lalte proiecte regionale sau pro-
grame pe care le derulãm. Scopul
nostru, prin toate activitãþile auxi-
liare celor de gestionare a proiec-
telor cu finanþare europeanã, este
de a îmbunãtãþi nivelul de infor-
mare al cetãþenilor referitor la te-
mele prioritare ºi oportunitãþile
susþinute prin investiþii de Comisia
Europeanã, cum sunt cele de me-
diu, economie circularã, cu scopul
de a eficientiza trecerea informa-
þiilor din sfera teoreticã în sfera
practicã, de a îmbunãtãþii condiþii-
le de mediu ºi de trai ale cetãþeni-
lor români care sunt cetãþeni eu-
ropeni.

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

Simion Creþu: La momentul ac-
tual gestionãm proiectele finanþa-
te prin Programul Operaþional Re-
gional 2014-2020, care sunt încã
în derulare. Proiectele contractate
pentru perioada 2014-2020 asigu-
rã absorbþia de fonduri europene
pentru dezvoltarea economi-
co-socialã a întregii regiuni. În
esenþã, este vorba de circa 1100
proiecte, a cãror valoare totalã

este de peste 1,7 miliarde euro ºi
prin care se creeazã sau se menþin
în activitate peste 30.000 locuri de
muncã.

Aceste resurse financiare vor fi-
nalizarea transformarea Regiunii
Centru într-o regiune mult mai
atractivã, mult mai modernã, mult
mai atrãgãtoare pentru cetãþenii
proprii, dar ºi pentru vizitatori ºi
turiºti. Vorbim de modernizarea a
peste 500 km de drumuri judeþe-
ne, prin 17 proiecte a cãror valoa-
re totalã este de peste 270 milioa-
ne euro, la care se adaugã 34 pro-
iecte de mobilitate urbanã, de
modernizare a infrastructurii rutie-
re din municipii ºi oraºe, inclusiv
prin eco-mobilitate ºi transport
ecologic - proiecte cu a cãror va-
loare totalã este de peste 350 mi-
lioane euro. Proiectele contractate
de noi pentru perioada 2014-2020
atrag fonduri europene pentru
mediul urban, cea mai mare parte
a finanþãrilor alocate prin POR
2014-2020 fiind destinate localitã-
þilor urbane. În plus, se aflã încã în
derulare, mare parte din cele 58
de proiecte depuse de municipiile
ºi oraºele Regiunii Centru pentru
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"În urmãtoarea perioadã de programare,
2021-2027, avem propuneri de sisteme de
închiriere biciclete electrice ºi midibuse
electrice, autobuze de dimensiuni reduse".



eficientizarea energeticã, pentru
reducerea consumurilor, peste 60
de clãdiri publice, pentru unitãþi
administrative, ºcoli ºi spitale.

Desigur, nici cetãþenii nu au fost
uitaþi, în oraºele noastre fiind în
plin proces de implementare pro-
iecte de anvelopare a blocurilor
de locuinþe prin care mai mult de
5.000 apartamente vor fi izolate,
cu fonduri în valoare totalã de cir-
ca 50 milioane euro. Aceastã preo-
cupare pentru eficientizarea ener-
geticã s-a transpus ºi în proiecte
dedicate eficientizãrii sistemelor
de iluminat, 11 astfel de cereri de
finanþare fiind înscrise în Regiunea
Centru, la o valoare totalã de
aproape 30 milioane euro. Tot
prin fondurile gestionate de noi,
completãm dezvoltarea mediului
urban ºi susþinem proiectele loca-
le prin care s-au curãþat terenuri ºi
s-au creat noi zone verzi, spaþii de
agrement, terenuri de sport sau
parcuri. Este vorba de 22 de pro-

iecte, în valoare totalã de peste 31
milioane euro, prin care spaþii pu-
blice abandonate ºi neutilizate au
fost ecologizate ºi redate cetãþeni-
lor.

Prin POR 2014-2020 avem ºi o
axã dedicatã mobilitãþii urbane
durabile, unde proiectele de elec-
tro-mobilitate sunt esenþiale. Aici
se regãsesc proiecte în derulare
ºi/sau implementate prin care se
investeºte în autobuze electrice
cu staþii de încãrcare lentã ºi rapi-
dã, staþii de încãrcare pentru vehi-
cule private (unde încã nu avem
multe solicitãri), troleibuze ºi siste-
me de management al traficului.
Pe lângã acestea, în urmãtoarea
perioadã de programare,
2021-2027 avem propuneri de sis-
teme de închiriere biciclete elec-
trice si midibuse electrice, autobu-
ze de dimensiuni reduse. Exem-
plul de succes al regiunii ar putea
fi municipiul Braºovul, cu 51 de
troleibuze noi, cu autonomie

mare ºi alte 71 de autobuze ecolo-
gice (peste 50 fiind electrice, restul
hybrid), dar electrificarea tran-
sportului public în Regiunea Cen-
tru va continua accelerat, alãturi
de dezvoltarea reþelei de staþii de
încãrcare destinate publicului larg
ºi de sistemele de micro-elec-
tro-mobilitate (biciclete electrice).
Acest oraº este urmat de Sibiu ºi
Târgu Mureº, unde se pune pro-
blema transportului ecologic în

zonele centrale.
Avem ºi o axã specificã numai

pentru investiþii în comunitãþile
mai mici, oraºele cu mai puþini de
10.000 de locuitori, care în perioa-
da 2007-2013 nu erau eligibile
spre finanþare. Prin actualul pro-
gram de finanþare, în Regiunea
Centru se implementeazã proiec-
te Regio în 28 de oraºe mici ºi mij-
locii care se regenereazã cu ajuto-
rul a 37 de proiecte cu finanþare
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"Prin fondurile gestionate de noi,
completãm dezvoltarea mediului urban ºi
susþinem proiectele locale prin care s-au
curãþat terenuri ºi s-au creat noi zone verzi,
spaþii de agrement, terenuri de sport sau
parcuri. Este vorba de 22 de proiecte, în
valoare totalã de peste 31 milioane euro,
prin care spaþii publice abandonate ºi
neutilizate au fost ecologizate ºi redate
cetãþenilor".



nerambursabilã, cu o valoare tota-
lã ce depãºeºte 150 milioane euro,
pentru modernizarea reþelei rutie-
re ºi a clãdirilor în care se de-
sfãºoarã activitãþi educative, cul-
turale ºi recreative. Am adãuga la
aceste investiþii ºi cele 7 proiecte
destinate comunitãþilor din 5 sta-
þiunile turistice din Regiune, unde
avem lucrãri de reabilitare a infra-
structurii publice, unde sunt atraºi
aproape 5 milioane euro.

Proiectele gestionate la nivel re-
gional asigurã revitalizarea a 32
de obiective de patrimoniu cultu-
ral, biserici fortificate, muzee ºi ce-
tãþi din întreaga regiune, atât în
zona urbanã cât ºi ruralã, cu fon-
duri în valoare totalã de aproape
50 milioane euro.

În domeniul social, susþinem
dezvoltarea infrastructurii educa-

þionale, a celei de sãnãtate ºi a
centrelor sociale de zi, cu impor-
tante resurse europene, în valoare
totalã de peste 360 milioane euro.
Deoarece am trecut prin doi ani
foarte dificili, iar pandemia COVID
nu dã încã semne cã va fi curând
depãºitã, investiþii importante
sunt derulate în instituþiile medi-
cale. Astfel, 32 de ambulatorii,
Unitãþi de Primiri Urgenþe din re-
giune, precum ºi unitãþi ISU sunt
finanþate pentru modernizare, re-
abilitare ºi dotare cu aproape 100
milioane euro. În domeniul ºcolar
avem 119 proiecte pentru con-
strucþie, modernizare, extindere ºi
echipare a infrastructurii de edu-
caþie, care prevãd condiþii mai
bune în 11 grãdiniþe, 92 ºcoli gim-
naziale, 17 licee ºi 5 universitãþi.
Valoarea totalã a acestor proiecte

este de peste 230 milioane euro.
Nu în ultimul rând, asigurãm dez-
voltarea structurilor sociale spe-
cializate, prin 25 de proiecte de
modernizare, construire, extinde-
re ºi dotare a unitãþilor de asisten-
þã socialã, a centrelor comunitare
sau edificarea de locuinþe sociale,
cu un buget total de peste 30 mi-
lioane euro.

În acelaºi timp, acordãm o mare
atenþie dezvoltãrii mediului de
afaceri local ºi regional. Practic, to-
ate proiectele de investiþii publice

sunt menite sã atragã investiþii ºi
în domeniul privat, iar în Regiunea
Centru acest lucru este foarte di-
namic. Pentru firme, pentru dez-
voltarea investiþiilor companiilor,
pentru cooperarea acestora ºi
pentru susþinerea ºi dezvoltarea
societãþilor comerciale am coor-
donat douã axe ale POR
2014-2020, dintre care una a fost
cea mai solicitantã, cu mii de pro-
iecte depuse. Practic, avem acum
contractate 624 proiecte în valoa-
re totalã de aproape 300 milioane
euro pentru mediul de afaceri,
prin care s-au creat cel puþin 5.000
noi locuri de muncã. Este vorba de
proiecte inovative în diverse do-
menii, de crearea a 7 incubatoare
de afaceri, de sprijinirea a 472 mi-
croîntreprinderi ºi de susþinerea
extinderii ºi dezvoltãrii afacerilor
pentru mai mult de 144 firme mici
ºi mijlocii.

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

Simion Creþu: Din punctul de
vedere al procesului de dezvoltare
regionalã, "Smart" reprezintã un
proces de dezvoltare conceptualã,
pe baza Strategiilor de Specializa-
re Inteligentã. Regiunea Centru
are de peste 5 ani propria sa Stra-
tegie de Specializare Inteligentã
pe care o îmbunãtãþim continuu.
În baza acestui document, publi-
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"Aceastã preocupare pentru eficientizarea
energeticã s-a transpus ºi în proiecte
dedicate eficientizãrii sistemelor de iluminat,
11 astfel de cereri de finanþare fiind înscrise în
Regiunea Centru, la o valoare totalã de
aproape 30 milioane euro".



cat pe paginile noastre de Inter-
net, vor fi finanþate proiectele din
perioada 2021-2027 care vor in-
clude o cât mai mare componentã
de inovare, atât pentru mediul pu-
blic, cât ºi pentru dezvoltarea fir-
melor din Regiune.

În cadrul POR, proiectele "smart"
apar ca soluþii aplicate în dome-
niul dezvoltãrii urbane, respectiv
oraºe "mai inclusive", care creeazã
oportunitãþi egale pentru toþi.
Principiul "smart ºi tehnologizat"
înseamnã o urbe mai educatã, mai
sãnãtoasã, mai puþin costisitoare,
mai implicatã în tot ceea ce înse-
amnã procesul de administraþie
publicã, cu mai multe oportunitãþi
pentru mediul de afaceri ºi cetãþe-
an, beneficii care se traduc prin
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii - o
interacþiune mai uºoarã ºi priete-

noasã a oamenilor cu oraºul, cu
mediul, cu semenii ºi orientarea
cãtre un viitor susþinut de tehno-
logii inteligente integrate, nu în
ultimul rând mai adaptat tehnolo-
giilor digitale.

Atât autoritãþile publice locale,
cât ºi mediul privat utilizeazã teh-
nologii inteligente integrate în
procesele de dezvoltare. De ace-
ea, putem afirma cã toate proiec-
tele au o componentã "smart", de-
oarece prin proiectele finanþate
prin POR 2014-2020 se solicitã
fonduri pentru soluþii tehnologice
de ultimã orã, se implementeazã
proceduri de producþie sau de
modernizare cu echipamente de
ultimã generaþie, prin care se ur-
mãreºte îmbunãtãþirea rezultate-
lor atinse în fiecare proces în par-
te. În esenþã, conceptul de

"smart", presupune un proces
continuu de dezvoltare, retehno-
logizare, adaptare la noutãþile teh-
nologice ce afecteazã mai puþin
mediul, ce vizeazã confortul anga-
jatului ºi cetãþeanului, ce maximi-
zeazã calitãþile unui serviciu ºi care
se desfãºoarã pentru cetãþean ºi
împreunã cu acesta.

La nivel regional nu avem finan-
þate proiecte exclusiv de tip
"smart", dar avem sute de proiecte
care au componente "smart".
Acest lucru este logic ºi natural,
dacã luãm în considerare nevoile
localitãþilor - indiferent dacã sunt
de tip urban sau rural ºi indiferent
de infrastructura pe care o deþin.
Trebuie sã depãºim situaþia în care
instituþii, organizaþii, firme funcþio-
neazã cu echipamente ºi soluþii
tehnologice din categoria "uzate
moral" ºi sã trecem spre tehnolo-
gii moderne, care se pot "upgra-
da" rapid la nivel "smart".

Nevoia de abordare digitalã rezi-
dã din dificultãþile locuirii ºi admi-
nistrãrii aglomeraþiilor urbane.
Componenta de transformare di-
gitalã a administraþiei este com-
pletatã de susþinerea soluþiilor de
tip smart-city pentru a valorifica
relaþia dintre informatizarea admi-
nistraþiei ºi modernizarea modului
de locuire a spaþiului urban în be-

neficiul cetãþenilor. Conform unui
raport anual publicat de compa-
nia VegaComp Consulting, piaþa
globalã de Smart City este într-o
evoluþie acceleratã, cu o creºtere
medie anualã estimatã la 20%,
pânã în 2025, când este estimatã
la 2 trilioane de dolari, iar Europa
va avea pânã atunci cele mai mari
investiþii în proiecte smart-city.
Procesul de digitalizare, care con-
duce la un acces mai uºor la date-
le ºi serviciile din sectorul public,
contribuie la obþinerea de benefi-
cii economice ºi sociale ºi favoriza-
rea participãrii nemijlocite a cetã-
þenilor la viaþa publicã. La nivel lo-
cal existã un nivel relativ scãzut de
dezvoltare a serviciilor publice di-
gitale, iar creºterea eficienþei ad-
ministraþiei necesitã implementa-
rea de acþiuni în domeniul digitali-
zãrii. Realitatea ne aratã cã admi-
nistraþiile au experienþã redusã în
implementarea soluþiilor din do-
meniul smart-city.

Însã, ca sã rãspundem punctual,
din cele 57 de oraºe din Regiune,
conform Asociaþiei Române de
Smart City, au fost identificate
doar 7 care au implementat soluþii
de smart-city. Investiþiile au fost ºi
continuã sã fie disparate, fãrã sã
aibã neapãrat posibilitatea stabili-
rii unei legãturi ºi generãrii de re-
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"2,66 miliarde euro sunt fonduri europene
nerambursabile solicitate pentru realizarea
de noi construcþii, lucrãri de modernizare
sau extindere a construcþiilor existente,
investiþii în sisteme inteligente de iluminat
public, reabilitare termicã a clãdirilor,
crearea de piste de biciclete ºi parcuri,
restaurare obiective turistice, dezvoltare de
afaceri ºi achiziþia de echipamente".
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zultate coerente. APL-urile au o
capacitate administrativã ºi tehni-
cã limitatã de contracta ºi imple-
menta soluþii de digitalizare, iar
oportunitãþile de învãþare sunt
sporadice. În aceeaºi situaþie este
ºi capacitatea de a coopera cu po-
tenþialul furnizor în dezvoltarea
sau adaptarea soluþiilor. Pentru
dezvoltarea acestui concept este
necesarã capitalizarea experienþe-
lor individuale pentru a asambla
un sistem de cunoaºtere ºi de
bune practici, precum ºi depãºirea
rezistenþei la cooperare cu actorii
privaþi (start-up-uri, ONG-uri) din
comunitãþile vizate, atât în ce pri-
veºte dezvoltarea de soluþii, cât ºi
în ce priveºte accesul la date.
Menþinerea nivelului scãzut al in-
teracþiunii între autoritãþile locale
ºi cetãþeni, precum ºi rata scãzutã
a utilizãrii soluþiilor de tipul Smart
City ar continua sã ducã cãtre o
lipsã de eficienþã a administraþiei

locale.

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

Simion Creþu: La nivelul Regiu-
nii Centru, am încheiat anul 2021
cu un grad de absorbþie al POR
2014-2020, conform þintelor stabi-
lite, respectiv de 48%.

Trebuie subliniat cã toate proiec-
tele depuse pentru obþinerea de
finanþare prin Programul Opera-
þional Regional 2014-2020 au o
valoare totalã cumulatã de peste
3,5 miliarde euro, din care 2,66 mi-
liarde euro sunt fonduri europene
nerambursabile solicitate pentru
realizarea de noi construcþii, lucrã-
ri de modernizare sau extindere a
construcþiilor existente, investiþii
în sisteme inteligente de iluminat
public, reabilitare termicã a clãdi-
rilor, crearea de piste de biciclete
ºi parcuri, restaurare obiective tu-

ristice, dezvoltare de afaceri ºi
achiziþia de echipamente.

Dupã evaluarea cererilor de fi-
nanþare depuse, pânã în prezent,
au fost semnate 1.073 contracte
de finanþare, cu o valoare totalã a
bugetului solicitat pentru investiþii
de 1,40 miliarde euro, fondurile
nerambursabile din Programul
Operaþional Regional. Concret,

asta înseamnã cã necesarul de fi-
nanþare este de trei ori mai mare
decât volumul fondurilor alocate.

Când vorbim de absorbþie însã,
cititorii ziarului BURSA trebuie sã
ia în considerare faptul cã s-au
semnat noi contracte de finanþare
nerambursabilã ºi în 2021. În ace-
laºi timp, estimãm cã în acest an
vom ajunge cu numãrul de con-
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"Încã existã cazuri de nerespectare a
termenelor limitã de rãspuns pentru
verificarea documentaþiilor de atribuire ºi
s-au adâncit neconcordanþele în
procedurile de achiziþie directã, existând
inclusiv diferenþe între cerinþele legale ºi
facilitãþile efective oferite de sistemul
electronic SICAP. Astfel, modul cum se
deruleazã proiectele, bazat pe procedurile
de achiziþii publice, are în continuare de
suferit".
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tracte de finanþare la aproape
1.200, iar valoarea nerambursabilã
a fondurilor solicitate prin acestea
va fi de 1,34 miliarde euro, adicã
172,2 % grad de contractare, ra-
portat la bugetul alocat regiunii.

Trebuie menþionate câteva
aspecte relevante, care au influen-
þat gradul de absorbþie al acestui
program, de la lansarea sa pânã în
prezent. Pentru evaluarea gradu-
lui de absorbþie trebuie luat în
considerare faptul cã POR
2014-2020 a fost aprobat relativ
târziu la nivel european ºi lansat
doar în anul 2016 la nivel naþional
ºi regional. În acelaºi timp, pe par-
cursul anilor au fost lansate ºi re-
lansate apeluri, structura progra-
mului s-a modificat succesiv, prin
diversificarea axelor de finanþare
de la 12, câte erau iniþial la 15, câte
sunt în prezent. Avem încã dome-
nii de finanþare deschise depunerii

de proiecte ºi subliniem cã, în no-
iembrie 2020, mediul privat a de-
pus 237 de cereri de finanþare, a
cãror valoare a depãºit cu 3200%
valoarea disponibilã. Prin aceste
date vrem atragem atenþia asupra
ideii cã proiectele finanþate prin
POR 2014-2020 mai au la dispozi-
þie încã trei ani pentru finalizarea
implementãrii contractelor.

Mediul de afaceri reprezintã ca-
tegoria de beneficiari cu cea mai
mare ºi mai bunã dinamicã în im-
plementare. În ceea ce priveºte
autoritãþile publice locale, imple-
mentarea proiectelor europene
implicã derularea unor proceduri
complexe de achiziþii, unde apar
contestaþii, sau reluãri dacã nu se
prezintã nimeni, un proces destul
de dificil, astfel cã abia dupã sem-
narea contractelor de execuþie
pot trece la lucrãrile efective de
modernizare, reabilitare, respectiv

plãþi ºi rambursare bani cheltuiþi.
De aceea, þinând cont cã în pe-
rioada 2017-2020 s-au lansat mul-
te cereri de depuneri proiecte pe
POR, iar primele contracte de fi-
nanþare s-au semnat în luna apri-
lie 2017, în cei trei ani de imple-
mentare a contractelor POR
2014-2020, gradul de absorbþie
regional atins este unul realist, iar
în acest an, va creºte foarte mult.
Prin toate proiectele contractate,
credem cã vom ajunge la o sumã
de aproape un miliard euro atrasã
în regiune, pânã la finalul anului
2023.

Reporter: Care este valoarea
fondurilor UE atrase în 2021?

Simion Creþu: Exclusiv pe par-
cursul anului 2021 am semnat,
împreunã cu beneficiarii de fon-
duri, 76 de contracte de finanþare,
care solicitã ca finanþare neram-
bursabilã peste 247 milioane lei.
Astfel, avem în implementare un
numãr de 1.073 de proiecte con-
tractate, care solicitã spre finanþa-
re suma de 1,40 miliarde euro.

Reporter: Ce sumã este alocatã
din bugetul 2021-2027 regiunii pe
care o reprezentaþi?

Simion Creþu: Þinând cont de
prioritãþile Comisiei Europene (CE)
pentru perioada 2021-2027, la ni-
vel naþional s-a conceput un si-
stem mai modern de atragere a
fondurilor europene nerambursa-
bile. Este vorba despre o nouã

abordare a politicii de coeziune,
principala politicã de investiþii a
Uniunii Europene. Astfel, rolul
ADR-urilor se va schimba ºi se vor
aduce fondurile europene mult
mai aproape de beneficiarii lor fi-
nali, cetãþenii. În colaborare cu
ADR-urile, Ministerul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene (MIPE) va
asigura procesul de tranziþie de la
perioada de programare finan-
ciarã 2014-2020 cãtre viitoarea
perioadã de programare 2021-
2027, precum ºi continuitatea co-
respunzãtoare a finanþãrilor din
bugetul Uniunii Europene.

În urmãtorii doi ani, închidem
Programul Operaþional Regional
2014-2020, iar pentru noul Pro-
gram Operaþional Regional, noi,
Agenþia pentru Dezvoltare Regio-
nalã CENTRU, pentru regiunea no-
astrã, vom fi Autoritate de Mana-
gement. Astfel, descentralizarea
înseamnã cã vorbim, de fapt, de
opt programe la nivelul fiecãrei
regiuni de dezvoltare din þarã,
care vor fi coordonate de cele opt
Agenþii pentru Dezvoltare Regio-
nalã. Pânã acum, aºa cum ºtiþi, în
perioadele 2007-2013 ºi 2014-
2020, ADR-urile au avut calitatea
de Organisme Intermediare pen-
tru Programul Operaþional Regio-
nal, acesta fiind coordonat de la
Bucureºti.

Aceastã funcþie de Autoritate de
Management o vom gestiona sub
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coordonarea Ministerului Dezvol-
tãrii, Lucrãrilor Publice ºi Admini-
straþiei. Noi am început acest pro-
ces încã din anul 2020, am avut
consultãri cu toþi actorii implicaþi
în proces, cu reprezentanþii admi-
nistraþiei publice locale, cu socie-
tatea civilã ºi mediul de afaceri,
care au subliniat cã, în acest fel, va
exista o altã abordare strategicã a
programelor operaþionale ºi fon-
durile europene vor fi mult mai
uºor de folosit în beneficiul real al
cetãþenilor.

Acum avem deja elaboratã ver-
siunea a treia a Programului Ope-
raþional Regional CENTRU
2021-2027. Aceastã versiune este

transmisã autoritãþilor competen-
te ºi o vom negocia direct cu Co-
misia Europeanã, astfel încât în
prima jumãtate a anului 2022 sã
lansãm noul program dedicat re-
giunii noastre, exclusiv. Beneficia-
rii de finanþare îºi doresc reduce-
rea birocraþiei în elaborarea ghi-
durilor de finanþare, adaptarea
acestora în funcþie de nevoile rea-
le din teritoriu ºi simplificarea pro-
ceselor de evaluare, selecþie ºi
contractare a viitoarelor proiecte
europene. Sperãm sã rãspundem
prompt ºi eficient acestor cerinþe
ale lor!

Bugetul alocat pentru POR Cen-
tru 2021-2027 este de 1,39 miliar-

de euro, din care 1,181 miliarde
euro sunt alocaþi din FEDR. Viziu-
nea POR 2021-2027 prevede ca
Regiunea Centru sã devinã o re-
giune mai curatã, atractivã pentru
locuitorii sãi ºi turiºti, cu o econo-
mie competitivã bazatã pe cu-
noaºtere ºi inovare în care grija
pentru mediu ºi utilizarea raþiona-
lã ºi durabilã a resurselor sã fie
scopul fiecãrui cetãþean.

Acesta cuprinde intervenþii pe
toate cele 5 obiective de politicã
ale UE ºi este format din 7 axe
prioritare:

1. O regiune competitivã prin
inovare, digitalizare ºi întreprinde-
ri dinamice

2. O regiune digitalã
3. O regiune cu comunitãþi prie-

tenoase cu mediul
4. O regiune accesibilã
5. O regiune educatã
6. O regiune atractivã
7. Asistenþã tehnicã

Reporter: Cum apreciaþi legisla-
þia din domeniu ºi ce lipsuri are
aceasta?

Simion Creþu: "Totul este per-
fectibil", e dictonul care se aplicã ºi
pentru legislaþia din domeniu. Do-
rim sã subliniem faptul cã aplica-
rea legislaþiei naþionale existente,
deºi e stufoasã ºi implicã mulþi
paºi, nu a fost adaptatã provocãri-
lor cu care se întâlneºte societatea
noastrã, inclusiv cele generate de
pandemie, motiv pentru care s-au
propus pe parcursul anilor articole
care sã aducã îmbunãtãþirea, sã
permitã adaptarea prevederilor la
necesitãþile societãþii, la trendul
de dezvoltare, la norme europene.
În acelaºi timp, totul este în conti-
nuare perfectibil, fiindcã nimeni
nu poate anticipa toate speþele ci
doar pe cele mai frecvente. În
timp ce învãþãm ºi de la alþii ºi ve-
nim ºi cu propriile experienþe, se
încearcã stabilirea unui cadru de
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lucru cât mai cuprinzãtor, care sã
poatã contracara, limita sau antici-
pa cât mai multe situaþii.

În ceea ce priveºte procedurile
de lucru dintre ADR Centru ºi be-
neficiari în implementarea proiec-
telor , acestea sunt clare ºi
feed-back-ul beneficiarilor este
pozitiv, referitor la modul de cola-
borare pentru susþinerea imple-
mentãrii proiectelor. Considerãm
în continuare cã unele probleme
în implementarea proiectelor se
vor datora, ca ºi în perioada prece-
dentã 2007-2013, abordãrii neco-
respunzãtoare a aspectelor pri-
vind achiziþiile publice. Dar sun-
tem siguri cã fiecare beneficiar va
respecta legea, va încerca sã se
încadreze în timp, ne vor solicita
puncte de vedere ºi vom încerca
sã clarificãm cât mai multe aspec-
te, în aºa fel încât sã facilitãm pro-
cesul de implementare al unui
proiect. Pe de altã parte, am reali-

zat o centralizare a problematicii
apãrute în procesul de pregãtire a
cererilor de finanþare, referitoare
la regimul proprietãþii ºi al eligibi-
litãþii cheltuielilor ºi am menþinut
o corespondenþã activã cu
AMPOR pentru soluþionarea pro-
blemelor sau pentru simplificarea
procedurilor, unde a fost posibil.

Reporter: Care este problemati-
ca sectorului?

Simion Creþu: Din punctul de
vedere al implementãrii proiecte-
lor cu finanþare Regio 2014-2020,
pe lângã întârzierea clarã a lansãrii
ºi contractãrii proiectelor, un alt
aspect ce influenþeazã strâns legat
de acestea este tipul de beneficiar
ce acceseazã finanþarea. Dintre ca-
tegoriile de beneficiari, cea mai
mare parte a celor cu care lucrãm
noi sau cei ce au bugetul cel mai
mare contractat din program, re-
spectiv 85% din fondurile progra-
mului, sunt Autoritãþile Publice

Locale, primãriile ºi consiliile jude-
þene. Aici apar proceduri comple-
xe de achiziþii publice de organi-
zat ºi criterii specifice de respectat,
aspecte complexe privind pro-
prietatea obiectivelor unde se rea-
lizeazã investiþii. Cealaltã catego-
rie de beneficiari, mediul privat de
afaceri ºi proiectele lor se miºcã
foarte repede. Astfel, mare parte
dintre ele sunt finalizate sau, în
urma relansãrii unor linii de finan-
þare în 2019-2020, o parte sunt în
curs de contractare sau imple-
mentare.

Pe parcursul perioadei de imple-
mentare a proiectelor finanþate
prin Programul Operaþional Re-
gional 2014-2020, principalele
probleme identificate la proiecte-
le depuse spre finanþare au fost:

- Întârzieri în derularea procedu-
rilor de achiziþii ºi încheierea con-
tractelor,

- Modificãri ale proiectelor tehni-

ce datorate neconcordanþelor cu
realitatea din teren,

- Întârzieri în execuþie datorate
neînþelegerilor dintre firma de
construcþii ºi proiectant respectiv
beneficiar.

- Modificãri legislative care impli-
cã modificarea contractelor de
achiziþie si implicit întârzieri în im-
plementare (OUG 114/2018 - ma-
jorarea salariului minim în con-
strucþii),

- Creºterea substanþialã a pretu-
rilor materialelor de construcþii.
Acest aspect a fost reglementat
prin OUG 15/2021 respectiv de
Ordinele Ministrului Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei
nr . 1336/21.09.2021 si nr.
2050/30.12.2021 pentru aproba-
rea Metodologiei privind ajusta-
rea preþurilor aferente materiale-
lor de construcþii pentru contrac-
tele de achiziþie publicã,

- Capacitatea administrativã re-
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dusã în cazul unor beneficiari pu-
blici, respectiv un numãr mare de
proiecte semnate spre finanþare
raportat la numãrul personalului
disponibil ºi implicat în cadrul or-
ganizaþiei pentru implementarea
tuturor proiectelor.

Reporter: Care credeþi cã ar fi
soluþiile pentru rezolvarea acesto-
ra?

Simion Creþu: Pe parcursul im-
plementãrii Programului Opera-
þional Regional, au fost adoptate o
serie de mãsuri pentru fluidizarea
programului. Au existat unele
întârzieri în ceea ce priveºte grafi-
cul de lucrãri ce trebuie executat
de cãtre constructori, însã benefi-
ciarii au recuperat o mare parte
din decalaje. Acestea au fost re-
mediate fie prin recuperarea
întârzierilor semnalate, fie prin
prelungirea perioadei de imple-
mentare si implicit a duratei de
execuþie a lucrãrilor, fie prelungi-
rea perioadei contractelor de fi-
nanþare. ADR Centru a coordonat
mai multe reuniuni de lucru cu
beneficiarii de finanþare ºi con-
structori, pentru fluidizarea bloca-
jelor de lucru.

În ceea ce priveºte licitaþiile, da-
toritã modificãrilor legislative adu-
se ultima datã în 2016, în dome-
niul achiziþiilor publice, în special
prin stabilirea termenului maxim

de 14 zile în care ANAP va emite
acceptul asupra unei documenta-
þii depuse în Sistemul Electronic
de Achiziþii Publice, SICAP, s-a
încercat soluþionarea problemelor
prin accelerarea procedurii de
atribuire. Din pãcate, existã încã
blocaje ºi disfuncþionalitãþi, sem-
nalate de partenerii noºtri ºi de cã-
tre autoritãþile contractante care
deruleazã proceduri de achiziþii. În
principal, aceste blocaje apar da-
toritã faptului cã, la nivel naþional,
nicio autoritate nu rãspunde în
mod unitar ºi predictibil la între-
bãrile operatorilor sau ale autori-
tãþilor contractante, apãrând
astfel interpretãri aleatorii ale le-
gii, iar rãspunsurile nu au caracter
obligatoriu pentru toate pãrþile
implicate în procesul de achiziþii,
nici pentru autoritãþile cu rol de
control. Încã existã cazuri de nere-
spectare a termenelor limitã de rã-
spuns pentru verificarea docu-
mentaþiilor de atribuire ºi s-au
adâncit neconcordanþele în pro-
cedurile de achiziþie directã,
existând inclusiv diferenþe între
cerinþele legale ºi facilitãþile efecti-
ve oferite de sistemul electronic
SICAP. Astfel, modul cum se deru-
leazã proiectele, bazat pe proce-
durile de achiziþii publice, are în
continuare de suferit.

În ceea ce priveºte întârzierile

lansãrilor, respectarea unui calen-
dar ºi funcþionalitatea deplinã a si-
stemului electronic MySMIS ar pu-
tea accelera procesul de depune-
re, contractare, implementare
proiecte ºi absorbþia de fonduri.
Stabilitatea legislativã, mai ales pe
piaþa muncii ºi în materie fiscalã,
ar genera, de asemenea, o mai
bunã predictibilitate a cheltuielilor
ºi asta ar reduce impedimentele
referitoare la fluctuaþiile de costuri
estimative prevãzute în proiecte
corelat cu gradul de aplicare al
acestora la un an-doi diferenþã,
când începe implementarea unui
contract, dupã derularea procedu-
rilor de achiziþii publice.

Legislaþia din domeniu este mai
bunã, mai aplicatã, dar vom mai fi
necesare adaptãri sau îmbunãtãþi-
ri, pe parcursul timpului. Însã, cre-
dem cã focalizarea ºi accentul în
acest domeniu trebuie sã fie
îndreptate mai mult pe anticipa-
rea unor probleme cu soluþii apli-
cate în sistemul românesc de im-
plementare, o simplificare a biro-
craþiei ce o implicã criteriile de eli-
gibilitate a depunerii proiectelor ºi
în implementarea lor. Cum partea
de Autoritate de Management ne
revine nouã în 2012-2027, pentru
viitorul Program deja lucrãm la
partea de simplificare a documen-
taþiei, dar legislaþia este un dome-

niu ce aparþine de instituþiile na-
þionale, partea de resurse umane
ºi proiecte aplicate la nevoile cetã-
þenilor aparþine beneficiarilor, iar
modificãrile externe sau interne
ce se rãsfrâng asupra activitãþii tu-
turor ºi asupra proiectelor se vor
aborda când ºi dacã este cazul,
fiind independente de ceea ce fa-
cem, dar sigur vom avea ºi spriji-
nul Uniunii Europene în aplicarea
unor soluþii eficiente.

În prezent, alãturi de Asociaþia
ROREG, ADR Centru se preocupã,
în cadrul unui proiect POAT, de
îmbunãtãþirea procesului de im-
plementare a exerciþiului financiar
2021-2027. Din acest punct de ve-
dere, la nivel national, vor fi instru-
iþi aproximativ 1.000 de funcþiona-
ri pentru a creºte nivelul de
cunoºtinþe ale participanþilor în
ceea ce priveºte contractarea ºi
implementarea proiectelor finan-
þate din fonduri europene.

Reporter: Mulþumesc!
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