
"Toateproiecteleaflateîn
derulareînregiuneade
dezvoltareSud-Muntenia
auocomponentãsmart"

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

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

Liviu Muºat: În cei doi ani de
când omenirea se confruntã cu
pandemia de Covid 19, Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã
(ADR) Sud Muntenia ºi-a adaptat
din mers activitatea. Putem spune
cã, în acest moment, activitatea

Agenþiei se desfãºoarã normal,
chiar dacã multe dintre întâlnirile
cu potenþialii beneficiari sau cola-
boratorii noºtri au avut ºi au loc
online. Comparativ cu anii prece-
denþi, deºi nu am reuºit sã organi-
zãm la fel de multe evenimente
cu participare fizicã, foarte impor-
tant pentru noi este faptul cã utili-
zarea platformelor online ne-a

permis transmiterea informaþiilor
necesare în timp util ºi acordarea
unui rãspuns prompt tuturor soli-
citãrilor primite.

Pentru a ne proteja angajaþii,
dar ºi colaboratorii am implemen-
tat toate mãsurile indicate de au-
toritãþile competente, atât la se-
diul central din Cãlãraºi, cât ºi la
birourile judeþene din Argeº,

Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Pra-
hova ºi Teleorman. Am aplicat de
la mãsuri sanitare stricte, la un
program de muncã alternativ pre-
zenþã la sediu/telemuncã, reuºind
astfel sã respectãm distanþarea
socialã ºi reducerea semnificativã
a riscul de infectare.

Suntem optimiºti cã, în scurt
timp, activitatea ADR Sud Munte-
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Toate proiectele aflate în derulare în regiunea de dezvoltare Sud - Mun-
tenia au o componentã smart, întrucât acestea genereazã rezultate
precum o economie competitivã, inovaþii tehnologice ºi ºtiinþifice trans-
ferabile, precum ºi capital uman înalt calificat, subliniazã Liviu Muºat,
directorul general al Agenþiei de Dezvoltare Regionalã (ADR) Sud
Muntenia.

În cadrul unui interviu, domnia sa ne-a spus: "Toþi paºii fãcuþi de benefi-
ciarii Programului Operaþional Regional 2014-2020 reprezintã o cãrã-
midã pusã la clãdirea oraºelor smart, însã pentru a ajunge sã vorbim cu
adevãrat despre ceea ce este definit ca fiind "Smart City", trebuie sã par-
curgem un drum de câþiva ani. Rezultatele vor fi vizibile abia în perioada
urmãtoare, cel mai probabil începând din anul 2023".



BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2022   5

Fonduri europene



nia se va desfãºura la capacitate
maximã, odatã cu finalizarea nou-
lui corp de clãdire al sediului prin-
cipal din Cãlãraºi. Din ianuarie, co-
legii de la Direcþia Economicã, Di-
recþia Dezvoltare ºi Comunicare,
Biroul Resurse Umane ºi Biroul Ju-
ridic au început activitatea în se-
diul nou al Agenþiei. Spaþiul în
corpul vechi al clãdirii devenise
neîncãpãtor, dupã ce ADR Sud
Muntenia a devenit Autoritate de
Management pentru Programul
Operaþional Regional Sud - Mun-
tenia 2021-2027. Volumul de
muncã a crescut semnificativ. În
prezent ne aflãm în plin proces de
recrutare al viitorilor colegi care
doresc sã se alãture echipei ADR
Sud Muntenia. Aºadar, chiar dacã
traversãm o perioadã grea, pan-
demicã, la nivelul Agenþiei se
întâmplã lucruri bune, lucruri fru-
moase. Aºa cum spune ºi mottoul
nostru, "Cu gândul la viitor, acþio-
nãm în prezent!".

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

Liviu Muºat: Pânã la începutul
lunii februarie (momentul realizã-
rii interviului), la nivelul regiunii
de dezvoltare Sud-Muntenia au
fost depuse 2.123 de proiecte
care au o valoare totalã de 20,48
miliarde de lei, solicitând fonduri
publice de peste 14,38 miliarde
de lei. Dintre acestea, 700 de pro-
iecte se aflã în diferite faze ale
procesului de evaluare, 929 au
fost aprobate, iar 350 dintre ele fi-
nalizate. Valoarea totalã a celor
929 de proiecte contractate este
de aproape 9,42 miliarde de lei.

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

Liviu Muºat: Când vorbim de-
spre segmentul smart, ne gândim
în primul rând la tehnologie, care
ne face viaþa de zi cu zi mai
uºoarã. Din acest punct de vede-
re, putem spune cã toate proiec-
tele aflate în derulare în regiunea

de dezvoltare Sud - Muntenia au
o componentã smart, întrucât
acestea genereazã rezultate pre-
cum o economie competitivã,
inovaþii tehnologice ºi ºtiinþifice
transferabile, precum ºi capital
uman înalt calificat. Toþi paºii fã-
cuþi de beneficiarii Programului
Operaþional Regional 2014-2020
reprezintã o cãrãmidã pusã la clã-
direa oraºelor smart, însã pentru a
ajunge sã vorbim cu adevãrat de-
spre ceea ce este definit ca fiind
"Smart City", trebuie sã parcur-
gem un drum de câþiva ani. Rezul-
tatele vor fi vizibile abia în perioa-
da urmãtoare, cel mai probabil
începând din anul 2023. Progra-
m u l Ope r aþ i onal R e g i onal
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. Acum
însã ne apropiem de sfârºitul
exerciþiului financiar 2014-2020 ºi,
în acelaºi timp, ne îndreptãm cã-
tre lansarea Programului Opera-
þional Regional Sud - Muntenia

2021-2027, cu ajutorul cãruia pu-
tem continua drumul cãtre clãdi-
rea unei regiuni smart.

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

Liviu Muºat: ADR Sud - Munte-
nia va gestiona peste 1,3 miliarde
euro prin POR Sud - Muntenia
2021-2027 pentru cetãþenii din
judeþele componente ale regiunii
- Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giur-
giu, Ialomiþa, Prahova ºi Teleor-
man, iar cu ajutorul fondurilor eu-
ropene regiunea noastrã va deve-
ni mai competitivã prin inovare,
digitalizare ºi întreprinderi dina-
mice , cu oraºe prietenoase cu
mediul, cu mobilitate urbanã du-
rabilã, mai accesibilã, educatã ºi
atractivã.

În noiembrie 2021, Agenþia pen-
tru Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia a transmis Comisiei Eu-
ropene cea de-a treia versiune de
lucru a Programului Operaþional
Regional, ce va fi implementat la
nivelul regiunii de dezvoltare Sud
- Muntenia în exerciþiul financiar
2021-2027. Documentul s-a aflat
în consultare publicã pânã pe
data de 2 decembrie 2021.
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"Apelurile de proiecte au vizat dezvoltarea
durabilã a turismului, utilizarea eficientã a
resurselor financiare, transport eficient ºi durabil,
valorificarea durabilã a patrimoniului cultural ºi,
nu în ultimul rând, dezvoltarea urbanã
durabilã".



Programul a fost elaborat þinân-
du-se cont de observaþiile ºi co-
mentariile primite în perioada
parcursã de la începutul procesu-
lui de programare, integrând de
asemenea recomandãrile primite
din partea Comisiei Europene
dupã evaluarea versiunilor de lu-
cru anterioare.

Sperãm ca în acest an vor fi lan-
sate primele scheme de finanþare
pe POR 2021-2027 ºi sã avem pri-
mele contracte semnate.

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

Liviu Muºat: În exerciþiul finan-
ciar 2014-2020, Regio are o aloca-
re totalã de 40,87 miliarde lei, cu
peste 17 miliarde lei mai mult
decât Regio 2007-2013, ºi un nu-
mãr mai mare de axe prioritare -
15 faþã de 6. În cadrul acestui pro-
gram regiunea de dezvoltare Sud
- Muntenia are alocat un buget de
aproape 4,26 miliarde lei, fonduri
disponibile pentru investiþiile
conþinând caracteristici smart,

centrate pe durabilitate ºi eficien-
þã. În prezent, gradul de absor-
bþie, la nivel regional, a ajuns la
36,56%.

Apelurile de proiecte au vizat
dezvoltarea durabilã a turismului,
utilizarea eficientã a resurselor fi-
nanciare, transport eficient ºi du-
rabil, valorificarea durabilã a patri-
moniului cultural ºi, nu în ultimul
rând, dezvoltarea urbanã durabi-
lã, oraºele devenind responsabile
pentru elaborarea propriilor stra-
tegii privind dezvoltarea durabilã
ºi inteligentã, în concordanþã cu
provocãrile actuale.

Astfel, cele ºapte municipii
reºedinþã de judeþ din regiunea
noastrã au depus 74 de cereri de
finanþare pe Axa prioritarã 4 (Dez-
voltarea urbanã durabilã) a cãror
valoare solicitatã este de aproape
1,5 miliarde lei, fiind semnate
contracte pentru 66 dintre ele,
prin care s-au solicitat 1,29 miliar-
de de lei - fonduri publice.

De asemenea, pe Axa prioritarã
13 (Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii
populaþiei) au fost depuse 38 de

aplicaþii, inclusiv în cadrul apeluri-
lor deschise pentru Strategia
Uniunii Europene pentru Regiu-
nea Dunãrii (SUERD), ce solicitau
fonduri de peste 658 de milioane
de lei. Au fost semnate 29 de con-
tracte de finanþare, în total fiind
solicitate 522,5 milioane de lei din
fonduri publice.

Un punct important de interes
l-a reprezentat ºi valorificarea pa-
trimoniului cultural. Ca urmare,
numeroase vestigii cultural-istori-
ce ºi religioase beneficiazã de fi-
nanþare Regio. 50 de proiecte cu o
valoare totalã de peste 530 de mi-
lioane de lei au fost depuse. Din-
tre acestea, 32 au primit contrac-
tarea, solicitând, în total, fonduri
nerambursabile în valoare de
aproape 372 de milioane de lei.

Interesul autoritãþilor judeþene
este evident atunci când vine vor-
ba despre modernizarea ºi reabili-
tarea infrastructurii ce asigurã co-
nectivitatea, directã sau indirectã,
cu reþeaua TEN-T. Mãrturie stau
cele 23 de cereri de finanþare înre-
gistrate în cadrul Axei prioritare 6,
incluzând, de asemenea, aplicaþii-
le din cadrul apelurilor pentru
SUERD, ce solicitã o finanþare de
peste douã miliarde de lei. Au fost

semnate 12 contracte de finanþa-
re pentru drumurile judeþene,
prin care sunt solicitate fonduri
Regio în valoare de aproape 1,15
miliarde de lei. 92 de proiecte au
fost depuse pe Axa prioritarã 10
(Îmbunãtãþirea infrastructurii
educaþionale), dintre acestea 83
fiind semnate contracte de finan-
þare ce au o valoare solicitatã de
aproape 759 de milioane de lei.

Cele mai multe cereri de finanþa-
re au fost depuse însã pe Axa
prioritarã 2, domeniu de interes
pentru zona private. Pentru îmbu-
nãtãþirea competitivitãþii IMM-uri-
lor au fost depuse 1.487 de cereri
de finanþare, solicitând în total
6,87 miliarde lei. Au fost avizate
favorabil 464 de proiecte, prin
care sunt solicitate peste 759 de
milioane de lei, Axa prioritarã 2
fiind cea care are cele ºi mai multe
proiecte finalizate - 323.

Reporter: Care este valoarea
fondurilor UE atrase în 2021?

Liviu Muºat: Pânã la sfârºitul lu-
nii ianuarie 2022, Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Sud-Munte-
nia a avizat la platã sume tota-
lizând 2.011.020.790,95 lei, din
care 1.466.495.107,41 lei reprezin-
tã contribuþia Fondului European
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"Pentru îmbunãtãþirea competitivitãþii
IMM-urilor au fost depuse 1.487 de cereri de
finanþare, solicitând în total 6,87 miliarde lei".



de Dezvoltare Regionalã.
Reporter: Cum apreciaþi legislaþia

din domeniu ºi ce lipsuri are aceasta?
Liviu Muºat: Ne dorim o legisla-

þie în domeniul dezvoltãrii regio-
nale centratã pe eficienþa investi-
þiilor ºi susþinem cã dialogul prag-
matic între cei care elaboreazã le-
gislaþia ºi cei care o implementea-
zã reprezintã soluþia tuturor pro-
vocãrilor.

În continuare se fac propuneri
pentru modificarea legislaþiei ce
reglementeazã accesarea fonduri-
lor europene. Acestea se vor con-
cretiza în mãsuri procedurale me-
nite a evita întârzierile ce au loc în
implementarea proiectelor.

Ca Autoritate de Management
pentru Programul Operaþional
Regional Sud - Muntenia 2021-
2027 vom iniþia o serie de demer-
suri ce vor avea drept scop armo-
nizarea legislaþiei naþionale cu cea
europeanã. Astfel, ghidurile spe-
cifice fiecãrei prioritãþi de investi-
þii sunt completate ºi actualizate,
fiind comunicate solicitanþilor sau
beneficiarilor de finanþare euro-
peanã în cadrul întâlnirilor de lu-
cru organizate sau prin interme-

diul biroului de helpdesk, astfel
încât proiectele sã fie implemen-
tate cu succes.

Reporter: Care este problemati-
ca sectorului?

Liviu Muºat: Dezvoltarea regio-
nalã reprezintã un domeniu vast,
iar dacã ar fi sã discutãm despre
problematica sa ar trebui sã abor-
dãm fiecare speþã în parte. Majori-
tatea proiectelor implementate
aduc cu sine o nouã provocare, o
nouã situaþie ce necesitã clarificã-
ri. Beneficiarii fondurilor europe-
ne s-au lovit frecvent de proble-
me legate de termenele stabilite
pentru întocmirea documentaþiei,
demonstrarea proprietãþii infra-
structurii vizate de proiect, capita-
lul uman, în esenþã de migraþia
forþei de muncã.

Consider, totuºi, cã problemati-
ca în domeniul dezvoltãrii regio-
nale diferã de la o regiune la alta.
Fãrã a face neapãrat o ierarhizare
în funcþie de gradul de dezvoltare
a fiecãrei regiuni, se poate lua în
calcul relieful, populaþia, în gene-
ral resursele de care aceasta di-
spune. Existã, de asemenea, uni-
tãþi administrativ teritoriale cu

posibilitãþi limitate de asigurare a
cofinanþãrii necesare implemen-
tãrii proiectelor.

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

Liviu Muºat: Descentralizarea
Programul Operaþional Regional
reprezintã o primã soluþie legisla-
tivã, adoptatã deja. Agenþiile pen-
tru dezvoltare regionalã au fost
desemnate Autoritãþi de manage-
ment pentru POR la nivelul celor
opt regiuni de dezvoltare, în exer-
c i þ i u l f i nanc i ar e u r ope an
2021-2027. Pentru beneficiari
efectul va fi reducerea birocraþiei
în ceea ce priveºte elaborarea ghi-
durilor de finanþare ºi ajustarea
acestora la situaþia concretã a re-
giunii, precum ºi simplificarea
proceselor de evaluare, selecþie ºi
contractare a viitoarelor proiecte
ce vor solicita fonduri europene.

De-a lungul celor 24 de ani de
activitate (1998 - 2022), ADR Sud
Muntenia a organizat numeroase
întâlniri cu beneficiarii ºi potenþia-
lii beneficiari pentru înlãturarea
blocajelor apãrute ºi clarificarea
unor situaþii ivite pe parcursul im-
plementãrii. Identificãm proble-

mele întâmpinate de beneficiari
sau pãrþile interesate în gestiona-
rea fondurilor europene ºi venim
cu soluþii. De asemenea, organi-
zãm întâlniri ce au drept obiectiv
principal crearea mecanismelor
necesare pentru dezvoltarea ca-
pacitãþii administrative a Autori-
tãþii de Management POR Sud -
Muntenia ºi a autoritãþilor publice
locale din regiunea de dezvoltare
Sud - Muntenia, pentru o mai
bunã implementare a Programul
Operaþional Regional Sud - Mun-
tenia 2021-2027 ºi a politicii de
coeziune.

Fie cã a fost vorba de implemen-
tarea programelor în cele ºapte
judeþe, de realizarea documente-
lor programatice ale regiunii, de
sprijinirea principalilor actori so-
cio-economici din regiune, de fie-
care datã am acþionat cu compe-
tenþã, cu pricepere, cu dãruire ºi,
foarte important, cu echidistanþã.

Reporter: Mulþumim!
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