
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Fondurile din Politica
de Coeziune alocate
regiunii Bucureºti-Ilfov
- 594,76 milioane euro

(Interviu cu Dan Nicula, Directorul General al ADRBI)

Reporter: Dupã doi ani de pan-
demie, care sunt efectele asupra
activitãþii Agenþiei?

Dan Nicula: Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Bucu-
reºti-Ilfov (ADRBI) s-a adaptat noi-
lor condiþii de lucru, þinând cont
de reglementãrile în vigoare în si-
tuaþie de pandemie, în special
trecerea la regim de telemuncã.
Astfel, s-au gãsit soluþiile tehnice

de comunicare între colegi ºi
adaptarea la progresul digital
prin asigurarea circuitului docu-
mentelor în format electronic. În
relaþia cu partenerii tradiþionali,
beneficiarii proiectelor, potenþiali
beneficiari, de la caz la caz, s-a gã-
sit cea mai bunã soluþie de comu-
nicare, transmitere a documente-
lor ºi soluþionarea cererilor în for-
mat electronic.

În ceea ce priveºte promovarea
Programului Operaþional Regio-
nal, schimbarea majorã constã în
faptul cã s-a trecut la evenimente
derulate online, ceea ce a facilitat
adaptarea la progresul digital, a
schimbat viziunea comunicãrii vi-
deo online ceea ce a contribuit la
creºterea numãrului participanþi-
lor la evenimente. Prin realizarea
unui studiu la nivelul regiunii Bu-

cureºti-Ilfov, gradul de notorieta-
te a programului în rândul cetãþe-
nilor la sfârºitul anului 2021 a
ajuns la 61% (https://2014-2020.
adrbi.ro/ media/5378/studiu-asu-
pra-notorietatii-regio_public-ge-
neral_2021.pdf). Pe de altã parte,
perioada 2020-2021 a fost cea de
promovare a stadiului ºi a prime-
lor rezultate ale Programului
Operaþional Regional, astfel a fost
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te cu Regulamentele Europene.



BURSA Construcþiilor nr. 3 / 2022   9

Fonduri europene



realizatã si o broºurã online
(https:// proiecte-2014-2020.ad-
rbi.ro/).

Au fost promovate, de aseme-
nea, ºi în cadrul evenimentelor
online, exemple de proiecte ºi
lecþii învãþate, s-au organizat
evenimente cu presa de tip BI
REGIO Cafe online, dar s-a pro-
movat ºi consultarea publicã
pentru perioada de programare
2021-2027 (https://www.ad-
r b i . r o / p r o g r a m e - r e g i o n a-
le/por-bi-2021-2027/). Pentru
aceasta comunicarea s-a fãcut tot
prin mijloacele electronice - infor-
mãri prin email, ºtiri publicate pe
site ºi pe pagina de Facebook a
ADRBI, evenimente virtuale.

În aceastã perioadã am înaintat
foarte mult cu dezvoltarea POR
2021-2027, pentru care am fost
desemnaþi Autoritate de Mana-
gement. Ultima variantã (9 de-
cembrie 2021) a fost transmisã CE
ºi aºteptãm comentariile DG
REGIO, urmând ca apoi sã intrãm
în linie dreaptã cu aprobarea do-
cumentului ºi sã începem încã
din acest an implementarea.
Anumite activitãþi de consultare
au fost îngreunate de restricþiile
generate de pandemie, însã am
compensat cu consultãri online ºi

suntem siguri din feedbackul pri-
mit pânã acum cã programul este
matur ºi, în acelaºi timp, rãspun-
de nevoilor regionale.

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

Dan Nicula: Pentru Programul
Operaþional Regional 2014-2020,
ADRBI are 219 proiecte cu con-
tracte de finanþare încheiate. De-
talii despre axele de finanþare ºi
valorile implicate pot fi gãsite în
link-ul urmãtor: http://2014-
2020.adrbi.ro/prezentare/situa-
tie-depuneri-proiecte/, ca cifre
statistice. La aceeaºi paginã se
poate descãrca lista de contracte,
unde apar denumirea proiectului,
beneficiar ºi valorile finanþãrii
pentru fiecare proiect.

Aºa cum am menþionat, este în
proces de consultare cu CE ºi apoi
aprobare POR 2021-2027, acesta
fiind un proces complex care im-
plica si nivelul naþional (negocie-
rea ºi aprobarea Acordului de
Parteneriat, finalizarea detaliilor
de implementare, modificãri legi-
lative necesare), însã suntem si-
guri cã vom începe implementa-
rea încã din acest an.

Reporter: Cât de mult se axeazã
aceste proiecte pe segmentul
smart?

Dan Nicula: Pentru proiectele
smart city, având în vedere dez-
voltarea tehnologicã ºi obiective-
le Uniunii Europene privind digi-
talizarea, prin noul program POR
BI 2021-2027, aflat în consultare
publicã în acest moment https://
www.adrbi.ro/programe-regio-
nale/por-bi-2021-2027/, sunt alo-
cate fonduri FEDR de 67,48 milio-
ane euro pentru Prioritatea 2 - "O
regiune digitalizatã" dedicatã
Oraºului Smart. În cadrul acestei
prioritãþi vor fi sprijinite investiþii
care au în vedere:

- Guvernanþã inteligentã: digita-
lizarea întregul proces de depu-
nere/emitere a documentelor ne-
cesare obþinerii autorizaþiei de
construire, digitalizarea procedu-
rilor de verificare, redactare ºi ur-
mãrire a actelor realizate de cãtre
funcþionarii din administraþie, sis-
teme de management a proiecte-
lor, platforme de servicii publice
digitale, sisteme pentru înregis-
trare ºi emitere alte tipuri de do-
cumente, centre de date urbane
ºi monitorizare în timp real a stãrii
UAT-ului, aplicaþii de tipul city
app, plata prin aplicaþii online a
taxelor ºi impozitelor, sisteme de
programãri online, open data,
aplicaþii de tipul funcþionar public

virtual, etc.
- Locuirea inteligentã, ce pre-

supune implementarea de solu-
þii digitale cu impact direct asu-
pra calitãþii vieþii cetãþenilor din
regiune, spre exemplu: soluþie
de tipul city pass turistic, siste-
me de gestiune inteligentã a
spaþiilor verzi, WiFi în spatii pu-
blice, dezvoltarea bazelor de
date geospaþiale ºi a centrelor
de date, sisteme de monitoriza-
re ºi siguranþã a spaþiului public,
digitalizarea ºi reconstrucþia di-
gitalã a obiectivelor de patrimo-
niu, aplicaþii de informare a ce-
tãþenilor asupra serviciilor medi-
cale ºi de sãnãtate, centre pen-
tru monitor izarea s ituaþ ie i
oraºului în timp real etc.

- Economia inteligentã, ce pre-
supune implementarea de soluþii
digitale ce urmãresc digitalizarea
economiei, de la aplicaþii de tipul
one-stop-shop pentru mediul de
afaceri, la platforme de atragere
investiþii, centre de inovare loca-
lã, marketplace de produse loca-
le, FABlab, dezvoltarea laboratoa-
relor vii (living labs) pentru soluþii
de tip smart city etc.

- Cetãþeni inteligenþi, adicã im-
plementarea de soluþii digitale
pentru stimularea capacitãþii lo-
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cuitorilor regiunii sã fie pro-activi
ºi sã participe prin mijloace diver-
se la luarea deciziilor, îmbunãtãþi-
rea nivelul lor de instruire digita-
lã, platforme ºi aplicaþii de comu-
nicare cu cetãþenii, de implicare
civicã ºi voluntariat, de raportare
de probleme etc.;

- Mediu inteligent, ce presupu-
ne implementarea de soluþii di-
gitale pentru colectarea ºi
afiºarea în timp real a datelor de
mediu, dotarea cu infrastructurã
pentru colectare date (senzori,
camere, bucle inductive, etc.),
aplicaþii pentru încurajarea reci-
clãrii ºi colectãrii selective a
deºeurilor, pentru reducerea risi-
pei alimentare, iluminat public
inteligent, mãsurarea ºi reduce-
rea consumului de energie, apli-
caþii pentru monitorizarea stãrii
infrastructurii tehnico-edilitare ºi
a consumului, aplicaþii mobile
pentru cartarea consumului de
energie, automatizarea sisteme-
lor de irigaþii a zonelor verzi pe
bazã de senzori etc.

- Mobilitate inteligentã, respec-
tiv implementarea de soluþii di-
gitale/aplicaþii pentru transpor-
tul public local, identificarea par-
cãrilor, ghidarea spre acestea ºi

afiºarea disponibilitãþii, plata
parcãrii, treceri de pietoni smart
etc.

În concluzie, fondurile FEDR alo-
cate acestei prioritãþi reprezintã
cel putin 11,35% din totalul fon-
durilor alocate prin POR BI
2021-2027. De asemenea, ºi în ca-
drul prioritãþilor care finanþeazã
diferite tipuri de infrastructuri ºi
nu sunt dedicate în mod direct
digitalizãrii este încurajatã abor-
darea smart si integrarea cu alte
proiecte (prin alocari pentru dez-
voltare urbana integrata)

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

Dan Nicula: Fondurile din Poli-
tica de Coeziune alocate regiunii
Bucureºti-Ilfov pentru perioada
2021-2027 sunt de 594,76 mili-
oane euro, provenind din FEDR.
Aceste fonduri vor putea fi folo-
site pânã în anul 2029 (în confor-
mitate cu Regulamentele Euro-
pene).

Conform Regulamentelor, alo-
carea FEDR pentru regiunile mai
dezvoltate este de maxim 40%
din bugetul programului, aºa cã
bugetul total al POR BI poate
ajunge la peste 1,4 miliarde

euro.
Ramâne însã de stabilit (de cã-

tre nivelul naþional) care va pu-
tea fi finanþarea posibilã de asi-
gurat din bugetul de stat în func-
þie de care vom stabili, în final,
contribuþiile publice locale la
acest buget.

De asemenea, trebuie subliniat
cã acest buget este indicativ, de-
oarece s-a ajuns la el prin decizii
ale MIPE care, conform regula-
mentului, vor trebui însuºite/
aprobate ºi de CE; abia dupã
aprobarea de cãtre CE a Acordu-
lui de parteneriat vom avea certi-
tudinea sumei alocare POR BI.

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

Dan Nicula: Alocarea pentru
regiunea Bucureºti-Ilfov prin
Programul Operaþional Regional
2014- 2020 este de 1.918.507.781
lei.

Gradul de absorbþie pentru POR
2014-2020, la sfârºitul anului
2021, este de 59,65%, având în
vedere plãþile aprobate de cãtre
Autoritatea de Management POR
(Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice si Administraþiei), plãþi

care se pot procesa încã, pânã la
sfârºitul anului 2023.

Reporter: Care este valoarea
fondurilor UE atrase în 2021?

Dan Nicula: ADR Bucureºti-Ilfov
a încheiat în 2021 contracte pen-
tru finanþare POR 2014-2020 în
valoare totalã de 343.002.183,21
lei, din care 107.425.606,19 lei
fonduri nerambursabile ºi
235.576.577,02 lei. De menþionat
proiectul de reabilitare ºi moder-
nizate a imobilului din Piaþa Re-
voluþiei 1A, beneficiar MAI, ca
fiind cel mai mare proiect con-
tractat la nivel naþional, pe Axa
3.1.B "Eficienþa energeticã pentru
clãdiri publice". Valoarea totalã a
acestuia este de 322.146.717,28
lei, cu o contribuþie a beneficiaru-
lui de 229.354.035,68 ºi fonduri
nerambursabile în valoare de
92.792.681,60 lei.

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

Dan Nicula: Având în vedere
noul rol al ADR-urilor - de Autori-
tate de Management pentru ges-
tionarea Programelor Operaþio-
nale Regionale 2021-2027, în ca-
drul arhitecturii instituþiilor care
coordoneazã ºi implementeazã
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fonduri europene, în aceastã pe-
rioadã legislaþia specificã se
schimbã rapid ºi se adapteazã no-
ilor cerinþe ºi noului context cerut
ºi la nivel European.

În prezent, MIPE - Ministerul
Investiþiilor ºi Proiectelor Europe-
ne - este în plin proces de consul-
tare publicã pentru proiectele de
acte normative care vor defini
mecanismul de implementare a
fondurilor europene pentru pe-
rioada 2021-2027. La aceste con-
sultãri publice, ADRBI participã
furnizând propuneri ºi idei de
îmbunãtãþire.

Astfel, existã un proces legislativ
dinamic ce trebuie sã contribuie
la armonizarea nevoilor de debi-
rocratizare, digitalizare a procese-
lor administrative ºi care sã core-
spundã ºi cu realitatea de la nive-
lul autoritãþilor locale, dar ºi a me-
diului privat, academic, de cerce-
tare-inovare ºi recuperare/în con-
text pandemic.

Este esenþial ca în lunile urmã-
toare sã fie finalizatã întreaga ar-
hitecturã legislativã care se aplicã
fondurilor europene, astfel încât,
dupã aprobarea programelor de
cãtre CE, sã putem trece la imple-
mentare de a doua zi.

Reporter: Care este problema-
tica sectorului?

Dan Nicula: În prezent, capaci-
tatea autoritãþilor publice de a
genera proiecte de infrastructurã
publicã menite sã rãspundã noi-
lor cerinþe europene - "mai com-
petitiv, mai verde, digital ºi mai
inclusiv" - poate fi îmbunãtãþitã.
Trebuie simplificat procesul de
achiziþii publice astfel încât o lici-
taþie pentru o infrastructurã pu-
blicã sã nu dureze ani de zile, din
cauza contestaþiilor depuse.

Menþionãm cã trebuie sã existe
mecanisme/instrumente flexibi-
le care sã asigure colaborarea
eficientã între autoritatea centra-
lã (ministere), ADR-uri ºi autori-
tãþi la nivel local care sã imple-
menteze proiecte cu fonduri eu-
ropene.

De asemenea, în condiþiile în
care în mod cert cofinanþarea so-
licitatã nivelului local va fi supe-
rioarã nivelui actual (2%) este im-
perios necesarã gãsirea de soluþii
pentru asigurarea fluxurilor fi-
nanciare pentru cofinanþare, dar
ºi pentru prefinanþare. Principiul
decontãrii cheltuielilor rãmâne
de bazã ºi în urmãtoarea perioa-
dã, de aceea, pentru a avea rapid
rezultate este necesar ca autori-
tãþile locale sã aibã resursele
pentru a începe proiectele cât
mai rapid.

Reporter: Care credeþi cã ar fi
soluþiile pentru rezolvarea aces-
tora?

Dan Nicula: Pentru buna func-
þionare a instituþiei, corecta pre-
gãtire a perioadei de programare
2021-2027 ºi comunicarea cãtre
publicul þintã, în primul rând, este
necesarã definirea clarã a rolului
ºi stabilitatea acestuia. Odatã asu-
mate respectarea ºi sprijinirea de-
scentralizãrii programului ºi fon-
durilor la nivel regional de cãtre
instituþiile centrale, ar trebui ca
acestea sã fie asigurate, indiferent
de schimbãrile politice de la nivel
central. În caz contrar, ne putem
confrunta în perioada urmãtoare
cu neclaritãþi în îndeplinirea
obiectivelor ºi în final cu proiecte
întârziate ºi chiar o absorbþie a
fondurilor alocate mai slabã.

Având în vedere profilul progra-
mului, tipul de solicitanþi eligibili -
majoritatea o reprezintã autoritã-
þile locale - avem nevoie de stabi-
litate pentru a putea derula par-
teneriatele cu succes ºi pentru a
le sprijini în derularea unor pro-
iecte utile comunitãþilor.

De asemenea, descentralizarea
înseamnã ºi transfer de resurse
cãtre nivelul inferior, atât finan-
ciare, cât ºi de cunoºtinþe. Rãmân
în continuare provocãri finanþa-

rea construcþiei sistemului de im-
plementare a programelor regio-
nale, precum ºi transferul de ex-
pertizã de la nivel naþional cãtre
cel regional pentru acele atribuþii
care pânã acum nu erau transfe-
rate ADR-urilor.

În ceea ce priveºte problema
asigurãrii de resurse de prefi-
nanþare ºi cofinanþare, ar fi utile
mãsuri legislative care sã permi-
tã contractarea de credite de cã-
tre APL pentru prefinþarea pro-
iectelor chiar ºi înainte de apro-
barea într-un program operaþio-
nal, bineînþeles în baza unei
evaluãri prealabile la nivel de
fiºã de proiect care sã reducã ris-
cul contractãrii de împrumuturi
pentru proiecte care ulterior nu
mai solicitã finanþare europea-
nã, ceea ce ar creºte gradul de
îndatorare local.

Reporter: Mulþumesc!
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