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Revenim cu propunerea de a include în cadrele de referință ale Programelor
Operaționale Regionale 2021 – 2027 a recomandărilor elaborate de către Grupul
European de Lucru pentru Competențe, Formare și Transfer de Cunoaștere, reunite sub
titlul "European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact
upon Cultural Heritage". Aceste recomandări oferă un cadru de referință de natură să
asigure respectarea criteriilor de calitate a intervențiilor de restaurare a monumentelor
istorice și, în consecință, durabilitatea acestora, ca scop final al oricărui proces de
restaurare. Relevanța acestor recomandări nu este limitată la nivelul acelor axe prioritare
care vizează în mod principal investițiile în restaurarea monumentelor istorice, ci ar
trebui avute în vedere în cadrul tuturor axelor care prevăd investiții în lucrări de
construcție. Sursă: http://openarchive.icomos.org/2083/
Includerea în cadrele de referință ale Programelor Operaționale Regionale 2021 – 2027
a unui set de criterii de calitate cu privire la realizarea intervențiilor pentru eficiența
energetică a clădirilor cu statut de monument istoric, astfel încât să se asigure păstrarea
valorilor arhitecturale și istorice originale ale acestora, urmărind îndeaproape principiile
de intervenție asupra monumentelor istorice. Pentru implementare se recomandă
elaborarea unor ghiduri și materiale de îndrumare care să fie puse la dispoziția
beneficiarilor/proprietarilor de monumente și a furnizărilor de lucrări din domeniul
construcțiilor
Utilizarea resurselor din Axa Prioritară 7 – Asistență tehnică pentru creșterea capacității
ADR-urilor, în calitatea lor de viitoare autorități de management, de gestionare a
apelurilor de propuneri ce vizează patrimoniul cultural și de monitorizare a proiectelor
care vor fi finanțate. Pot fi avute în vedere în acest sens atât activități de formare,
elaborarea de îndrumare și ghiduri, participarea la schimburi de experiență naționale și
internaționale, cât și angajarea de personal de specialitate, cu expertiză în domeniul
restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice.
Reluăm și pentru aceste programe recomandările privind abordarea preventivă în cadrul
tuturor proiectelor și acțiunilor ce ar putea avea impact asupra patrimoniului cultural
imobil. Întrucât o situație frecvent întâlnită atât în cadrul proiectelor ce vizează
monumente istorice, cât și a proiectelor de infrastructură publică este aceea a
descoperirii unor situri arheologice, ducând la necesitatea derulării activităților de
cercetare și descărcare a sarcinii arheologice, recomandăm o abordare preventivă, în
locul uneia reactive, cum este cea utilizată în mod curent. Astfel, recomandăm utilizarea
resurselor disponibile pentru axa prioritară de asistență tehnică și a oricăror alte surse
de finanțare existente pentru realizarea activităților de cercetare și derulare a
procedurii de descărcare a sarcinii arheologice anterior demarării lucrărilor aferente
proiectului de investiții. Acest lucru ar asigura simultan două ținte egal de importante:
de pe o parte lucrările de cercetare arheologică și punere în siguranță a patrimoniului
astfel descoperit s-ar realiza în condiții de calitate; în același timp, calendarul de execuție
al lucrărilor de infrastructură nu ar mai fi afectat de eventuale întârzieri produse de
necesitatea de a derula procedura de descărcare de sarcină arheologică. Menționăm că
limitarea duratei alocate pentru activitățile de cercetare arheologică nu este o abordare

Aspectele ce țin de tipurile și eligibilitatea intervențiilor vor fi detaliate în ghidurile
solicitantului cu respectarea regulamentelor europene și legislației naționale.
De exemplu a se vedea: Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, Ordinul nr. 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra
monumentelor istorice etc.
Nu este exclusa de la finantare eficientizarerea energeica a cladirilor vizate de Prioritatea 3
din POR BI chiar daca au si statut de monument istoric.

Activitățile de creștere a capacității a Autorității de Management sunt prevăzute în cadrul
Priorătății 7 - Asistență tehnică. A se vedea variantele de lucru ale POR pe site-ul adr.

Varianta Draft a POR BI înaintată spre consultare CE cuprinde în cadrul Priorității 7 Asistență tehnică ca activitate: întărirea capacității de implementare la nivelul entităților
beneficiare de finanțare și a organismelor care concura la implementarea programului.
POR BI finanteaza activitati de conservare, protectie si valorificare durabila a patrimoniului
cultural existent cu alte cuvinte, proiectul propus pentru finantare trebuie sa vizeze
investitii la un obiectiv de patrimoniu in conformitate cu legislatia in vigoare.
Proiecte care sa vizeze doar activitati de cercetare arheologica/ cercetare arheologica
preventiva nu sunt eligibile pentru finantare din POR BI.
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corectă științific și nici nu respectă principiile juridice în materie de protejare a
patrimoniului cultural imobil, și prin urmare nu o încurajăm
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Orice politică publică și orice program de finanțare care vizează patrimoniul cultural
trebuie să se bazeze pe o bună cunoaștere a acestuia, a stării și nevoilor de conservare
existente, cât și a potențialului și oportunităților pe care le oferă. Din această
perspectivă, constatăm că propunerile celor 8 Programe Operaționale Regionale variază
destul de mult, în unele dintre acestea regăsindu-se informație pertinentă și detaliată, în
altele informația ce vizează patrimoniul cultural fiind sumară. Includerea tuturor
formelor de patrimoniu – imobil, mobil și imaterial – este de asemenea o abordare de
natură să crească impactul acestuia în plan cultural, social, educațional și economic, pe
care o regăsim însă doar într-o măsură limitată în cadul programelor examinate.
Recomandăm, așadar, ca programele să se bazeze într-o măsură cât mai mare pe
informații actuale și pe analiza situației patrimoniului cultural în context regional, și să ia
în considerare patrimoniul cultural în toate formele acestuia

Deasemenea, recomandăm o abordare diferențiată în privința celor două obiective
specifice din cadrul Obiectivului de politică 5 – O Europă mai apropiată de cetățenii săi,
care să țină cont de specificitățile mediului urban și ale celui rural. În vreme ce unele
programe, de exemplu Programul Operațional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021 –
2027, acordă atenție acestor aspecte, în cadrul altora se constată o replicare în cadrul
obiectivului specific Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane a
măsurilor propuse pentru zonele urbane, fără o analiză asupra adecvării acestora în
raport cu specificul teritoriului vizat. Recomandăm, de asemenea, urmărirea
complementarității acțiunilor propuse în cadrul acestui obiectiv de politică cu cele din
cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, pentru a
utiliza la întreaga capacitate acestă oportunitate de a crește participarea comunităților
locale defavorizate la viața culturală, în particular la cunoașterea, aprecierea și
valorificarea patrimoniului cultural ca resursă de dezvoltare
Considerăm adecvat ca patrimoniul cultural să fie avut în vederea nu doar în cadrul Axei
Prioritare 6 – O regiune atractivă, ci și al celorlalte axe din cadrul programelor. Astfel,
unele programe, precum Programele operaționale regionale pentru regiunea Centru și
pentru regiunea Nord-Est, au inclus patrimoniul cultural și cultura și în Axa prioritară 2 –
O regiune cu orașe smart, ca parte a obiectivului specific ce vizează Fructificarea
avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor.
Măsurile de digitalizare a administrației publice la nivel regional și local trebuie să
includă și patrimoniul cultural și instituțiile culturale de profil, aspecte în privința cărora
România este încă în mare măsură în urma practicilor la nivel european. Este nevoie de
creșterea accesului cetățenilor și al turiștilor la informația digitalizată despre patrimoniul
cultural al regiunii, ca parte atât a politicilor educaționale, cât și a celor economice.
Încurajăm adoptarea unor măsuri de acest tip și în cadrul celorlalte programe
operaționale regionale.

În eleboararea secțiunilor din Anexa V dedicate patrimoniului cultural și infrastructurilor
culturale s-a ținut cont de strategiile/planurile/agendele realizate la nivel european, național
sau local (câteva exemple: Comisia Europeană, (2018), Cadrul de acțiune european pentru
patrimoniul cultural; Strategia Integrată de Devoltare Urbană a Municipiului București;
Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale;
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București; Strategia pentru cultură
și patrimoniu național 2016-2022 etc.)
În conformitate cu observația dvs. am făcut următoarea completare în cadrul acțiunilor
propuse în varianta draft a POR BI sub operațiunile dedicată infrastructurilor culturale (OP5 OS.i și OS.ii) inclusiv pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil.

La nivelul POR BI 2021-2027 (Anexa V) între cele două obiective specifice (în zonele urbane și
în afara zonelor urbane) aferente OP5 se face distincția atât din perspectiva justificărilor, cât
și din perspectiva operațiunilor propuse. De asemenea, sunt evidențiate și
complementaritățile cu celelalte programe operaționale, în următoare variantă a POR BI
fiind analizate inclusiv cele cu Planul Național Strategic.
Investitiile specifice Obiectivului de Politica 5 se vor finanta doar daca decurg dintr-o
strategie integrata urbana respectiv judeteana pentru investitiile din mediul rural. Aceste
strategii trebuie sa fie elaborate cu participarea fara discriminare a cetatenilor din
respectivele teritorii, sa respecte principiul parteneriatului conform Art 8 al Reg UE
1060/2021.

In cadrul Prioritarii 2 - O regiune cu orase smart, beneficiari vor fi institutiile publice, ce vor
putea depune proiecte de tip smart-city/smart village cf. OUG 156/2020 fara a se face o
clasificare a importantei serviciilor publice.
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Modificarea propusă și justificarea

Răspunsul ADR BI

În continuarea ideii de includere a patrimoniului cultural și în cadrul celorlalte axe
prioritare, sugerăm ca în cadrul Axei Prioritare 1 – O regiune competitivă, digitizare și
întreprinderi dinamice să fie prevăzute în mod explicit dezvoltarea și susținerea
clusterelor de competitivitate și/sau a incubatoarelor de afaceri pentru turism, industrii
creative și patrimoniu. Această măsură ar permite întărirea contribuției patrimoniului
cultural la dezvoltarea economiilor regionale, prin încurajarea sinergiilor dintre diverse
sectoare de activitate și prin stimularea avantajelor competitive pe care alăturarea
acestor domenii le poate genera.

In cadrul Prioritatii 1 se vor finanta clustere de inovare si incubaroare de afaceri in domeniile
regionale de specializare inteligenta. La nivel BI, cf RIS3 BI 2021-2027 domeniile sunt:
Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC), Industrii culturale și creative, Sisteme și
componente inteligente: electronică, optoelectronică, mecatronică, etc., Materiale
avansate și Noi alimente și siguranța alimentară - mai multe detalii aici:
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/)

Conexiunile dintre patrimoniu cultural, educație și formare profesională constituie o altă
zonă de intersecție importantă, în privința căreia dorim să încurajăm alocarea de atenție
și de resurse. Astfel, recomandăm ca în cadrul Axei Prioritare 5 – O regiune educată să
fie avute în vedere investițiile pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale necesare
pentru formarea resurselor umane specializate în domeniul patrimoniului cultural.
Multe dintre problemele cu care se confruntă patrimoniul cultural din România sunt
legate de slaba pregătire și de insuficiența resurselor umane din domeniu. Aceste
probleme pot fi abordate la nivelul regiunilor de dezvoltare a României prin susținerea
structurilor de învățământ profesional și tehnic care doresc să dezvolte specializări din
domeniul restaurării patrimoniului cultural (de exemplu tâmplar- restaurator, dulgherrestaurator, pietrar-restaurator etc.) și/sau prin crearea unor structuri noi, dedicate.
Acest aspect este complementar celor prevăzute în cadrul Programului Operațional
Educație și Ocupare 2021 – 2027, unde în cadrul obiectivului specific (iv) Îmbunătățirea
calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii,
pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale a fost
inclusă promovarea și dezvoltarea filierelor vocaționale legate de domeniul patrimoniului
cultural și de restaurarea monumentelor istorice, atât la nivelul învățământului terțiar,
cât și al celui profesional și tehnic

Exemple de activitati eligibile in cadrul proiectelor finantabile din Prioritatea 6 - POBI:
- adaptarea laboratoarelor și atelierelor de practică la nivelul de dezvoltare tehnologică și
cerințelor actuale ale pieței forței de muncă (dotare unități ÎPT și ÎPV)
- amenajarea și dotarea unităților de învățământ terțiar în vederea îmbunătățirii și
dezvoltării competențelor solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale pentru
succesul în viață și în societate (construcție de spații de cercetare, simulare și dotarea
adecvată a universităților)
Sunt vizate prin aceasta toate specializările (excepție liceele cu profil agricol în rural) însă
limita de caractere impusă prin regulament nu permit detalierea acestora.
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Modificarea propusă și justificarea
Introducerea in categoriile de proiecte/ acțiuni eligibile pentru Prioritatea 5 — O
regiune educată, infiintarea/ extinderea/ modernizarea infrastructurii sportive asociate
unitatilor de invatamant, pentru încurajarea practicării sportului de masă si a
sportutilor olimpice cu accent pe copii și tineri. Activitatile specifice pot fi practicate in
toate unitatile de invatamant, indiferent ¢a acestea sunt amplasate in mediul urban sau
rural. Un exemplu de buna prastica in acest sens este programul derulat de COSR pentru
toate categoriile de copii si tineri, ¢u titIul„SportuI de joaca” prin care se doreste
relansarea activitatilor de promovare a sportului de masa, program pilot care va fi
implementat in randul unitatilor de invatamant selectate si care va fi accesibil tuturor
copiilor legitimati la aceste scoti. Proiectul se poate organiza si on-line si este usor
scalabil si replicabil in ¢adrul acelor unitati de invatamant in care este necesara
integrarea in educatie a copiilor si tinerilor.
Categorii de cheltuieli necesare pentru implementarea activitățiIor/ proiectelor ¢u
tematica sportiva: imbunătățirea aptitudinilor și metodelor didactice ale profesorilor de
sport din scoti și licee,
- dotări pentru sălile de sport din școli și licee (mingii, panouri de baschet, plase pentru
porți, alte echipamente sportive necesare derulării orelor de educație fizică din școli și
licee)
- amenajări pentru bazele sportive școlare (reparații, renovări, zugrăveli, igienizări,
refa¢erea suprafețelor de joc, etc)
- organizarea de concursuri sportive locale, județene şi naționale (pe sporturi şi categorii
de vârstă) la care să participe elevii înmatriculați in școli şi licee.
Astfel, solicitam ca din categoria de proiecte sì implicit cheltuieli eligibile sa faca parte in
mod specific si infrastructura sportiva care face parte din campusurile scolare si/ sau
infrastru¢tura sportiva asociata unitatilor de invatamant.
lntroducerea in categorìile de proiecte/ acțiuni eligibile pentru Prioritatea 5 - O regiune
educată, infiintarea/ modernizarea si/ sau extinderea Centrelor Nationale Olimpice de
Pregatire a Juniorilor (CNOPJ) si a centrelor de pregatire sportiva, parte din
infrastructura sportiva olimpica si de performanta. Aceste centre sunt stabițite pe langa
scoli sau institutii de invatamant sí sprijina formarea si pregatirea sportiva a copiilor.
Aceasta infrastructura sportiva (existenta su functionala) poate fi folosita ca instrument
de integrate in educatie a copiilor, avand capa¢itatea si instrumentele necesare pentru
integrarea in educatie a copiilor si tinerilor, prin integrarea acestora in programe sportive
adaptate nevoilor for acestora.

Răspunsul ADR BI
A fost preluata propunerea in POR BI- Prioritatea 6 de a finanța și îmbunătățirea facilităților
dedicate activităților sportive aferente unităților de învățământ (justificate de curricula
scolara).
Investitii care ar putea viza si infrastructuri privind desfasurarea de activitati sportive ar
putea fi finantate din POR BI – Prioritatea 7 sub interventia „ 127 Alte infrastructuri sociale
care contribuie la incluziunea socială în cadrul comunității”- altele decat cele de asistenta
sociala.
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8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
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Modificarea propusă și justificarea
Completarea acțiunilor de tip “a doua şansă" propuse pentru finanțare prin Prioritatea
5 — 0 regiune educată, cu programe care pot fi implementate prin utilizarea
infrastructurii sportive, in vederea formării de preparatori sportivi, asistenți, personal
administrativ etc. care să poată fi integrat ulterior in categoria specialiştilor in sport.
0 alta categorie tinta a proiectelor de tip “a doua şansă” si/ sau „scoala dupa scoala” este
reprezentata de sportivii care isi incheie camera sportiv a si au nevoie de sprijin pentru
reintegrarea in viata profesionala — reprofesionalizarea acestora prin intermediuJ
proiecteIor/ actiunilor de tip “a doua șansă“ si „scoala dupa scoala” fiind necesara pentru
integrarea acestora.
Considerăm că este necesar ca această activitate (cu specific sportiv, de masa sau
olimpica) să fie indicată cu titlu exemplificativ in cadrul POR 2021-2027 pentru
Regiunea Bucuresti - Ilfov, Prioritatea 5 - 0 regiune educata, pentru a putea fi inclusă
ulterior in proiectele specifice derulate de beneficiarii programului

Răspunsul ADR BI

Facem însă mențiunea că prin Programele Operaționale Regionale se pot finanța exclusiv
activități ce privesc investitii in infrastructura educațională, proiectele ce vizează formarea
cadrelor didactice de diferite specialități (evidențiate de dvs. la punctul a), respectiv
programele de tip „a doua șansă” (la punctul c) sunt propuse a se finanța prin intermediul
Programului Operațional Educație și Ocupare (POEO).

Având în vedere impactul pozitiv pe care practicarea sportului îl are asupra copiilor, in
vederea integrarii acestora in activitatea educationala, considerăm că este absolut
necesar ¢a o componentă de sport să lie inclusă în măsurile indicate in cadrul
programului pentru elaborarea şi ulterior implementarea proiectelor finantate in
cadrul Prioritáții 5 — O regiune educata din cadrul Programului Operational Regional
2021 — 2027 pentru Regiunea Bucuresti - IJfov.
Acțiunile propuse în cadrul acestui document se încadrează in prioritățile de acțiune
propuse la nivel european şi mondial, cum ar fi spre exemplu plan global pentru
stimuÍarea activității fizice elaborat de Organiza(ia Mondială a Sănătății (GLOBAL ACTION
PLAN ON PHYSICAL ACTIVITY 2018-2030').
In primul rand actiunile trebuie sa se regaseasca la Obiectivul o Europa mai verde /
Obiectiv specific promovarea măsurilor de eficiență energetică – a se vedea incadrarea la
obiectiv Investment for Jobs and Growth - POR Sud-Vest Oltenia.
Structura Programelor Operaționale nu prevede investitii in SACET.
Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 este elaborat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în colaborare cu Ministerul
Fondurilor Europene (MFE) și sub coordonarea operațională a Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)
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15

16

17

18

Observații colectate în perioada 2020 – 2022 -

OP

2

2

2

2

Institutie
RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata
RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata
RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata
RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata

Modificarea propusă și justificarea
Justificarea cea mai buna am regasit-o la POR Sud-Est si POR Nord-Est. Pentru suport
anexam analiza sistemelor de termoficare in ultimii 10 ani, precum si un document de
pozitie pregatit in contextul unei reuniuni a sectorului energetic derulata la MFE. Din cel
din urma document rezulta nevoia de investitii in Bucuresti. Pentru a adresa nota facuta
la POR Bucuresti – Ilfov (netestat, nu exista intentie de proiecte in acest moment),
sugeram lansarea unei consultari a RADET Bucuresti.

Actiunile trebuie astfel descrise incat sa acopere activitatile ce pot conduce la realizarea
indicatorilor de output. O sursa de inspiratie o constituie POIM 2014-2020 unde se
regasesc actiunile investitionale in retele si surse de producere in cogenerare pe baza de
biomasa, biogas, geotermale. Descrieri bune, ce pot fi explorate si unificate sunt la POR
Centru si POR Nord-Est.

Răspunsul ADR BI

Structura Programelor Operaționale nu prevede investitii in SACET.
Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 este elaborat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în colaborare cu Ministerul
Fondurilor Europene (MFE) și sub coordonarea operațională a Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)

Structura Programelor Operaționale nu prevede investitii in instalații de cogenerare.
Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 este elaborat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în colaborare cu Ministerul
Fondurilor Europene (MFE) și sub coordonarea operațională a Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)

Orice sustinere a surselor de producere in cogenerare pe baza de combustibili fosili
trebuie eliminata (POR Vest) conform restrictiilor din Regulament. Aceste actiuni sunt
eligible fie in cadrul PO Tranzitie Echitabila, in regiunile selectate, fie in cadrul Fondului
de Modernizare – Directiva 410/2018 – EU ETS sau Programul National Termoficare.

In PORBI nu sunt prevazute investitii ref l retele si surse de producere in cogenerare pe baza
de biomasa, biogas, geotermale.

Investitiile in retelele inteligente trebuie extinse in toate POR-urile. Sistemele de
masurare si control, SCADA si sistemele inteligente de management energetic trebuie
adresate si reflectate in indicatori de output. Astfel, se va veni in completarea PO DD care
finanteaza retele inteligente de energie electrica, inclusiv SCADA, sisteme de modelare
hidraulica, GIS s.a. pentru retelele de apa/canal. O initiativa buna este la POR Centru si
poate fi explorata si de celelalte POR-uri.

Investitiile in SACET si implicit in Sistemele de masurare si control, SCADA si sistemele
inteligente de management energetic pentru retele de energie termica si sau apa/canal nu
sunt finantate prin POR.
POR BI finanteaza investitii la nivel de cladire si PODD la nivel de retea.
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19

20

21

22

Observații colectate în perioada 2020 – 2022 -
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2

2

2

2

Institutie

Modificarea propusă și justificarea

RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata
RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata
RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata
RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata

POR Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov definesc suficient de acoperitor grupurile tinta astfel
incat axa sa fie accesibila mai multor beneficiari. Recomandam ca obiectivul specific sa nu
se limiteze la UAT-uri si parteneriate, din urmatoarele motive:
a. Autoritatile locale au proceduri greoaie de pregatire si implementare a proiectelor,
ceea ce genereaza intarzieri;
b. Programele viitoare vin la pachet cu instrumente financiare ce ingreuneaza capacitatea
de co-finantare a autoritatilor locale, cu impact pe serviciul datoriei;
c. O intreprindere participante, fie ESCO sau operator de servicii de alimentare cu energie
termica, desi i se aplica reguli de ajutor de stat ce diminueaza nivelul grantului,
functioneaza pe principii economice sanatoase.

Răspunsul ADR BI

Sugeram in acest sens preluarea lectiilor invatate din alte state membre. Ex: Polonia a
declarat operatorii de servicii ca beneficiari eligibili, grantul nu depaseste 50% din
cheltuielile eligible iar rata de absorbtie este mai mare de 100%. In Romania, avem
autoritatile locale beneficiare, iar rata de contractare (nici macar absorbtie) nu depaseste
25%.

In toate situatiile sugeram sa se tina cont de Initiativa noua “Renovation wave” care
presupune o abordare integrata. Pentru a atinge neutralitatea climatica pana in 2050,
reabilitarea accelerata a cladirilor trebuie sa abordeze constructiile regenerabile
integrate si incalzirea eficienta din surse regenerabile si sisteme de incalzire si racire
(trigenerarea), gestionarea deseurilor, mobilitate si principii de circularitate

PORBI a tinut seama de initiativa "Renovation Wave " care este parte a "Grean Deal" precum
si de Legea 372/2003 actualizata 2020. Astfel, PORBI 2021-2027 va sprijini activitati care sa
conduca la minim renovarea de amploare moderată ( va încuraja renovarea aprofundată) a
clădirilor rezidențiale multifamiliale si va sprijini activitati care sa conduca la renovarea
aprofundată a clădirilor publice existente din mediul urban și rural.
Proiecte care vizeaza activitati de gestionare a deseurilor se finanteaza prin PODD.

Justificarea selectiei actiunilor trebuie sa porneasca de la analiza evolutiei sistemelor de
termoficare din tara, respectiv datele disponibile de pe site-ul ANRSC din care reiese
declinul si implicit nevoia de sustinere a investitiilor, coroborat cu tintele Pactului Verde
European si date concrete optiunute de la sistemele de incalzire din regiune.
Selectia actiunilor va tine cont si de restrictii: Art. 6 Excluderea din domeniul de aplicare
al FERD și al Fondului de coeziune:
(b) investițiile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile
enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
(h) investițiile legate de producția, prelucrarea, distribuția, stocarea sau arderea
combustibililor fosili, cu excepția investițiilor legate de vehiculele ecologice astfel cum
sunt definite la articolul 4 din Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a
Consiliului;

Structura Programelor Operaționale nu prevede investitii in SACET.
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Răspunsul ADR BI

Recomandare 2: promovarea sustinuta a sistemului de alimentare centralizata cu energie
termica, in municipiul Bucuresti

23

2

RomCapital Invest
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020) - Observatii
RomCapital Invest la cele
8 POR-uri - Obiectiv
Specific OS 2. (i)
Promovarea eficienței
energetice și reducerea
emisiilor de gaze cu efect
de seră / Domeniu:
incanzire centralizata

Justificare:
In municipiului Bucuresti, sistemul de alimentare centralizata cu energie termica este
alcatuit din:
1) sursa de producere a energiei termice reprezentata de centrale electrice de
termoficare si
2) retelele de termoficare (transport si distributie) ce asigura alimentarea centralizata cu
energie termica din sursa de producere a acesteia.
Acest sistem furnizeaza apa calda si caldura pentru aproximativ doua milioane de
bucuresteni, respectiv 72% din populatia municipiului Bucuresti. Diferenta este
reprezentata de consumul non-casnic (institutii, obiective sociale si agenti economici).
Totodata, energia electrica produsa in centralele de cogenerare este livrata in SEN.
In prezent, sistemul de incalzire centralizata din Bucuresti nu indeplineste criteriile de
calitate ale unui serviciu public sigur, performant si durabil. Reteaua de termoficare,
invechita si neperformanta, se afla intr-o situatie tehnica precara marcata de pierderi,
avarii, intreruperi in furnizare, iar centralele electrice de termoficare isi vor incheia in
curand perioada de functionare in conditii de siguranta. In jur de 80% din capacitatea de
generare este considerata ineficienta si invechita, iar aproximativ 60% din retelele de
distributie a energiei trebuie modernizate. Fara investitii, sistemul se degradeaza
constant si se contureaza riscul iminent al unui colaps functional cu repercusiuni
economico-sociale majore, pe termen lung, atat la nivel local, cat si national.
Nevoia de investitii a producatorului de energie electrica si termica se ridica la
aproximativ 560 milioane de euro pentru perioada 2020-2030 si vizeaza proiecte de
investitii in capacitatile de productie existente, dar si in unitati noi de producere a
energiei in cogenerare de inalta eficienta.
Reteaua masoara aproximativ 4000 de km de conducte prin care agentul termic este
transportat si distribuit catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de incalzire.
Mai mult de 80% din conducte au o vechime de peste 25 de ani. Lipsa investitiilor a
condus la degradarea constanta a retelei, aceasta aflandu-se in prezent intr-un punct
critic.
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 ofera o posibilitate de
finantare prin intermediul Axei 7.2 Cresterea Eficientei Energetice in Sistemul Centralizat
de Furnizare a Energiei Termice in Municipiul Bucuresti, cu alocarea unei sume
nerambursabile de circa 187 milioane euro.
Totusi, in perioada de programare 2021-2027, retelele de transport si distributie au
nevoie de o alocare substantiala de resurse financiare reabilitarii si extinderii cu scopul
asigurarii continuitatii si calitatii serviciului public. In plus, trebuie sa se tina cont de
tendinta de crestere a densitatii cererii de caldura pe aproape intreaga suprafata a
orasului ca urmare a intensificarii constructiilor de cartiere noi cu blocuri de locuinte
inalte si situate aproape unul de celalalt.
Contorizarea inteligenta si digitalizarea, echiparea cu sisteme automatizate de detectare
a pierderilor, de semnalizare si localizare (ex. SCADA) ce ofera flexibilitate, control si
monitorizare de la distanta, sunt componente absolut necesare pentru operarea facila,
diagnosticarea rapida a avariilor, optimizarea consumurilor si cresterea duratei de viata a
echipamentelor.

Structura Programelor Operaționale nu prevede investitii in SACET.
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Răspunsul ADR BI

Introducerea a două acțiuni noi care vizează:
• Crearea/dezvoltarea de centre publice de tip Muzeu de Știință / Centru de Știință și
Cercetare
• Procese educaționale inovatoare în structurile de tip Muzeu de Știință /Centru de
Știință și Cercetare

24

1

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Justificare:
Introducerea acțiunilor propuse permite autorităților publice locale care au ca obiective
sprijinirea transferului tehnologic să dezvoltate centre de știință/muzee. De exemplu:
Municipiul Cluj-Napoca doreste sa fie promotorului unui proiect de tip Muzeu de
Știință/Centru de Știință și Cercetare, care să transforme complet gândirea despre
implicarea științei și adaptare tehnologică. Centrul de știință și cercetare va oferi un
program inovator ambițios livrat printr-o educație practică, axată pe cercetare, cu un
accent pe învățarea experiențială care oferă o educație flexibilă și accesibilă.

In cadrul prioritatii 1 POR BI 2021-2027 se va sprijini transferul tehnologic in domeniile de
spcializare inteligenta prin crearea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente și
software necesare a infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (inclusiv parcuri
științifice și tehnologice) în scopul comercializării rezultatelor cercetării-dezvoltării (teste,
prototipare, etc.); îmbunătățirea serviciilor de transfer tehnologic specifice existente;
dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de
afaceri; și investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat
între IMM-uri și EITT.

Introducerea unei acțiuni noi care vizează:

25

1

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

• Inovarea transportului public prin achiziționarea de autobuze autonome complet
electrice

In cadrul Prioritarii 2 - O regiune cu orase smart, beneficiari vor fi institutiile publice, ce vor
putea depune proiecte de tip smart-city/smart village cf. OUG 156/2020.

Justificare:
Proiect inovativ care presupune punerea în circulație a autobuzelor electrice autonome
printr-un proces de research&development care va conduce la modificări structurale,
hardware și software ale platformei în condițiile particulare ale rutelor indicate

În varianta draft a POR BI - Prioritatea 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul APL sunt
propuse a se sprijini achiziționarea de material rulant cu emisii scăzute de carbon fiind
excluse, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE - CRP (ART6(1)(h), cele care
folosesc combustibili fosili.

Introducerea unei acțiuni noi care vizează:
• Crearea/amenajarea pădurilor-parc (Conversia funcțională a pădurilor în păduri-parc)

26

2

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Justificare:
La nivelul municipiilor există spații pădure – parc care ar putea beneficia de investiții. De
exemplu: proiect de amenajare a Pădurii Făget, încadrată în categoria funcțională
pădure-parc.
Zona vizată de proiect are o suprafață de 39,5 ha și este încadrată în amenajamentul
silvic în grupa a I-a funcțională, categoria 4A- Păduri parc și alte păduri de recreere de
intensitate funcțională foarte ridicată (TII).
Zona vizată este una din cele mai frecventate zone pentru eliberarea de mediul urban
intens al orașului. Proiectul presupune următoarele tipuri de intervenții: zone de acces și
dezvoltarea accesibilității (stație autobuz, biciclete, parcare mașina); amplasarea de
puncte info / ghidare aferente; dezvoltarea infrastructurii de alei din zona de intervenție
cu structură non-invazivă și cu o lățime nu mai mare de 2 metri; realizarea iluminatului
specific pentru o pădure parc; realizarea unor puncte info cu toalete ecologice; realizarea
unor platforme de popas; realizarea unor treceri denivelate și/sau alte sisteme de

Propunere neacceptata.
PORBI finanteaza infrastructurile verzi si albastre din mediul urban ( parcuri, scuaruri,
gardini, etc). In regiunea BI nu exista "paduri-parc" , iar spatiile verzi existente sunt incadrate
ca parcuri, scuaruri, etc. Padurile sunt reglementate de OG 96/1998 privind regimul silvic si
nu fac obiectul finantarilor prin POR ci prin PODD
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asigurare a siguranței pentru pietoni sau bicilete în zonele de intersecție a traseelor
acestora;
Introducerea unei acțiuni noi care vizează:
• Dezvoltarea facilităților de tip parking integrate cu infrastructurilor pentru deplasări
nemotorizate

27

2

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Justificare:
Facilitățile de parcare sunt necesare in cazul proiectelor care implica dezvoltarea
infrastructurii pentru deplasari nemotorizate, chiar și atunci când zona vizată nu se
găsește la periferia orașului, acestea contribuind la atingerea obiectivelor vizate,
respectiv creșterea numarului de bicicliști și pietoni în zonele vizate, calmarea,
eficientizarea şi reducerea traficului motorizat, reducerea cantitatii de emisii GES

Dezvoltarea facilităților de tip parking integrate cu infrastructurilor pentru deplasări
nemotorizate este propusă spre a fi finanșată prin POR BI sub OP 3 - OS (iii) Dezvoltarea unei
mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice,
inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere (varianta draft transmisă spre consulare CE).

Prin PORBI sub OP 2 - OS (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile se vor
finanta investiții destinate îmbunătățirii infrastructurii utilizate pentru prestarea serviciului
de transport public urban curat, precum si investiții destinate imbunătățirii infrastructurii
transportului nemotorizat, inclusiv facilitati de "parcare" pentru biciclete.

In ceea ce priveste "facilitatile de parcare" acestea nu se vor finanta prin PORBI sub OP 2 OS (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile.
b) Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu:

28

2

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Justificare:
În descrierea aferentă acestei intervenții, sunt amintite clădirile de patrimoniu doar în
ceea ce privește managementul energetic integrat.
Aceste clădiri au nevoie însă de lucrări de creștere a eficenței energetice, realizate sigur
cu avizul instituțiilor abilitate.

Prin PORBI se vor finanta investitii in eficienta energetica in cladirile publice, nefiind
specificata o restrictie cu privire la cladirile de patrimoniu cu functiune publica. Interventiile
privind eficienta energetica se vor realiza cf tuturor standardelor si normativelor in vigoare,
aplicabile categoriei si functiunii cladirii, precum si cerintelor specifice cladirilor de
patrimoniu ( cu functiune publica). Ar putea fi considerat un proiect de eficienta energetica
o cladire de patrimoniu, daca toate costurile sunt destinate imbunatatirii eficientei
energetice a cladirii ( cu exceptia cheltuielilor conexe si a celor de consolidare, in limita unui
procent care va fi aprobat ulterior de catre MFE -CE )

b) Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate/ foste
situri industriale, incl. demolare clădiri și decontaminare sol.

29

30

2

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

2

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Justificare:
Există încă în orașe situri industriale abandonate care ar putea fi redate circuitului
economic si/ sau circuitului public.
Considerăm că acesta este în continuare o problemă nerezolvată și care ar aduce mari
beneficii în ceea ce privește calitatea factorilor de mediu și calitatea vieții în mediul
urban.
Mai mult, această activitate ar putea fi complementară Axei 1 si rezultatului
018 Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a start-upurilor.
Forma din POR:
RCO 55 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou – noi
RCO 56 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou – reconstruite/modernizate

Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate/ foste situri
industriale, incl. demolare clădiri și decontaminare sol va fi finanatata prin PODD. Prin PORBI
se vor finanta crearea, imbunatatatirea, regenerarea spatiilor si infrastructurii verzi in zonele
urbane.

Propunere acceptata. Prin PORBI se vor finanta achizitia de material rulant ecologic care nu
se rezuma doar la tramvaie.

Forma propusă:
RCO 55 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou, trolebus si autobuze electrice – noi
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RCO 56 – Lungimea liniilor de tramvai și metrou, trolebus si autobuze electrice –
reconstruite/modernizate
Justificare:
Transportul public verde nu se limitează la tramvai și metrou. Există în fapt un singur oraș
care are în prezent transport public cu metrou, iar în regiunea de Nord Vest, de exemplu,
doar 2 orașe care au sistem de transport public cu tramvai.
Considerăm că trebuie acoperite și celelalte tipuri de transport ecologic.
Forma din POR:
RCO 58 – Piste ciclabile care beneficiază de sprijin

31

2

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Forma propusă:
RCO 58 – Piste ciclabile și căi pietonale care beneficiază de sprijin
Justificare:
Pietonii sunt o categorie importantă prezentă în toate orașele din țară. Credem că
dezvoltarea/ modernizarea căilor destinate lor trebuie să fie o prioritate.
Forma din POR:
Actiunea 3.1 Renovarea clădirilor publice, inclusive a celor cu statut de monument istoric,
și a cladirilor
rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de
potențialul de reducere a
consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în
funcție de riscurile
identificate.

Propunere neaceptata. Indicatorul RCO 58 nu se poate modifica , acesta fiind specificat in
anexa I la propunerea de regulament FEDR.
In PORBI Infrastructura pietonala poate o considerata activitate (cheltuiala) eligibila in cadrul
operatiunilor privind infrastructura de transport public sau nemotorizat , nefiind necesar un
indicator distinct

Actiunea 3.2 Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în
sistemele de alimentare
centralizate cu energie termică (SACET).

32

2

AMR
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Forma propusă:
1. Renovarea clădirilor publice, inclusive a celor cu statut de monument istoric, și a
cladirilor rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice în funcție
de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon,
inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate.
2. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în sistemele de
alimentare centralizate cu energie termică (SACET).

Propunerea referitoare la cladiri este acopereita in POR BI.
Proiectele care vizezaca si activitati privind iluminatul public sunt propuse a se finanța in
mediul urban in cadrul OP5 In cadrul proiectelor de dezvoltare urbana integrata (Prioritatea
7) - POR BI înaintat CE.

3. Investiții în crearea, modernizarea, reabilitarea extinderea si/sau reintregirea
sistemelor de iluminat public performant și eficient energetic

Justificare:
Investitiile in crearea, modernizarea, reabilitarea extinderea si/sau reintregirea
sistemelor de iluminat public contribuie în mod semnificativ la reducerea emisiilor și a
cererii de energie primară, și la atingerea obiectivelor de reducere de emisii în sistemul
energetic.
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Răspunsul ADR BI

Este necesar sa fie completate investitiile demarate in exercitiul 2014-2020 in domeniul
iluminatului public in vederea continuarii implementarii directivelor europene privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu implicaţii directe asupra consumului
social de energie, şi deci a emisiilor de CO2.

33

34

35

5

5

3

Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în
Turism
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)
Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în
Turism
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în
Turism
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Mentiunea privind investitiile in iluminat public cuprinse in Obiectivul Specific
“Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al
guvernelor”, Axa Prioritara 2 – “O regiune cu orașe Smart” se refera la solutiile de
management ale sistemului de iluminat public si nu la activitatile de construire,
reabilitare extindere sau reintregire ale acestuia, activitati necesare pentru
implementarea unui sistem de iluminat public modern, performant si eficient energetic
Restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric (iar muzeele nu au
fonduri pentru muzee si cetati), sugestie – ar fi utila o finantare distincta pentru scop
arheologic;

Valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear,
sugestie – este necesara finantare distincta pentru potentialii beneficiari publici si
privati din domeniul balnear care are dubla abordare atat turistica cat si medicala; iar
pentru partea medicala balneara o atentie mult mai mare trebuie data utilizarii
specialistilor medici in domeniul balnear cat si a retelei medicale balneare (unde o
entitate dintr-o localitate este proprietara unui complex balnear in alta localitate);
Imbunătățirea accesibilității zonelor turistice – presupune tranportul rutier, feroviar,
aviatic, naval, cat si accesibilizarea acestora si conexiunile intermodale ex.: 1. Pana unde
vii cu Bicicleta ca urcand in vagoane specializate pt biciclete sa ajungi in alta localitate in
scop touristic; 2. Porturi turistice pt yahturi cu dotari specializate de unde sa poate fi
utilizate servicii locale de transport rutier si feroviar pt turistii veniti cu yahtul ce vor sa
viziteze; 3. Servicii intermodale de transport pt turistii persoane cu nevoi speciale cat si
destinatii pt aceste personae (plaje cu investitii speciale, s.a.); etc.. Toate acestea trebuie
sa isi gaseasca sursa de finantare ca ele sa apara.

În POR BI sunt propuse a se finanța intervenții în vederea Conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural pentru monumentele istorice definite conform
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Activitatile de restaurare si de punere in valoare a patrimoniului istoric se finanteaza prin
POR BI insa,cercetarile in scop arheologic privind descoperirea unui potential obiectiv de
patrimoniu care sa fie finantat prin POR nu fac obiectul POR BI.

La nivelul POR BI acest tip de operatiune nu se aplica.

Suntem de acord ca toate acestea trebuie sa isi gaseasca sursa de finantare motiv pentru
care mentionam ca PORBI sprijina cresterea conectivitatii si accesibilitatii la reteaua TEN-T
(inclusiv a zonelor turistice definte cf actelor normative in vigoare), transportul intermodal ,
transportul nemotorizat, operatiuni propuse in cadrul AP4 si AP 3. Celelalte propuneri
mentionate se regasesc in PODD si POT
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Institutie

1

Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în
Turism
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

3

Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în
Turism
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

2

Ministerul Afacerilor
Interne - Directia Fonduri
Externe Nerambursabile
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Modificarea propusă și justificarea
In privinta finantarilor pentru IMMuri, pentru Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care
se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate
eligibile” la ghid) pana in present clasele CAEN ce privesc turismul in Romania sunt
punctate la cea mai joasa diviziune “într-una din diviziunile 36-95 (cu excepția celor de la
punctele a., b. si c.), sau clasa 8690, conform Anexei 2” cu baremul minim de 5 puncte,
care este descurajator pentru cei din domeniu. Acest fapt nu plaseaza echitabil acest
domeniu ce aduce un aport important al PIB la nivel national atat ca ramura principala
cat si industria sa orizontala conexa dar si un important bazin pentru locuri de munca.
Domeniul nu este echivalent altor tipuri de servicii – nu poate fi in aceeasi zona cu
serviciile de publicitate sau de consultanta fiind un domeniu cu mult mai complex chiar
daca are denominarea economica de servicii – acestea au o cu totul alta complexitate si
reprezinta pe langa agricultura al doilea pilon principal de dezvoltare economica.
Sugestie – alocarea puctajelor superioare pentru acest sector economic ex. 16 puncte –
clasa CAEN din turism cu toate sub-clasele dar si a corelarilor din domenii balneare.
Totodata alocarea pentru acest domeniu a eligibilitatii costurilor si chiar a punctarii
superioare pentru introducerea achizitionarii de aplicatii inteligente in turism tip:
Smart apps, Blokchain technologies, IoT, VR/AR/XR. In paralel identificarea unor solutii
de salvare pentru a nu penaliza acele IMMuri (din turism) care in mod evident au avut
pierderi la nivel mondial nu numai in Romania, iar punctajele ce vor fi alocate sa nu
penalizeze cifrele bilantiere proaste ale anului 2020 in viitoarele cerinte de analize
financiare – cautarea unor solutii de discriminare pozitiva ca si compensatie. Si
eventual eliminarea criteriului privind “Raportul dintre cuantumul finanțării
nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare” si rafinarea criteriilor similare.
La nivel judetean, atentie trebuie acordata conexiunilor rutiere cu locatiile unde se
doreste sau unde este deja dezvoltat turismul rural, acele locatii necesita atentie privind
normativele cat si punctare diferit deoarece sunt probleme mari in multe zone privind
accesul autocarelor catre aceste zone rurale turistice, plus dificilul access pentru
personae cu nevoi speciale.

Pentru a asigura claritatea programelor operaționale și abordarea unitara a acestora la
nivel național, propunem includerea în toate cele 8 documente, la secțiunea 2.A.3.1
/interventii ale fondului - Principalele grupuri țintà aferente obiectivului specific
Promovarea eticientei energetice și reducerea emisilor de gaze cu efect de será. a
sintagmei „autorități publice centrale și structuri teritoriale ale acestora care dețin
clădiri publice ïn regiune” și eliminarea altor forme de referire la acest grup țintă.

Răspunsul ADR BI

Propunerile tin de criteriile de evaluare/punctare ce vor fi discutate la momentul elaborarii
ghidurilor solicitantului (etapa ulterioara aprobarii PO)

PORBI sprijina cresterea conectivitatii si accesibilitatii la reteaua TEN-T (nefiind mentionata o
delimitara, motiv pentru care consideram ca aceasta crestere a conectivitatii in regiunea BI
va conduce inclusiv la cresterea accesibilitatii si conectivitatii zonelor turistice din regiune
definite cf actelor normative in vigoare). La nivel de proiect, sunt considerate eligibile
cheltuielile privind accesibilitatea persoanelor cu nevoi speciale.

La nivelul POR (Anexa V) în conformitate cu precizările CE nu este necesară specificare în clar
a beneficiarilor ci doar a grupului țintă.
Se va ține cont de această mențiune în elaborarea ghidurilor.
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Institutie

2

Ministerul Afacerilor
Interne - Directia Fonduri
Externe Nerambursabile
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

2

Ministerul Afacerilor
Interne - Directia Fonduri
Externe Nerambursabile
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

2

Ministerul Afacerilor
Interne - Directia Fonduri
Externe Nerambursabile
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

3

Ministerul Afacerilor
Interne - Directia Fonduri
Externe Nerambursabile
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

2

Ministerul Afacerilor
Interne - Directia Fonduri
Externe Nerambursabile
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Modificarea propusă și justificarea

Răspunsul ADR BI

In urma analizării documentelor, s-a constatat cà informatiile nu sunt prezentate intr-o
manieră unitară și coerentá la nivelul celor 8 PO propuse, sens in care apreciem
necesarà uniformizarea tipurilor de informații. Spre exemplu, la secțiunea 2.A,3.1
Intervenții ale fondului - Principalele grupuri țintă aferente obiectivului specific
Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de será din POR
București-flfov se mentionează „Grup țintă: cetãțeni din locuinte unifamiIiaIe/ blocuri de
apartamente; angajați ce lucreazà in clãdiri publice renovate energetic, cetățeni care
frecventeazã cládirile publice renovate energetic, populația care beneficiază de un aer
mai puțin poluat; IMM-uri impiicate in reabilitarea nergeticá a clãdirilor. Beneficiari:
toafe entitáțile care au dreptul de proprietate/ administrare a infrastructurii respective”, Propunere acceptata. Au fost reformulate grupurile tinta din cadrul AP3
ìar la secțiunea
menționată aferentă aceluiași obiectiv specific din POR Nord-Est se menționează:
„persoane care locuiesc in locuințe muitifamiliale, blocuri de apartamente; utilizatori ai
cládirilor publice cu funcțiuni educaționale (grădinițe, școli, universităț),' Utilizatori ai
altor clãdiri publice, exceptând cele cu funcțiuni medicale care vor fi finanțate pe PO
Sănătate”.
Astfel, deși grupurile țintă descrise vizează același obiectiv specific și același tip de
interventie, acestea sunt describe diferit, sens in care este necesara unformizarea
acestor prevederi pentru a se evita interpretări punctuale ale acestor norme;
Propunem includerea in cele 8 PO, la tipurile de acțiuni/activităti sprijinite in cadrul
prioritáții referitoare la creșterea ełicienței energetice și reducerea emisiilor de gaze elect
de seră, a măsurilor de consolidare a cládirilor, in funcție de riscurile identificate
Propunere acceptata. Măsurile de consolidare a cládirilor, in funcție de riscurile identificate
sunt considerate cheltuieli eligibile in PORBI in cadrul Prioritatii 3.

Avànd in vedere caracterul competitív, ca element esențial în abordarea fondurilor
europene structurale și de investitii, pentu asigurarea transparenței procesului de
accesare a fondurilor alocate prin aceste programe, este necesará asigurarea eligibílității
tuturor proiectelor care vizează eficiența energetică a clădirilor in cadrul procesului de
evaluare și nu doar a celor identificate la momentul scrierii programelor operațonale,
astfel cum sunt acestea menționate, spre exemplu, in POR Nord-Est, la pag. 42.
Identifcarea, la nivelul PO, a clădirilor care necesítă eficientizate energeticà ar conduce la
proiecte predefìnite și ar elimina caracterul competitiv al acestora;
In vederea asigurăríi mobilității transfrontaliere și asigurãrii complementarității dintre
POT și Programele Operaționale Regionale, vă adresăm rugămintea de a asigura
eligibilitatea acțiunilor care vizează imbunătățitea infrastructurii pentru punctele de
trecere a frontierei. Opinăm cá pentru atingerea acestuí deziderat este neœsară
introduceea unor prevederi punctuale in cadrul obiectivului specific Dezvoltarea unei
mobiIitati.nationale, regionale și locale durabile, reziliente in fata schimbãrilor climatice,
inteligente și intermodale, inclusiv imbunătățirea accesului la TEN-T și a moblitatii
tiansfrontaliere. Solicitafea este opozabilă ìn cazul a 7 Programe Operaționale, exclus
fiind POR Centru deoarece zona eligibilă nu cuprinde puncte de trecere a irontierei.
Propunem includerea, la pag. 47, la secțiunea 2,A.3.1 Intervenții ale fondului - Tipurile de
acțiuni aferente, a măsurii de reabilitare a ascensoarelor la tipurile de acțiuni/activități
sprìjinite in cadrul acestei priorităti

PORBI se bazeaza pe un portofoliu regional de proiecte, insa in etapa de programare nu
mentioneaza o lista de proiecte care sa insoteasca programul.

Propunere neaceptata.
Regiunea BI nu are puncte de trecere a frontierei decat pe cale aeriana, a carei conectivitate
este asigurata de catre reteaua TEN-T core (DN1) care nu este sprijinita prin PORBI ci prin
POT

In PORBI , in cadrul AP3, eficienta energetica , au fost mentionate o lista de actiuni
(neehaustiva) care sa conduca la eficienta energetica a cladirilor publice si rezidentiale.
Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, printre tipurile de acțiuni/activitati
sprijinite în cadrul acestei priorități pentru măsurile de creștere a eficienței energetice în
clădirile rezidențiale si publice sunt mentionate si " orice alte activități/masuri care conduc
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Răspunsul ADR BI
la eficiența energetică sau care sunt menționate ca fiind obligatorii în legislația specifică
privind eficiența energetică"

Utilizarea cu precauție a termenului de regenerare urbană (care este un concept mult
mai complex și cuprinde o paleta mult mai largă de lucrări/activități decât cele
menționate în propunerile de programe. Regenerare urbană nu înseamnă doar
reabilitarea fondului construit și a spațiului public, ci și atragerea operatorilor economici
și schimbări comportamentale);

44

2

MLPDA
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Necesitatea partajării activităților pe categorii de orașe în funcție de necesități și
posibilități de finanțare;
Susținem propunerea ca abordarea pe zone urbane funcționale să devină obligatorie
pentru anumite categorii de operațiuni stabilite în documentele de programare;

Prin PORBI AP 3, se vor sprijini doar crearea / modernizarea / extinderea spațiilor verzi (
parcuri, grădini, scuaruri, coridoare verzi ecologice, etc) precum si crearea de infrastructuri
verzi urbane: (acoperişuri verzi, pereţi verzi, etc.)
Operatiunile de tipul "regenare urbana" vor fi sprjinite in cadrul AP6 intr-o maniera
integrata: dezvoltarea urbana integrata.

Investițiile dedicate spațiului public urban nu trebuie să vizeze doar spațiile verzi

45

1

MLPDA
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Atenție la utilizarea unor termeni care nu sunt definiți: de ex. spațiu urban degradat,
terenuri virane.
Posibilitatea finanțării bazelor de date urbane, atât pentru îndeplinirea obiectivului
privind digitalizarea în folosul cetățenilor cât și pentru întărirea capacității a autorităților
locale;

In cadrul Prioritarii 2 - O regiune cu orase smart, beneficiari vor fi institutiile publice, ce vor
putea depune proiecte de tip smart-city/smart village cf. OUG 156/2020: - h) bănci de date
urbane, sisteme informaţionale geografice sunt incluse

Pentru a avea claritatea necesară asupra investițiilor privind măsurile de consolidare
seismică a clădirilor, pe lângă cele de creștere a eficienței energetice, propunem
următoarele reformulări asupra textului, astfel: - a se vedea tabel din ADRESA!

46

47

2

MLPDA
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

1

Primaria Sectorului 4
(Adresa primita pe email
in data de 19.08.2020 si
de la MFE in data de
31.08.2020)

Justificare:
În susținerea completărilor prezentate anterior, precizăm următoarele:
i. introducerea unor indicatori de realizare privind consolidarea clădirilor, care să
conducă la o monitorizare a intervențiilor privind creșterea nivelului de siguranță la
acțiuni seismice asupra clădirilor publice supuse investițiilor în vederea creșterii eficienței
energetice a acestora, cum ar fi, de exemplu, numărul clădirilor publice care beneficiază
de sprijin pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice, alături de măsurile
de creștere a eficienței energetice;
ii. introducerea unor indicatori de rezultat care să reflecte amploarea măsurilor de
reducere a riscului seismic, cum ar fi, de exemplu, numărul de utilizatori care beneficiază
de măsurile de asigurare a protecției seismice a clădirilor publice supuse creșterii
eficienței energetice.
Având în vedere exemplele de bune practici existente în teritoriu, considerăm oportun
facilitarea investițiilor autorităților publice locale în dezvoltarea infrastructurii necesare
pentru creşterea competitivității IMM-urilor, prin crearea de parcuri industriale,
incubatoare de afaceri, etc.

Propunerea a fost preluată.

Parcurile industriale si incubaroarele de afaceri pot fi fondate de APL-uri.
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Institutie

Primaria Sectorului 4
(Adresa primita pe email
in data de 19.08.2020 si
de la MFE in data de
31.08.2020)

Primaria Sectorului 4
(Adresa primita pe email
in data de 19.08.2020 si
de la MFE in data de
31.08.2020)

Primaria Sectorului 4
(Adresa primita pe email
in data de 19.08.2020 si
de la MFE in data de
31.08.2020)

Modificarea propusă și justificarea
Ținând cont de posibilitatea de execuție a lucrărilor de consolidare pentru clădirile
rezidențiale și publice în cadrul acestui obiectiv specific, fapt ce conduce la o creștere
semnificativă a costurilor de intervenție asupra cladirilor ( consolidare+eficientizare
energetică), vă rugăm să aveți în vedere o dimensionare corespunzatoare a valorilor
cheltuielilor eligibile pentru cererile de finanțare.
În legătură cu acțiunile pentru Imbunătâțirea eficienței energetice în domeniul încâlzirii
centralizate, considerăm că introducerea acestor tipuri de intervenții în Programul
Operațioanl este oportună, cu mențiunea că din cauza legislației în domeniu și a modului
de funcționare a sistemului de încălzire la nivelul Municipiului București, sunt necesare
anumite clarificări asupra beneficiarilor eligibili și a modului în care autoritățile publice
locale de la nivelul sectoarelor pot aplica pentru proiecte ce cuprind acțiunile
menționate.
Vă rugăm să aveți în vedere introducerea în activitățile finanțabile/cheltuielile eligibile,
achiziția de terenuri/contravaloarea exproprierilor de către autoritățile publice locale
pentru crearea de spații verzi, parcuri, etc. Solicitarea are la baza faptul că autoritățile
publice locale, în special cele de la nivelul sectoarelor Municipiului București, nu dețin în
administrare terenuri pe care pot fi amenajate noi zone verzi. Acest aspect este foarte
ușor de observat în noile zone rezidențiale dezvoltate în special în zonele periferice ale
orașului, unde, aproape în totalitate, terenurile sunt proprietăți private, iar orice
intervenție a autorităților locale este îngreunată de lipsa terenurilor pentru dezvoltarea
de parcuri, spații, verzi, etc.
De asemenea, din același considerente, vă rugăm să aveți în vederea ca deținerea în
administrare a terenurilor pe care vor fi create parcuri/spații verzi, să nu fie o condiție la
depunerea cererilor de fmanțare.
În cadrul acestui obiectiv specific, vă rugăm să introduceți în categoria beneficiarilor
eligibili și parteneriate între administratorii/proprietarii infrastructurii existente și
autoritățile publice locale pe raza cărora este situată infrastructura ce va fi vizată de
proiectele de finanțare. Exemplificând, considerăm oportun și facil de realizat un proiect
în care o primărie de sector în parteneriat cu administratorul liniilor de tramvai să
depună o cerere de finanțare prin care să modemizeze liniile de tramvai existente pe raza
teritorială a sectorului.
De asemenea, Sectorul 4 a depus către ADRBI fișe de proiect pentru două obiective de
investiții cu importanță majoră în fluidizarea traficului în zona de sud a sectorului,
respectiv Pasajul Rutier Str. Turnu Măgurele — Bd-ul Metalurgiei — Bd-ul Alexandru
Obregia și Pasajul Rutier Str. lon Iriceanu — Str. Turnu Măgurele — Șos. Berceni,
obiective introduse în PMUD București-Ilfov și aflate în stadiu de elaborare a
documentației tehnico-economice faza proiect tehnic.Vă rugăm să aveți în vedere
asigurarea posibilității de finanțare a acestor obiective, ținând cont de faptul că
implementarea acestora răspunde la obiectivelor de eliminare a blocajelor din trafic, a
diminuării poluării și crearea de căi de transport alternative în zonele cu trafic înrgreunat.

Răspunsul ADR BI
Structura Programelor Operaționale nu prevede investitii in SACET.
Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 este elaborat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în colaborare cu Ministerul
Fondurilor Europene (MFE), sub coordonarea operațională a Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației (MLPDA) si in parteneriat cu actori locali relevanti
Procentul aferent lucrarilor de consolidare, va fi aprobat la un moment ulterior in urma
dialogului MFE-CE )
Procentul aferent lucrarilor de consolidare, va fi aprobat la un moment ulterior in urma
dialogului MFE-CE )

Conform propunerii de regulament general pt perioada 2021-2027 art 58, alin 3, "
următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor:
achiziționarea de terenuri cu o sumă mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale
operațiunii în cauză; în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru
activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15 %.
La nivelul POR (Anexa V) în conformitate cu precizările CE nu este necesară indicarea
beneficiarilor ci doar a grupului țintă.
Se va ține cont de această mențiune în elaborarea ghidurilor.

La nivelul POR (Anexa V) în conformitate cu precizările CE nu este necesară indicarea
beneficiarilor ci doar a grupului țintă.

Se va ține cont de această mențiune în elaborarea ghidurilor.
Prin PORBI, in cadrul Prioritatea 4, se vor finanta soluții pentru
descongestionarea/fluidizarea traficului
Investiții destinate construirii/ modernizării/ reabilitării/ extinderii infrastructurii rutiere in
vederea descongestionarii/ fluidizarii traficului (descarcari și pasaje/poduri rutiere etc)
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4

5

AT

Institutie

Primaria Sectorului 4
(Adresa primita pe email
in data de 19.08.2020 si
de la MFE in data de
31.08.2020)

Primaria Sectorului 4
(Adresa primita pe email
in data de 19.08.2020 si
de la MFE in data de
31.08.2020)

Ministerul Educatiei si
Cercetarii
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Modificarea propusă și justificarea
Ca si in cazul interventiilor pentru crearea spatiilor versi, dezvoltarea infrastructurii
educationale prin construirea de noi unitati de invatamant este ingreunata de lipsa
terenurilor disponibile autoritatilor publice locale. In consecinta va rugam sa aveti in
vedere introducerea in categoria activitatilor finantabile/cheltuielilor eligibile, achizitia
de terenuri/exproprierile, in vederea construirii de noi unitati de invatamant. De
asemenea, va rugam ca in aceste situatii, detinerea terenului necesar investitiilor sa nu
fie o conditie la depunereacererii de finantare. Aceste problemele sunt extrem de
pronuntate exact in zonele care se confrunta cu o lipsa majora a infrastructurii
educationale, respectiv noile cartiere rezidentiale fiind o situatie generala la nivelul
intregului municipiu.
Salutam pe aceasta cale tratarea explicita in cadrul acestei prioritati a situatiei Parcului
Natural Vacaresti si va informam ca in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala de la nivelul
S4 pt 2021-2025 aflata in curs de elaborare, valorificarea potentialului Parcului Natural
Delta Vacaresti reprezinta o prioritate.
In acest sens, am demarat deja actiuni cu eventuali parteneri pt identificarea celor mai
bune solutii in vederea conservarii, protejarii si promovarii zonei. Astfel, va rugam sa
aveti in vedere ca beneficiarul eligibil pt proiectele ce vizeaza Delta Vacaresti sa fie
reprezenta de un parteneriat care sa cuprinda atat administratorul legal al zonei, cat si
Sectorul 4 al Municipiului Vacaresti, pe a cauri raza administrativ teritoriala se regaseste
parcul natural.

Propunere:
Implementarea unui sistem informatic cu următoarele funcții și facilități:
- Funcția de informare a operatorilor economici în procesele de descoperire
antreprenorială (ex. de tip portal, pe modelul https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home).
- Funcția de monitorizare a instrumentelor de implementare a SNCD&SNSI 2027 (inclusiv
a programelor nucleu). Conține informații provenite din proiectele încărcate electronic
(date în formate prestabilite despre proiecte, personal (după pregătire, rol în proiect
etc.), rezultate, instituții implicate, date financiare etc.).
- Funcția de evaluare prin indicatori a instrumentelor de finanțare, proiectelor, și
programelor de implementare a SNCD&SNSI 2027.
- Interoperabil cu sistemele informatice relevante (MAI, Camere de Comerț, MEC –
universități, AR - institute, cu RPC, Brainmap, Erris, etc.).
- Capabil să publice “date deschise” despre sistemul național de cercetare.

Răspunsul ADR BI

Conform propunerii de regulament general pt perioada 2021-2027 art 58, alin 3, "
următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor:
achiziționarea de terenuri cu o sumă mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale
operațiunii în cauză; în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru
activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15 %.
În categoria beneficiarilor sunt incluse toate entitatile care au dreptul de proprietate si/sau
de administrare asupra infrastructurii.

La nivelul POR (Anexa V) în conformitate cu precizările CE nu este necesară indicarea în clar
a beneficiarilor ci doar a grupului țintă.
Se va ține cont de această mențiune în elaborarea ghidurilor. (conf ANANP toate ariile
protejate din BI sunt sub administrarea ANANP)

Propunerea dvs. vizează o serie de investiții pentru care avem rugămintea să completați fișa
de proiect existentă pe site-ul ADR BI (https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi2021-2027/) pentru a putea analiza posibilitatea încadrării în POR BI.
În ceea ce privește Prioritatea 7 - Asistență tehnică - acțiunile cuprinse sub această sunt
reglementate la cap. III - Propunerea de Regulement General a CE

Cost: ~50 mil lei, achiziție și interconectare baze de date (MEC, MAI, MFE, SGG, STS,
ADR, Cam.Com).
Costuri cu consultanta pentru caracteristicile si structura sistemului, costuri de operare și
întreținere. Necesita ghid si proceduri de incarcare a informatiilor.
Argumente: Recomandări CE/Raport de ţară, angrenare INCD-uri în necesităţile regionale
(argumentarea completă – în tabelul subsecvent)
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Răspunsul ADR BI

Finanţarea sustenabilităţii activităţilor/rezultatelor intermediare de ITT obţinute la nivel
regional prin proiecte finanţate prin Programul Transnaţional Dunărea, atunci când este
posibil.

54

55

1

1

Ministerul Educatiei si
Cercetarii
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Ministerul Educatiei si
Cercetarii
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Justificare: Programul Transnaţional Dunărea a investit deja fonduri mari în dezvoltarea
ITT la nivel regional, în unele cazuri chiar instrumente IT pentru inovare în general şi
Open Innovation în particular/platforme tehnologice pentru produse inovative. În cadrul
acestor proiecte există inclusiv reţele incipiente transnaţionale de centre de transfer
tehnologic , care au continuitate în participarea activă la proiecte interregionale la nivel
european, având astfel şansa de a avea o sustenabilitate mai bună a rezultatelor obţinute
gradual.
Politica finanţării regionale a inovării în RO nu poate avea succes dacă nu se conectează
direct, în timp real, la reţelele de inovare dezvoltate în orice alte programe europene
anterioare şi nu asigură sustenabilitatea acestor reţele transnaţionale incipiente care au
în spate Strategii europene macroregionale precum SUERD.

Finanţare operaţiuni de contribuţie la dezvoltarea unor ecosisteme de inovare regionale
transnaţionale/activităţi ale unor mega-clustere europene la nivel regional, bazate pe
reţelele create prin Programul Transnaţional Dunărea/alte programe europene sau
naţionale anterioare in limitele permise de actualele programe aflate în construcţie

În varianta Draft a POR BI sunt propuse a se finanța:
a) crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT)
b) achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja
oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic)
Astfel prin POR BI vor fi susținute proiecte care vizează crearea şi dezvoltarea
infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) indiferent de programul/sursa de
finanțare prin care acestea au fost create.

Prin OP 1 - POR BI vizează dezvoltarea ecosistemelor de inovare regională în în
concordanță cu RIS3 BI 2021-2027.

Observaţie:
Există deja elemente de cooperare transnaţională în POR Centru şi Nord-Est
Introducerea operaţiunilor de construcţie/dezvoltare a infrastructurii economice
strategice la nivel regional, bazată pe cercetare şi inovare, care să răspundă obiectivelor
de autonomie şi rezilienţă UE în domenii tehnologice strategice (de ex. KET, tehnologii
digitale, transformative, critice pentru securitate, inovaţii “game changing” etc), în linie
cu fereastra a 5-a din draftul actualizat de Regulament InvestEU

56

1

Ministerul Educatiei si
Cercetarii
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

De asemenea, operaţiunile de finanţare a dezvoltării infrastructurii economice
strategice/critice poate avea în vedere sectoarele industriale direct legate de expertiza
de C&I existentă (ca în exemplul propus de dna Carmen Ghiţuleasa, director general
INCDTP – propunere nr. 6 – supra).
Dezvoltarea domeniilor strategice bazată pe C&I poate fi finanţată complementar sau
interregional şi prin POCIDIF şi POTJ, în raport de alegerea indicatorilor relevanţi pentru
evitarea dublei finanţări.

Prin OP 1 - POR BI vizează dezvoltarea ecosistemelor de inovare regională în în
concordanță cu RIS3 BI 2021-2027.

Eventual introducerea conceptului de “rezilienţă” în titulatura unor axe
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1
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Ministerul Educatiei si
Cercetarii
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Modificarea propusă și justificarea

Răspunsul ADR BI

Introducerea unor operaţiuni specifice pentru sprijinirea transferului tehnologic prin
finanţarea unor servicii tehnologice/de sprijin al inovării cu nivel ridicat de expertiză
tehnică, prestate de entităţi ITT acreditate din reteaua ReNITT (sau, in mod exceptional si
pentru anumite servicii de sprijinire a inovarii, si servicii prestate de entitati neacreditate,
dar care dovedesc capacitatea tehnică şi experienţa necesară, pentru a asigura
identificarea pe piata a acestora – cu conditia ca aceste entitati sa fie stimulate ca pentru
accesarea unor finantari complementare ulterioare, sa se acrediteze).
De exemplu, în POR BI (pg. 27), Obiectivul OS.1.i Dezvoltarea capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea tehnologiilor avansate se aduce în discuţie “dezvoltarea unor noi
tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri”

Exista deja in POR BI.

POCIDIF ar putea finanţa sprijinirea serviciilor de inovare cu nivel ridicat de expertiză
tehnică pentru proiecte de importanţă naţională, care să conecteze strategic mai multe
regiuni pentru realizarea unor obiective comune specifice de CDI, asigurând în acest mod
reducerea decalajelor între regiunile cu ecosisteme de inovare mai mature şi cele mai
slabe, prin schimb de experienţă şi expertiză.

58

59

60

61

General

General

Asociatia PartNET Parteneriat Pentru
Dezvoltare Durabila
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Primaria Sectorului 3
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

1. Parteneriatul public-privat ar trebui sa fie luat in considerare in cadrul proiectelor care
se adreseaza doar institutiilor publice.
2. Sa fie avuta in vederea formarea de consortii din care sa faca parte inclusiv bancile,
pentru a crea o relatie sustenabila si de durata in vederea facilitarii unei cofinantari reale.
Acest aspect ar facilita implementarea proiectelor in conditii optime si atingerea
rezultatelor prevazute.
3. Cu privire la Obiectivul strategic 7 – Dezvoltarea capacitatii administrative a AMPOR
pentru management eficient, numarul de membri din sectorul privat si societatea civila in
cadrul Comisiei Regionale pentru Stabilirea Criteriilor de Selectie a Proiectelor Strategice
sa fie mai reprezentativ

1. Vă rugăm să detaliați și justificați propunrea.
2. Comitetul Regional de Inovare București Ilfov are atribuții privind avizarea și
implementarea RIS3 BI, iar în componența CRI se regăsește Asociatia Romana a Bancilor.
Toate intervențiile prevăzute în POR BI sub OP 1 trebuie să fie în concordanță cu RIS3 BI.
3. Conform POR BI: Comitetul de Monitorizare a POR BI (CM POR BI), organism fundamental
pentru principiul partenerial, care va reuni reprezentanți ai cvadruplului helix* și va îndeplini
funcțiile prevăzute la art.35 din CRP.
*ediul privat, mediul academic, autoritati publice și societate civilă

Inlocuirea sintagmei in categoria beneficiarilor sunt incluse toate entitatile care au
dreptul de proprietate si/sau de administrare asupra proprietatii, cu in categoria
beneficiarilor sunt incluse toate entitatile care au dreptul de proprietate si/sau de
administrare asupra infrastructurii/ concesiune/ suăerficie/ asupra imobilului (teren
si/sau cladire) unde se face investitia cf. Codului Civil.

La nivelul POR (Anexa V) în conformitate cu precizările CE nu este necesară specificare în clar
a beneficiarilor ci doar a grupului țintă.

General

USH Pro Business
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Problema evidentierii si in POR la nivel national a unor criterii sau modalitati de punctaj si
promovare a proiectelor SUERD. Acest aspect trebuie coordonat la nivel national de catre
o tara care practic a co-initiat impreuna cu Austria aceasta strategie macro-regionala

General

USH Pro Business
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Problema corelarii strategiilor regionale de specializare inteligenta cu cea nationala de
competititivitate si restul strategiilor nationale. Programarea POR,dar si a celorlalte
programe operationale, nu se poate face fara o coordonare strategica unitara

Se va ține cont de această mențiune în elaborarea ghidurilor.

Nu se aplică.
Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 este elaborat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în colaborare cu Ministerul
Fondurilor Europene (MFE) și sub coordonarea operațională a Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)
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General

1

1

1

2

Institutie

Modificarea propusă și justificarea

Răspunsul ADR BI

Problema guvernantei ADR urilor, care , prin rolul important pe care il vor detine, trebuie
sa dispuna de un mecansim de guvernanta eficient si clarificarea modului in care se
prioritizeaza la nivel local

Mecanisme de guvernanță POR BI:
Sistemul de management și control propus la nivel regional va fi format din:
1.Comitetul de Monitorizare a POR BI (CM POR BI), organism fundamental pentru principiul
partenerial, care va reuni reprezentanți ai cvadruplului helix și va îndeplini funcțiile
prevăzute la art.35 din CRP.
2.ADR BI care va îndeplini rolul de autoritate de management pentru program (AM POR BI)
în conformitate cu prevederile OUG 122/2020 și a legislației subsecvente.
3.Consiliul pentru Dezvoltare Regională BI (CDR BI), cu rol consultativ având în vedere
prevederile legale privind dezvoltarea regională.
4.Comitetul Regional pentru elaborarea PDR BI (CRP BI), organism consultativ care se
creează în baza prevederilor normelor de elaborare a planurilor regionale, care reunește și
implică în procesul de planificare principalii actori cheie din regiune într-un cadru larg
partenerial, și care participă la elaborarea și avizarea PDR BI - document care sta la baza
fundamentării POR BI 2021-2027. CRP se organizează/se va organiza în Grupuri Tematice.
5. Comitetul Regional de Inovare BI (CRI BI), organism partenerial consultativ, implicat în
procesul de planificare a RIS3.

USH Pro Business
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

USH Pro Business
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Universității de Vest din
Timișoara
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)
Universității de Vest din
Timișoara
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)
Universității de Vest din
Timișoara
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Problema unei agentii de inovare regionala: este vag definita ca rol functii si insertie in
infrastructura nationala de inovare. Inovarea la nivel national si regional, sunt in opinia
mea aspecte cruciale care nu au fost adresate consistent de cicluriile anterioare de
planificare strategica a programelor operationale si nici nu dispunem in aceasta faza de
programare de o analiza consistenta de impact. In paranteza : capacitatea de absorptie
crescuta nu semnifica prea mult ca analiza de impact
În cadrul instituţiilor de învăţământ superior există structuri de cercetare/centre de
cercetare fără personalitate juridică, ce deţin competenţele şi expertiza necesară pentru
a implementa proiecte din cadrul POR, Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin
inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea
capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, dar care nu ar
putea depune cereri de finanţare. În acest context, vă rugăm să includeţi în categoria
beneficiarilor eligibili pentru acest obiectiv specific FEDR şi instituţiile de învâţământ
superior
vă rugăm să includeţi în categoria beneficiarilor eligibili şi instituţiile de învăţământ
superior, în mod distinct ca tip de categorie a instituțiilor publice. Instituţiile de
învăţământ superior nu sunt în administrarea UAT.

vă rugăm să includeţi în categoria beneficiarilor eligibili şi instituţiile de învăţământ
superior, în mod distinct ca tip de categorie a instituțiilor publice. Instituţiile de
învăţământ superior nu sunt în administrarea UAT.

La nivelul POR BI acest tip de operatiune nu se aplica.

La nivelul POR BI universitatile, implicit sructurile de cercetare din cadrul lor in cadrul
operatiunii Sprijinul inovării în domeniile de specializare inteligentă inclusiv investiții în
active fixe și/sau active necorporale aferente infrastructurilor proprii de cercetare ale
organizațiilor de CDI, inclusiv ale instituțiilor de învățământ superior, în interesul IMM-urilor.

In cadrul Prioritarii 2 - O regiune cu orase smart, beneficiari vor fi institutiile publice, ce vor
putea depune proiecte de tip smart-city/smart village cf. OUG 156/2020. Digitalizarea
universitatilor se va putea face prin Prioritatea 5
La nivelul POR (Anexa V) în conformitate cu precizările CE nu este necesară specificare în clar
a beneficiarilor ci doar a grupului țintă.
Se va ține cont de această mențiune în elaborarea ghidurilor.
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5

5

Institutie

Universității de Vest din
Timișoara
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Universității de Vest din
Timișoara
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Modificarea propusă și justificarea
În cadrul sistemului de învăţământ nu trebuie să se facă discriminare între diversele
categorii de beneficiari (preşcolari, elevi şi studenţi) în cazul dezvoltării infrastructurii de
tip tabere (POR, Axa Prioritară . O regiune atractivă, Obiectiv Specific FEDR: favorizarea
dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului
cultural, turismului și securității în zonele urbane; şi Obiectiv Specific FEDR: favorizarea
dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului
cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane). Astfel, în program trebuie să se
prevadă şi existenţa taberelor pentru studenţi, respectiv a instituţiilor de învăţământ
superior ca beneficiari eligibili pentru a realiza şi gestiona infrastructura de tip tabere
pentru studenţi. Aceste tabere pentru studenţi pot fi utilizate pentru activităţi de
recreere, respectiv de integrare socială.

În cazul POR, Axa Prioritară. O regiune atractivă, Obiectiv Specific FEDR: instituţiile de
învăţământ superior furnizează şi servicii culturale, în mod direct sau prin parteneriate
create cu mediul socio-economic, astfel încât considerăm utilă menţionarea distinctă a
instituţiilor de învăţământ superior ca beneficiari eligibili pentru operaţiuni de investiţii în
infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban, respectiv îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi servicii
culturale.

Răspunsul ADR BI

La nivelul regiunii BI nu au fost identificate tabere sau inițiative de realizare de tabere
școlare.
Proiectele ce vizează realizarea de infrastructuri de agrement/recreere etc. pentru copii și
tineri sunt propuse spre a fi finanțate cadrul operațiunii (OP5 OS.i): îmbunătățirirea mediului
urban prin dezvoltarea zonelor turistice, de agrement și petrecere a timpului liber.
În ceea ce privește beneficiarii la nivelul POR (Anexa V) în conformitate cu precizările CE nu
este necesară specificare în clar a beneficiarilor ci doar a grupului țintă. Se va ține cont de
această mențiune în elaborarea ghidurilor.

Integrarea întreprinderilor mari, în special a companiilor care operează în domeniul
distribuției și furnizării de energie electrică și gaze naturale, în categoriile de beneficiari
eligibili ai POR-urilor POCIDIF, pentru investiții în domeniul digitalizării și POTJ, pentru
toate prioritățile programului.
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1

Federaţia Asociaţiilor
Companiilor de Utilităţi
din Energie
(Adresa primita de la
MFE in data de
02.09.2020)

Intreprinderile mari nu se vor putea finanta prin POR BI. Posibil sa mearga pe POCIDIF in
parteneriat cu IMM.
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2

Federaţia Asociaţiilor
Companiilor de Utilităţi
din Energie
(Adresa primita de la
MFE in data de
02.09.2020)

5

Asociația Monumentum
arh. Eugen Vaida,
Președinte
(Adresa primita de la
MFE in data de
02.09.2020)

1

Ministerul Educatiei si
Cercetarii
(Adresa primita de la
MFE in data de
31.08.2020)

Modificarea propusă și justificarea
Programele Operaționale Regionale au identificat ca prioritate sprijinirea orașelor
prietenoase cu mediul, prin promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile,
obiectiv care integrează sprijinirea investițiilor în infrastructuri de mobilitate electrică
(amenajarea stațiilor de încărcare a automobilelor electrice), condiționate de integrarea
proiectelor în strategiile integrate de dezvoltare urbană și în planurile de mobilitate
urbană.
Propunere: Având în vedere criteriul de integrare la nivel municipal a obiectivelor de
dezvoltare a infrastructurilor de mobilitate electrică, este necesară coordonarea
acestor obiective la nivel regional, prin elaborarea de strategii care să definească
nevoia existentă atât la nivelul centrelor urbane, cât și în zonele metropolitane, în
funcție de intensitatea demografică și stadiul infrastructurilor rutiere existente. Analiza
tendinței de electrificare a transportului rutier trebuie să stea la baza elaborării
strategiilor regionale, în vederea determinării coordonate a tipurilor de stații (încărcare
lentă, rapidă sau ultra-rapidă), iar investițiile care vor fi sprijinite în cadrul Programelor
Operaționale Regionale să se realizeze în conformitate cu obiectivele și necesitățile
existente la nivelul aglomerărilor urbane vizate
Propune ca o suma minima de 50 mil. Euro din cei 200 mil. Euro sa fie destinata pentru
punerea in siguranta si conservarea preventiva a patrimoniului cultural.

Răspunsul ADR BI

Propunere acceptata. Prin PORBI se vor finanta in cadrul AP3, Investiții destinate
imbunatatirii infrastructurii transportului public electric alternativ (construirea/
achiziționarea/instalarea stațiilor de realimentare/reîncărcare cu combustibili alternativi
pentru transportul public etc, inclusiv infrastructura tehnico-edilitara) . Toate investiile
privind mobiliteatea vor fi in concordanta cu PMUD

Se face referire la nivelul național - răspunsul va fi formulat de către MFE.

Forma din POR:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV (POR BI) 2021-2027 are
prevazut drept obiectiv strategic specific (OSS) OSS 1: Îmbunătățirea performanței în
materie de cercetare și inovare în domeniile de specializare inteligentă in cadrul sectiunii
Specializare inteligentă și inovare.
POR BI isi propune cadrul Prioritații 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi dinamice isi sa dezvolte masa critica de IMM-uri inovative, sa stimuleze
inovarea si colaborarea intre actorii mediului public si privat, inclusiv cu ajutorul
clusterelor si sa aduca inovarea in piata prin intermediul transferului tehnologic.
Programul Operational Regional pentru regiunea Bucuresti-Ilfov 2021-2027 (POR BI) are
la baza actiunile si prioritatile cuprinse in Planul de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
(PDR BI) 2021-2027 (https://www.adrbi.ro/media/1799/pdrbi-2021-2027draft_21112019.pdf) si in Strategia de Specializare Inteligenta Bucuresti-Ilfov 2021-2027
(RIS3 BI) (https://www.adrbi.ro/media/1800/ris3-bi-draft_05112019-pdf-1.pdf), fiind
incluse si recomandarile Comisiei Europene formulate in Raportul de tara din 2019
privind Romania

In cadrul prioritatii 1 POR BI 2021-2027 se va finanta sprijinirea transferului tehnologic in
domeniile de spcializare inteligentă, în beneficiul IMM-urilor, prin construcţia crearea,
modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare a
infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic -parcuri științifice și tehnologice în scopul
comercializării rezultatelor cercetării-dezvoltării (teste, prototipare, etc.); îmbunătățirea
serviciilor de transfer tehnologic specifice existente; dezvoltarea unor noi tipuri de servicii
de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri; și investiții pentru
implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat între IMM-uri și EITT.
În cadrul Departamentului de Planificare, Programare, Monitorizare și Portofoliu de Proiecte
se va constitui un Birou Regional de Inovare cu personal competent.

Propuneri finale:
ii) incurajarea cresterii numarului de EITT la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov dat fiind faptul
ca exista un raport dezechilibrat intre Entitatile de Inovare si Transfer Tehnologic si
sectorul public de cercetare-dezvoltare-inovare (I-AR, INCD, Uni).
iii) dezvoltarea unor puncte permanente de contact la nivelul ADR BI, avand personal
competent;
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2020 - observații colectate de ADR BI
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1

Asociația Clusterelor din
România
22.04.2020 – via mail

Consorțiul Clusterelor din Regiunea București-Ilfov, membre ale Asociației Clusterelor din
România,
în urma analizării propunerilor preliminare pentru programele operaționale ale viitoarei
perioade de programare 2021-2027,
a constatat că în cadrul POR, Axa prioritara 1, Obiectiv specific FEDR „Dezvoltarea
capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate” este prevăzută
operațiunea orientativă “Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care
favorizează crearea și maturizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă,
inclusiv clustere”.
Argumentele prezentate in scrisoarea clusterelor atasata prezentului e-mail,
conduc către necesitatea susținerii clusterelor în cadrul unei operațiuni separate în cadrul
POR 2021 – 2027 care ar putea fi intitulată: „Susținerea clusterelor pentru creșterea
competitivității prin susținerea inovării întreprinderilor și a integrării acestora în lanțuri
de valoare la nivel global”.
Vă solicităm acest lucru, deoarece actuala formulare este confuză și restrânge rolul
clusterelor la acela de dezvoltare a antreprenoriatului, a start-up-urilor / spin-off-urilor,
activitate si structuri importante dar nu exclusive.
In scrisoarea clusterelor atasata prezentului e-mail este prezentata detaliat propunerea
referitoare la ce ar urma să se finanțeze in cadrul acestei operațiuni.
În susținerea solicitării noastre, vă rugăm să primiți atașat la prezentul e-mail un material
referitor la situația clusterelor din România.
Rămânem la dispoziție pentru orice detalii suplimentare și sprijin în activitatea de
programare.
Pentru axa 3 - o regiune cu orașe prietenoase cu mediul, propun adăugarea următoarelor:

In 2020 abordarea a fost comuna tuturor regiunilor si a avut la baza cadrul de POR elaborat
de mfe.
Exista in POR BI actiune specifica pt clustere inovative.

Va multumim pentru interesul acordat procesului nostru de consultare si pentru propunerile
transmise.

RCO ZZ - suprafața împădurită

USR Dobroiesti - Av.
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2

Dumitru (Dan) Vaduva

25.05.2020 – via mail

Va comunicam ca propunerea dvs privind includerea “ Investițiilor în crearea/extinderea
RCR ZZ - suprafața împădurită
suprafețelor împădurite și a perdelelor de protecție forestieră” in cadrul Programului
Operational Regional Bucuresti Ilfov 2021-2027 va fi analizata din perspectiva
* Investiții în crearea/extinderea suprafețelor împădurite și a perdelelor de protecție constrangerilor propunerilor de regulamente europene existente (variante draft neaprobate
forestieră
la acest moment), precum si din perspectiva corelarii si implicit a nesuprapunerii PORBI
20227 cu viitoarele Programe Operationale care ar putea finanta astfel de interventii si aici
ne referim la PODD ( Programul Operational Dezvoltare Durabila, axa 3) si la viitorul Program
Argumentare
National de Dezvoltare Rurala care se va numi Planul National Strategic 2021-2027) si DOAR
in masura in care va fi posibil, aceste propuneri vor fi integrate in PORBI 2021-2027.
Săptămâna trecută Comisia Europeană a lansat un plan de protejare a biodiversității
(https://www.g4media.ro/ue-planifica-sa-planteze-3-miliarde-de-copaci-in-10-aniReferitor insa la indicatorii RCO ZZ si RCR ZZ propusi de dvs, facem mentiunea ca acestia sunt
pentru-a-combate-criza-biodiversitatii-noua-strategie-care-include-si-protejareaindicatori comuni de realizare si rezultat stabiliti de catre Comisia Europeana prin drafturile
padurilor-virgine-criticata-din-cauza-lipsei-instrumentelor.html). Ținta principală a de regulamente (FEDR si FC) iar statul membru nu poate propune adaugarea de noi astfel de
planului este plantarea a 3 miliarde de copaci până în 2030. Considerăm că suprafețele indicatori daca nu sunt specifici unei interventii respectiv obiectiv specific selectat in
împădurite ar trebui să constituie o țintă de intervenție pe axa 3.
program..
In plus In cadrul Anexei 1 la propunerea de regulament FEDR este mentionat indicatorul de
realizare “ RCO 26 - Infrastructuri verzi construite sau imbunatatite pentru adaptarea la
23

Centralizator observații PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027
-

Nr.
Crt.

Observații colectate în perioada 2020 – 2022 -

OP

Institutie

Modificarea propusă și justificarea

Răspunsul ADR BI
schimbările climatice” , indicator care include si „impaduririle” in scopul adaptarii la
schimarile climatice, motiv pentru care consideram ca acopera propunerile dvs
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5

Secretariatul de Stat
pentru recunoașterea
meritelor luptătorilor
împotrva regimului
instaurat în România în
perioada 1945-1989

Solicitare includere în strategia integrată de dezvoltare urbană sau regionalp ca
oportunitate de dezvoltare a turismului cultural și istoric, a unui proiect ce presupune
dezvoltarea unei infrastructuri dedicate cinstirii eroilor naționali

03.08.2020 – Adresa
numărul 6796/03.08.2020
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1
2

Gabriel Cărbunaru
12.08.2020 – via mail

Bună ziua!
Am citit documentele puse la dispoziție pe site (https://www.adrbi.ro/programeregionale/por-bi-2021-2027/) și referitor la axele, operațiunile și detaliile propuse POR-BI
2021-2027 aș avea câteva întrebări sau sugestii de adresat.
Ca observație sau întrebare generală aș dori să știu dacă logica exercițiului financiar actual
(2014-2020) se păstrează mai departe în ceea ce privește diferențierea sau chiar
discriminarea urban-rural din POR. Întreb pentru că - cunoscând particularitățile zonei
București-Ilfov - putem constata ușor faptul că urbanizarea nu mai ține de statutul formaladministrativ al unui UAT. Mai exact: anumite problematici și nevoi din Chiajna sunt
aceleași cu cele din Bragadiru, cele din Balotești sunt aceleași cu cele din Voluntari iar
exemplele pot continua pe aceeași idee.
Regenerarea unor zone, iluminatul public, transportul în comun, sistemul de educație și
multe altele sunt cât se poate de comune urban-rural, cel puțin în regiunea București-Ilfov,
așadar restricționarea entităților eligibile pe anumite axe din perspectiva statutului unui
UAT nu face absolut deloc sens.
Apoi, punctual, aș sugera câteva lucruri pe anumite axe și operațiuni / acțiuni ce urmează
a se finanța:
- La Axa 1 aș sugera - mai ales în contextul pandemic - adăugarea unor acțiuni precum
sisteme (hardware/software) de tip teleșcoală sau telemedicină. Sunt concepte deja

Mai multe detalii despre cele doua programele operationale mentionate anterior:
PODD 2021-2027 http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-20212027/
PNS 2021-2027 https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/documentede-programare.html
Vă mulțumim pentru informațiile transmise și pentru interesul acordat demersului nostru de
elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională. Referitor la propunerile dvs. avem
rugămintea, în vederea încadrării facile a acestora în Portofoliul de Proiecte Regional (parte
integrată a Planului de Dezvoltare Regională București- Ilfov 2021-2027), să transmiteți cele
două proiecte sub formă de fișe de proiect (a se vedea atașat). Profităm de inițiativa
dumneavoastră pentru a vă asigura că, în conformitate cu prioritățile existente la nivelul
Uniunii Europene referitoare la protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea
elementelor de identitate teritorială, Programul Operațional Regional pentru Regiunea
București-Ilfov 2021-2027 va cuprinde cel mai probabil acțiuni pentru sprijinirea conservării
și protecției patrimoniului cultural, precum și pentru
valorificarea superioară a infrastructurilor culturale.
Primul proiect al POR BI 2021-2027 s-a bazat pe o structură unitară predefinită de Ministerul
Fondurilor Europene cu axe/ priorități de intervenții pentru toate cele 8 POR regionale,
urmând ca aceasta să fie adaptată specificului fiecărei regiuni și contextului global actual. În
acest moment primul proiect al POR București-Ilfov 2021-2027 se afla în consultare pe siteul ADRBI (https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021- 2027) și toți cei interesați
sunt rugați sa ne transmită propuneri de îmbunătățire, completare sau pur și simplu critici,
care ne vor fi utile pentru dezvoltarea în continuare a documentului și pentru a ne asigura că
acesta cuprinde soluții pentru cât mai multe din nevoile posibil a fi rezolvate prin acest tip
de program.
În primul rând dorim să vă mulțumim pentru timpul alocat parcurgerii documentelor noastre
supuse consultării și formulării de observații și sugestii de îmbunătățire.
În al doilea rând o să încercăm să vă răspundem punctual la toate întrebările
dumneavoastră, după cum urmează:
- Diferențierea urban-rural în POR 2014-2020 cât și în viitorul POR BI 2021-2027 este
determinată de prevederile propunerilor de regulamente ale Comisiei Europene. În perioada
de programare 2014-2020 dezvoltarea rurală a fost (și încă mai este) finanțată de la nivel
european prin FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, iar dezvoltarea
regională prin FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conform principiului
complementarității fondurilor europene, chiar dacă la nivel regional există aceleași tipuri de
operațiuni (nevoi) și în urban și în rural, ele nu se pot finanța doar prin POR, respectiv din
FEDR. Investițiile din rural se vor finanța cu precădere din FEADR 2021-2027 (detail aici:
https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/informatii-utile.html), iar
partea de investiții ce rămân neacoperite se vor putea finanța prin POR BI 2021-2027,
respectiv din FEDR, astfel încât să se evite dubla finanțare.
- Referitor la adăugarea unor acțiuni precum sisteme (hardware/software) de tip teleșcoală
sau telemedicină. Digitalizarea universităților este inclusă în Axa Prioritara 1, iar digitalizarea
(dotarea cu echipamente specifice) a școlilor și liceelor este inclusă în Axa Prioritara 5 - O
regiune mai educată. Cel mai probabil urmare negocierilor viitoare cu Comisia Europeana,
finațarea digitalizării sistemului educațional se va face în totalitate prin Axa 5. Legat de
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mature, doar că destul de puțin introduse în România. Am căutat și în Axa 5 astfel de
acțiuni pe zona de educație, dar n-am găsit.
- La Axa3 aș sugera următoarele:
- Finanțarea nu doar a unor sisteme de energie alternativă (ex solar) dar și a unor
sisteme de stocare a energiei (baterii).
- Și aici regăsim precizată diferențierea urban-rural (infrastructură verde în zonele
urbane). De ce Chiajna, Balotești, Dobroești sau Tunari n-ar avea aceeleași probleme/nevoi
ca Otopeni sau Chitila? Vedeți întrebarea generică din preambulul acestui mesaj.
- Stații de autobuz? Modernizare. Ele sunt - de principiu - în responsabilitatea
autorităților locale. Și aici e nevoie de uniformizare urban-rural de vreme ce transportul
public regional în B-IF trece deopotrivă prin orașe și comune.
- La partea de infrastructură transport electric alternativ (mijloace de transport, stații
de încărcare) aș dori să verificați dacă lucrările de infrastructură asociată pot fi acoperite
de cofinanțare nerambursabilă POR. Semnalez faptul că stațiile de încărcare electrică (în
special cele publice) funcționează în regim de putere foarte mare și de cele mai multe ori
lucrările de conectare cu energie electrică din rețea pot ajunge chiar la jumătatea costului
unui proiect de înființare stații de încărcare. Deseori costul stațiilor în sine e mult mai mic
decât înfrastructura asociată (extensie rețea electrică/creștere de putere,
transformatoare, șamd.)
- La Axa 4 aș sugera următoarele:
- Parcări? Un terminal intermodal fără parcare generoasă și accesibilă (în special
cele din proximitatea Bucureștiului) riscă să devină sub-utilizat
- Proiecte de reabilitare/accesibilizare gări? Ele sunt - de principiu - în patrimoniul
CFR, dar există exemple de preluare a gărilor în administrare locală. Gările Buftea, Periș,
Chiajna, Domnești și altele ar putea fi preluate de autorități locale pentru a fi reabilitate și
accesibilizate astfel încăt transportul feroviar metropolitan să poată constitui cu adevărat
o alternativă
- Axa 6: aceeași observație sau nelămurire: există diferențiere urban-rural în ceea ce
privește eligibilitatea? Dacă da, cum facem să eliminăm? Avem locații cu potențial turistic
inclusiv în comunele din zona B-IF (Snagov, Mogoșoaia, localitățile de pe Cociovaliștea:
Corbeanca, Balotești, Moara Vlăsiei, Periș și altele)

telemedicina, acest domeniu se va finanța prin Programul Operațional Sănătate (POS) 20212027 (detalii aici: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-20212027/).
- Referitor la Axa 3 - Finanțarea nu doar a unor sisteme de energie alternativă (ex solar) dar
și a unor sisteme de stocare a energiei (baterii).
In Logica Interventiei sunt mentionate orientativ categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi
finantate, insa acestea vor reiesi ca fiind necesare din documentatiile tehnice obligatorii
aferente tipului de proiect.
Prin intermediul axei 3 PORBI 2021-2027 se vor sprijini masuri care conduc la cresterea
eficientei energetice in cladirile publice si rezidentiale, masuri care vor fi dispuse de catre
auditorii energetici in baza rapoartelor de audit energetic ale cladirilor care vor face obiectul
investitiilor. Sistemele de productie a energiei din surse de energie regenerabile vor fi
sprijinite daca acestea reies ca fiind necesare in urma auditului energetic si vor deservi
cladirile care fac obiectul investitiei.
Referitor la sistemele de stocare a energiei (baterii), va comunicam ca acestea sunt sprijinite
prin intermediul Programului Operational Dezvloltare Durabila - Axa Prioritară 1. Tranzitie
energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de energie,
rețele si soluții de stocare - Obiectiv specific FEDR/FC (iii) Dezvoltarea de sisteme inteligente
de energie, rețele și stocare în afara TEN-E. Operatiunea --Implementarea de solutii privind
stocarea energiei.
Și aici regăsim precizată diferențierea urban-rural (infrastructură verde în zonele urbane). De
ce Chiajna, Balotești, Dobroești sau Tunari n-ar avea aceeleași probleme/nevoi ca Otopeni
sau Chitila
Accentul sprjinirii infrastructurii verzi in zonele urbane mentionat in varianta de draft ORBI
se datoreaza conditiilor impuse de regulamentele FEDR+FC (draft) in care se mentioneaza
ca se doreste finantarea infrastructurii verzi in special in zonele urbane (OP2 – O europa mai
ecologica . - OS (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi
în special în mediul urban și reducerea poluării)
In plus, investiile in zona rurala vor fi sprijite si prin viitorul PNDR denumit Planul Strategic
National 2021-2027, cu care toate Programele operationale , inclusiv PORBI trebuie sa se
coreleze, astfel incat sa existe complementaritati intre programe. Din informatiile pe care le
detinem, nu exista informatii publice cu privire la tipurile de interventii care se doresc a se
finanta prin PNS 2021-2027,
- Stații de autobuz? Modernizare. Ele sunt - de principiu - în responsabilitatea autorităților
locale. Și aici e nevoie de uniformizare urban-rural de vreme ce transportul public regional în
B-IF trece deopotrivă prin orașe și comune.
Referitor la acest aspect, PORBI 2021-2027 este aliniat conditiilor impuse de catre UE care
sprijina “ promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile” (OP2 - OS viii) printre
care si investii in “infrastructuri de transporturi urbane curate” ( ex: infrastructure pentru
tramvaie, troleibuze si autobuze ecologice, electrice, hibrid, etc) cu conditia ca aceste
investitii să se regaseasca in Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Regiunii Bucuresti Ilfov
(PMUD).
Intr-adevar, regiunea Bucuresti Ilfov trebuie privita unita atat din perspectiva PMUD cat si
pespectiva legaturilor urban-rural, motiv pentru care prin PORBI 2021-2027 vor putea fi
sprijinite investitiile in modernizarea statiilor de autobuz, doar pe trasee pe care circula
autubuze ecologice ( electrice, hibrid, etc) , investitii efectuate in parteneriat intre UAT-uri
urbane si UAT-uri rurale.
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- La partea de infrastructură transport electric alternativ (mijloace de transport, stații de
încărcare) aș dori să verificați dacă lucrările de infrastructură asociată pot fi acoperite de
cofinanțare nerambursabilă POR. Semnalez faptul că stațiile de încărcare electrică (în special
cele publice) funcționează în regim de putere foarte mare și de cele mai multe ori lucrările
de conectare cu energie electrică din rețea pot ajunge chiar la jumătatea costului unui
proiect de înființare stații de încărcare. Deseori costul stațiilor în sine e mult mai mic decât
înfrastructura asociată (extensie rețea electrică/creștere de putere, transformatoare, șamd.)
La acest moment categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile aferente investitiilor in
infrastructură de transport electric alternativ (statii de incarcare electrice ) insa ca principiu
legal, va comunicam ca spirjinul din partea PORBI va acoperi acele categorii de cheltuieli
care sa asigure functionalitatea infrastructurii sprijinite aflate pe terenul care face obiectul
investitiei si asupra caruia beneficiarul/solicitantul are drept de a efectua respectivele
lucrari.
- Referitor la Axa 4 - Parcări? Un terminal intermodal fără parcare generoasă și accesibilă (în
special cele din proximitatea Bucureștiului) riscă să devină sub-utilizat
Fata de varianta de PORBI care a fost supusa consultarii si la care dvs faceti referire, la data
de 31 iulie 2020 au fost publicate pe site-ul MFE variantele actualizate de Programe
Operationale pe care le puteti regasi la acest link http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/. Aceste actualizari survin ca urmare a discutiilor purtate
cu MFE care este entitatea coordonatoare astfel incat sa nu existe suprapuneri cu privire la
finantarea anumitor categorii de investitii
Terminalale intermodale vor fi sprijinite prin Programul Operational Transport - Axa
prioritară 7. - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal care a schitat ca operațiuni
orientative: Investitii in modernizarea terminalelor intermodale, Dezvoltarea de terminale
intermodale , Investitii in instalatii si echipamente de transfer intermodal iar terminalele
intermodale de tip park&ride aflate
Referitor la categoria de cheltuieli eligibile aferente terminelor intermodale care facilitează
utilizarea diferitelor mijloace de transport pentru transportul de marfă sau călătoriile de
pasageri, la acest moment nu detinem informatii cu privire la includerea parcarilor in aceste
categorii, dar pe baza analizarii indicatorilor de realizare care sunt anexe la variantele draft
de regulamente, putem doar opina ca acestea vor fi incluse.
- Proiecte de reabilitare/accesibilizare gări? Ele sunt - de principiu - în patrimoniul CFR, dar
există exemple de preluare a gărilor în administrare locală. Gările Buftea, Periș, Chiajna,
Domnești și altele ar putea fi preluate de autorități locale pentru a fi reabilitate și
accesibilizate astfel încăt transportul feroviar metropolitan să poată constitui cu adevărat o
alternative
Prin PORBI nu se vor finanta investitii privind reabilitarea /accesibilizarea garilor, acestea,
asa cum ati afirmat si dvs sunt in proprietatea/administrarea CFR Infrastructura si vor fi
sprijinite prin Programul Operational Transport Axa prioritară 3. Îmbunatățirea conectivității
prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată ( Modernizarea gărilor și
trecerilor la nivel )
- În ceea ce privește Axa Prioritară 6 – o regiune atractivă – propunerile de regulamente ale
Comisiei Europene realizează (prin intermediul celor două obiective specific aferete OP5)
delimitarea clară între zonele urbane și cele non-urbane (în afara zonelor urbane). În logica
intervențiilor POR BI am păstrat (în măsura în care Regulamentul ne-a permis) aceleași
intervenții pentru ambele zone. Astfel încât Infrastructura de turism, în special în zone care
dispun de un potențial turistic valoros este prevăzută ca posibilă operațiunie pentru zonele
rurale.
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De menționat este însă că actuala formă este una preliminară și pe măsura modificării
regulementelor și a înaintării negocierilor cu Comisia Europeană este posibil să se impună
schimbări majore ale logicii intervențiior.

Urmare a adresei dvs. nr. ADRBI 5479/2020, am aflat cu satisfacție că
instituția pe care o coordonați are în elaborare Programul Operațional
Regional pentru Regiunea București – Ilfov 2021 – 2027, prin care se
intenționează inclusiv sprijinirea investițiilor în infrastructuri pentru
învățământul superior.
În ceea ce privește POR București Ilfov - varianta 31 iulie 2020, am analizat
documentul afișat pentru consultare publică și supunem atenției
dumneavoastă următoarele propuneri de reformulare a acțiunilor de la axa
5 – ”O regiune educată”:
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Universitatea de Medicina
și Farmacie Carol Davila
13.08.2020

Formularea actuală
Formulare propusă
- reducerea supraaglomerării în unitățile de - reducerea
învățământ (lucrări de extindere pentru
supraaglomerării în
toate tipurile de unități de învățământ)
unitățile de învățământ
(lucrări de renovare,
reamenajare și
extindere pentru toate
tipurile de unități de
învățământ)
îmbunătățirea accesului pentru elevii cu
Aici poate s-ar putea
dizabilități fizice și dotarea adecvată
include si universitățile
unităților destinate învățământului special
(accesibilizare unități de învățământ și
echipare adecvată a unităților destinate
învățământului special organizat în unități
speciale)
- respectarea condițiilor de igienă (lucrări de respectarea condițiilor de
modernizare și îmbunătățire a utilităților igienă și ergonomie
pentru toate tipurile de unități de pentru procesul de
învățământ (lucrări de
învățământ)
reamenajare, renovare,
modernizare
și
îmbunătățire a utilităților
pentru toate tipurile de
unități de învățământ)
reducerea riscului seismic al clădirilor Aici
considerăm
școlare și universitare (lucrări de acoperitor

Majoritatea aspectelor semnalate au fost înglobate în Program – acestea au fost discutate
împreuncă cu reprezentantii UMFCD.

27

Centralizator observații PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027
-

Nr.
Crt.

Observații colectate în perioada 2020 – 2022 -

OP

Institutie

Modificarea propusă și justificarea

Răspunsul ADR BI

consolidare pentru toate tipurile de unități
de învățământ)
- dotarea unităților de învățământ cu spații
de învățare de calitate, inclusiv săli
multifuncționale și flexibile (dotare adecvată
a sălilor de clasă și laboratoarelor, inclusiv
mobilier pentru toate tipurile de unități de
învățământ)

- dotarea unităților de
învățământ cu spații de
învățare de calitate,
inclusiv
săli
multifuncționale
și
flexibile,
(dotare
adecvată a sălilor de
clasă,
amfiteatrelor,
centrelor de simulare și
laboratoarelor, inclusiv
mobilier pentru toate
tipurile de unități de
învățământ)
îmbunătățirea
facilităților
dedicate Aici
considerăm
activităților sportive aferente unităților de acoperitor
învățământ
(construirea,
extinderea,
moderizarea terenurilor de sport, sălilor de
gimnastică, bazinelor sportive etc. pentru
toate tipurile de unități de învățământ)Adaptarea laboratoarelor și atelierelor de Aici
e
numai
pt
practică la nivelul de dezvoltare tehnologică invatamant profesional si
și cerințele actuale ale pieței forței de tehnic si invatamant pe
muncă (dotare unități ÎPT și ÎPV)
parcursul vietii
- dotarea unităților universitare în vederea - amenajarea și dotarea
îmbunătățirii și dezvoltării competențelor unităților universitare în
solicitate pe piața forței de muncă sau vederea îmbunătățirii și
fundamentale pentru succesul în viață și în dezvoltării competențelor
societate
(dotarea
adecvată
a solicitate pe piața forței
universităților)
de
muncă
sau
fundamentale
pentru
succesul în viață și în
societate (construcție
de
spații
de
învățământ, cercetare,
simulare și dotarea
adecvată
a
universităților)
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realizării de investiții dedicate
Aici
campusurilor preuniversitare și universitare acoperitor
(lucrări de modernizare, extindere,
construire campusuri ÎPT și terțiar

Răspunsul ADR BI
considerăm

De asemenea, vă rugăm să analizați și următoarele modificări propuse
pentru axa 1 – Formularul atasat.
Anexăm prezentei, două fișe de proiect pe care le considerăm prioritare
pentru universitatea noastră. Menționăm că aceste documente sunt în curs
de dezvoltare.
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Comitetul Olimpic și
Sportiv Român
ADRBI nr inreg
7731/21.08.2020

Solicitam astfel:
a) lntroducerea in categoriile de proiecte/ actiuni eligibile pentru Prioritatea 5 - 0 regiune
educata, infiintarea/ extinderea/ modernizarea infrastructurii sportive asociate unitatflor de
invatamant, pentru incurajarea practicarii sportului de masa si a sportutilor olimpice cu
accent pe copii i tineri. Activitatile specifice pot fi practicate in toate unitatile de invatamant,
indiferent ca acestea sunt amplasate in mediul urban sau rural. Un exemplu de buna
prastica in acest sens este programul derulat de COSR pentru toate categoriile de copii si
tineri, cu titlul ,,Sportul de joaca" prin care se doreste relansarea activitatilor de promovare
a sportului de masa, program pilot care va fi implementat in randul unitatilor de invatamant
selectate si care va fi accesibil tuturor copiilor legitimati la aceste scoli. Proiectul se poate
organiza si on-line si este usor scalabil si replicabil in cadrul acelor unitati de invatamant in
care este necesara integrarea in educatie a copiilor si tinerilor.
Categorii de cheltuieli necesare pentru implementarea activitatilor/ proiectelor cu tematica
sportiva:
- imbunatatirea aptitudinilor i metodelor didactice ale profesorilor de sport din scoli i licee,
- dotari pentru salile de sport din coli i licee (mingii, panouri de baschet, plase pentru porti,
alte echipamente sportive necesare derularii orelor de educatie fizica din coli i licee)
- amenajari pentru bazele sportive colare (reparatii, renovari, zugraveli, igienizari, refacerea
suprafetelor de joc, etc)
- organizarea de concursuri sportive locale, judetene i nationale (pe sporturi i categorii de
varsta) la care sa participe eleviiinmatriculati in coli i licee.
Astfel, solicitam ca din categoria de proiecte si implicit cheltuieli eligibile sa faca parte in
mod specific si infrastructura sportiva care face parte din campusurile scolare si/ sau
infrastructura sportiva asociata unitatilor de invatamant.

Acceptat. Prioritatea 5 vizeza activitati de investitii in infrastructura sportiva inclusiv dotari.
În vederea asigurării accesului egal la oportunități educaționale se vor avea în vedere
investiții în cadrul cluburilor sportive școlare și a cluburile copiilor – unități care oferă
pregătire gratuită elevilor potrivit vocației lor și contribuie la valorificarea timpul liber prin
implicarea în proiecte educative.

b)lntroducerea in categoriile de proiecte/ actiuni eligibile pentru Prioritatea 5 - 0 regiune
educata. infiintarea/ modernizarea si/ sau extinderea Centrelor Nationale Olimpice de
Pregatire a Juniorilor (CNOPJ) si a centrelor de pregatire sportiva, parte din infrastructura
sportiva olimpica si de performanta. Aceste centre sunt stabilite pe langa scoli sau institutii
de invatamant si sprijina formarea si pregatirea sportiva a copiilor.
Aceasta infrastructura sportiva (existenta su functionala) poate fi folosita ca instrument de
integrare in educatie a copiilor, avand capacitatea si instrumentele necesare pentru
integrarea in educatie a copiilor si tinerilor, prin integrarea acestora in programe sportive
adaptate nevoilor lor acestora.
c) Completarea actiunilor de tip "a douaansa" propuse pentru finantare prin Prioritatea 5 - 0
regiune educata, cu programe care pot fi implementate prin utilizarea infrastructurii sportive,
in vederea formarii de preparatori sportivi, asistenti, personal administrativ etc. care sa
poata fi integrat ulterior in categoria speciali tilor in sport.
0 alta categorie tinta a proiectelor de tip "a doua ansa" si/ sau ,,scoala dupa scoala" este
reprezentata de sportivii care isi incheie cariera sportiva si au nevoie de sprijin pentru
reintegrarea in viata profesionala - reprofesionalizarea acestora prin intermediul proiectelor/
actiunilor de tip "a douaansa" si ,,scoala dupa scoala" fiind necesara pentru integrarea
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acestora.
Consideram ca este necesar ca aceasta activitate (cu specific sportiv, de masa sau
olimpica) sa fie indicata cu titlu exemplificativin cadrul POR 2021- 2027 pentru Regiunea
Bucuresti - llfov, Prioritatea 5-0 regiune educata, pentru a putea fi inclusa ulterior in
proiectele specifice derulate de beneficiarii programului.

Comentarii:
1.
Asociatia pentru Evolutie ROTAS nu se regaseste in lista de asociatii comunitare;
2.
Ar fi de interes si analiza Comunei Tunari in cadrul POR BI 2020-2027, deoarece
chiar daca are statut de comuna, ea se afla intr-o dezvoltare accelerata, aflandu-se la
numai 15 Km de Bucuresti. Dezvoltarea acestei comune este dovedita de numarul de
locuitori in continua crestere, de la 5.336 locuitori in 2011 la peste 8000 in anul 2020.
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Asociația Rotas
09.09.2020 – via mail

În primul rând vă mulțumim pentru interesul arătat față de demersul nostru de elaborare a
Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027.
În legătură cu fișa de proiect atașată facem mențiunea că proiectele care vizează
implementarea de programe pentru facilitarea accesului la educație pentru copiii din medii
defavorizate sunt propuse a se finanța prin Programul Operațional Educație și Ocupare
(POEO) Axa prioritară 2 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională (a se vedea
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/).
Referitor la comentariile înainte credem că ele se referă de fapt la PDR BI, ci nu la POR BI.
Planul de Dezvoltare Regională București-Ilfov (PDR BI) este realizat în conformitate cu
îndrumările metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației –
în conformitate cu acestea la subsecțiunea 2.1.3.2. Sisteme urbane, zone funcționale
urbane sunt analizate strict orașele din regiunea BI, iar în cazul subsecțiunii 2.1.3.3. Structuri
asociative la nivelul regiunii București-Ilfov sunt cuprinse strict asociațiile de dezvoltare
intercomunitară înființate conform legii.

Pentru orice informaţie suplimentară nu ezitați să ne contactați.
Urmare analizei fisei de proiect - Centru de Deszapezire - ce are ca obiectiv -folosirea
utilajelor ultramoderne care au capacitatea de a merge cu o viteză mare pentru a curăţa
Dorim sa implementam un serviciu modern si eficient de deszapezire.
carosabilul si colectarea zapezii automatizat - va comunicam ca acesta nu poate fi
incadrat/finantat prin Prioritatea 1 - O regiune competitiva prin inovare, digitalizare si
De asemenea, considera oportun de a ne incadra pe Axa 4 - O regiune accesibilă / Axa 1 - intreprinderi dinamice, aferenta POR BI 2021/2027 intrucat aici se vor putea finanta doar
O regiune inovativă.
IMM-urile cu activitate intr-unul din domeniile de specializare inteligenta regionale (cf. RIS3
BI 2021-2027 acestea sunt: Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC), Industrii culturale și
Va rog sa ne comunicati daca proiectul prezinta interes.
creative, Sisteme și componente inteligente: electronică, optoelectronică, mecatronică, etc.,
Materiale avansate și Noi alimente și siguranța alimentară - mai multe detalii aici:
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/) si
doar pentru activitati ce au ca scop final introducerea unei inovatii de produs (bun/serviciu)
si/sau de proces (conform definitiilor din e-maillul anterior referitor la Centru de arhivare).
Va rog sa ne sprijiniti cu informatii suplimentare, daca este posibil.
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Ing. Parlapan Răzvan
07.09.2020 – via mail

De asemenea, proiectul nu se incadreaza nici in Prioritatea 4 - O regiune accesibilă - intrucat
aici se vor putea finanta doar: construirea și reabilitarea legăturilor rutiere secundare către
rețeaua rutieră și nodurile TEN-T si construirea și/sau reabilitarea infrastructurilor rutiere
pentru decongestionarea / fluidizarea traficului.
Va multumim frumos. Pentru orice alte intrebari nu ezitati sa ne contactati.
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Liceul Teoretic Little
London
14.09.2020 – via mail

Modificarea propusă și justificarea
Tinand cont de necesitatea urgenta a unei reformari urgente a Educatiei in Romania ,
Fundatia Tara Minunilor isi propune sa dezvolte si sa aplice arhitecturi curriculare de secol
21 aliniate principiilor europene si internationale, metode si tehnici de predare adaptate,
pe care sa le disemineze in viitor la nivel local dar si national catre institutii publice de
invatamant si catre medii defavorizate prin intermediul partenerilor .
Va transmit atasat fisa proiect – POR Little London care sumarizeaza ce ar insemna
desfasurarea unui proces de inovatie in educatie propus pentru 5-7 ani .
Considerand ca Educatia este un domeniu de importanta strategica si de siguranta
nationala in urmatorii ani , speram ca acest domeniu sa fie cat mai consistent luat in
calculele celor care vor gestiona alocarile din Fondul European de Dezvoltare 2021-2027
pentru regiunea București Ilfov.

Avand in vedere oportunitatile de finantare pentru proiectele de investitii in cadrul
Programul Operational Regional pentru regiunea Bucuresti-Ilfov 2021-2027, precum si
elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala 2021-2027, va transmit in atasament
solicitarea nr. 1893898/05.10.2020 privind includerea a 2 obiective de investitii in
documentele strategice elaborate la nivel regional pentru perioada 2021-2027.
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MAI-D.G.P.I.
05.10.2022 – Adresa nr.
1893898/05.10.2020

Răspunsul ADR BI
În primul rând vă mulțumim pentru interesul arătat față de demersul nostru de elaborare a
Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027.
În ceea ce privește fișa transmisă de dvs. facem mențiunea că prin POR BI vor fi sprijinite
investițiile în infrastructura educațională, respectiv construirea / reabilitarea / modernizarea
/ extinderea / echiparea infrastructurii educaționale. Proiectele ce vizează dezvoltarea/
revizuirea/ diversificarea curriculum la decizia școlii, precum și cele care vizează crearea
și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri educaționale,
echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie ale elevilor sunt
propuse a se finanța prin Programul Operațional Educație și Ocupare – Axa prioritară 4.
Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la
provocările inovării și progresului tehnologic (poate fi consultat aici:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/).
Pentru orice informaţie suplimentară nu ezitați să ne contactați.
În primul rând vă mulțumim pentru interesul arătat față de demersul nostru de elaborare a
Planului de Dezvoltare Regionala pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027.
Am analizat propunerea dumneavoastră cu privire la includerea celor două obiective de
investiții în ambele documente de la nivel regional aflate în elaborare pentru viitoarea
perioadă de programare, respectiv Programul Operațional Regional (POR BI) și Planul de
Dezvoltare Regionala pentru Regiunea București-Ilfov (PDR BI) 2021-2027.
In urma analizei informațiilor furnizate in scrisoarea dumneavoastră consideram că aceste
clădiri nu pot face obiectul investiției prin POR BI 2021-2027, deoarece ,,Axa prioritară 3 – O
regiune cu orașe prietenoase cu mediul’’ va sprijini investițiile care au ca scop principal
eficiența energetică a clădirilor publice (măsuri de renovare aprofundată sau majoră care
conduc la creșterea substanțiala a eficienței energetice a clădirilor publice existente) și doar
în subsidiar măsuri de consolidare, în funcție de riscurile identificate în expertiza tehnică,
într-un procent limitat care la acest moment este subiectul negocierii între reprezentanții
Ministerului Fondurilor Europene și cei ai Comisiei Europene.
In același timp, având in vedere ca Planul de Dezvoltare Regionala București Ilfov este un tip
de document care va cuprinde in principiu toate investițiile publice care se desfășoară sau
urmează sa se efectueze pe teritoriul regiunii, obiectivele de investiții menționate vor fi
preluate in portofoliul de proiecte al PDRBI, urmând ca pe măsura ce documentul se
dezvolta sa fie făcută încadrarea acestora in prioritatea/prioritățile relevante. Pentru
aceasta avem nevoie însă de informații suplimentare, structurate de noi sub forma unei fise
de proiect, modelul acesteia (comun pentru PDR si POR) putând fi descărcat AICI.
Menționăm ca PDR BI 2021-2027 este un document de tip strategic, nu este un program
care sa finanțeze direct investițiile cuprinse in document, de aceea noi încercam încă de la
elaborare (si ulterior pe toata durata de valabilitate a planului sa identificam surse de
finanțare pentru proiectele din portofoliu.
In acest sens dorim să vă facem cunoscut faptul că urmare a crizei provocate de coronavirus,
Comisia Europeană mobilizează o serie de instrumente în vederea sprijinirii redresării
statelor membre. Astfel, România are un buget din fonduri externe rambursabile și
nerambursabile estimat la 79,9 miliarde euro obținut în urma negocierilor care au avut loc la
nivelul Consiliului European în perioada 17-21 iulie 2020, buget care urmează să fie supus
procedurilor de aprobare ale Parlamentului European, din care 30,4 miliarde euro sunt
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destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență“, structurați
sub formă de granturi 13,7 miliarde euro și sub formă de împrumuturi 16,6 miliarde euro.
Investițiile care vor fi finanțate prin acest instrument vor trebui să se încadreze în domeniile
prioritare definite in viitorul Plan National de Relansare și Reziliență (PNRR) documentul pe
care Romania il va elabora pentru accesarea fondurilor în cadrul ,,Mecanismului de
Redresare și Reziliență”. O parte din masurile care vor fi cuprinse in acest plan sunt
enumerate la Art. 2 din Ordonanța de Urgență nr.155/2020 privind unele măsuri pentru
elaborarea Planului National de Relansare și Reziliență (PNRR), OUG care are ca principal
obiect finanțarea documentațiilor care ar urma sa fundamenteze viitoarele proiecte
finanțabile prin Plan.
Proiectele de investiții publice finanțate în cadrul PNRR vor trebui să îndeplinească
cumulativ o serie de condiții prevăzute la Articolul 1 din OUG 155/2020, iar una dintre
acestea se referă la gradul de maturitate al proiectelor și anume:
a) să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentațiilor tehnicoeconomice și cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a
contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârşitul
anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată sub formă de grant, respectiv la
sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii alocate sub formă de grant
Totodată, conform Art. 2, Alin 1., vă informăm de faptul că pentru elaborarea
documentațiilor tehnico-economice va exista finanțare de la bugetul de stat, prin ordonator
principal de credite Ministerul Fondurilor Europene, care va aloca fonduri din PNRR pentru
pregătirea unor categorii de proiecte prevăzute în OUG 155/2020, cum ar fi:
i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională pentru construcţia, reabilitarea şi modernizarea clădirilor destinate
instituţiilor din domeniul justiţiei şi domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale,
inclusiv digitalizare, în limita valorii de 250.000 mii lei. Ministerul Fondurilor Europene
încheie contracte de finanţare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit primul servit, cu prag minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat conform
legii, în funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice, dar nu mai mult de
3% din valoarea estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării
documentaţiilor tehnico-economice sunt instanţele de judecată din întreaga ţară, parchete,
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Oficiul National al Registrului Comerţului, Direcţia
Naţională de Probaţiune şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranței
naționale
În prezent avem în pregătire la nivelul ADRBI un portofoliu de proiecte care ar putea obține
finanțare din Planul National de Relansare și Reziliență (PNRR), iar în acest sens pentru
preluarea celor doua proiecte in acest portofoliu reiteram rugămintea făcută mai sus,
anume să ne transmiteți propunerile completând fișa de proiect, cu rugămintea de a preciza
si stadiul de pregătire al proiectelor.
In ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltarea propriu-zisa a proiectelor momentan nu
dispunem de informații suplimentare, însă imediat ce vom avea informații le vom transmite
persoanei de contact de la nivelul instituției dumneavoastră, menționăm ca ar fi util sa fie
urmărite si informațiile publicate direct de MFE, având in vedere ca finanțarea pentru
pregătirea proiectelor menționate in cadrul literei i) de la art. 2 se va face direct de către
aceasta instituție
Vă mulțumim încă o dată pentru implicare și pentru orice informații nu ezitați să ne
contactați.
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Vă transmitem această scrisoare în urma analizei Programelor Operaționale Regionale,
publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în 31 iulie 2020.
În concordanță cu atribuția noastră de a propune măsuri de eficientizare a documentelor
elaborate de către autoritățile administrației publice centrale și alte instituții, în scopul
orientării către o perspectivă obiectivă, în concordanță cu Strategia Națională pentru
dezvoltarea durabilă a României 2030 și având în vedere rolul nostru de coordonare a
activităților de implementare a Strategiei, rezultată din setul de 17 obiective de dezvoltare
durabilă ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, vă propunem ca în cadrul
POR, OS. Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor, să fie adăugate intervenții
de tip 023 Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între
întreprinderi cu accent pe economia circulară.
Cinci din cele opt POR au inclus deja intervenții care stimulează economia circulară.
În acest an Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de acțiune pentru economia
circulară, unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului verde European. Noul
plan de acțiune prevede măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor și vizează
să pregătească economia noastră pentru un viitor verde, să consolideze competitivitatea,
protejând în același timp mediul și să acorde noi drepturi consumatorilor. Economia
circulară va avea beneficii nete pozitive sub forma creșterii PIB-ului cu încă 0,5 % și a creării
la nivel european de aproximativ 700 000 de noi locuri de muncă până în 2030.
O multitudine de bune practici se regăsesc pe platforma dedicată a Uniunii Europene:
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices
Ne exprimăm încă o dată dorința și disponibilitatea Departamentului pentru Dezvoltare
Durabilă de a participa în continuare la construirea POR, la dialogul între toți factorii
interesați, în spiritul obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și al Strategiei Naționale pentru
Dezvoltarea Durabilă a României 2030.
Stimate domnule director, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă vă asigură de o
bună colaborare în continuare.

Vă mulțumim pentru interesul acordat demersului nostru de elaborare a Programului
Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) și pentru
exprimarea disponibilității Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă de a participa în
continuare la definitivarea acestuia.
În ceea ce privește propunerea dumneavoastră de introducere a codului de intervenție „023
Procese de cercetare, inovare, transfer tehnologic și cooperare între întreprinderi cu accent
pe economia circulară” în cadrul POR BI 2021-2027, menționăm faptul că în elaborarea POR
am optat pentru intervenții cât mai largi (a se vedea varianta de POR din 29 septembrie
2020) întrucât finanțarea proiectelor din POR sub Obiectivul de Politică 1 (O Europă mai
inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente)
presupune în primul rând îndeplinirea condiției favorizante referitoare la corespondența
acestora cu strategiile regionale de specializare inteligentă (RIS3) și acest lucru presupune
încurajarea proiectelor ce vor viza stimularea economiei circulare în regiunea București-Ilfov
întrucât un obiectiv transversal al RIS3 BI este „Abordarea problemelor de mediu și
susținerea tranziției către o economie verde, circulară si cu emisii scăzute de carbon”.
Prin urmare, vă comunicăm faptul că in cadrul POR BI 2021-2027 sprijinirea proiectelor de
economie circulară se va putea realiza prin toate acțiunile definite la nivelul Priorități 1 - O
regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, mențiunea clară a
activităților eligibile (inclusiv a celor ce vizează stimularea economiei circulare) urmând a se
face în cadrul ghidurilor specifice ale solicitantului.
În continuare ne exprimăm dorința și disponibilitatea unei colaborări strânse cu
Departamentul de Dezvoltare Durabilă - Secretariatul General al Guvernului pe tot parcursul
procesului de elaborare al POR BI astfel încât să pastrăm viu spiritul obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă și al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. În
acest sens, dacă în procesul de elaborare a SNDD au fost identificate proiecte sau au fost
definite operațiuni concrete referitoare la stimularea economiei circulare la nivelul regiunii
București-Ilfov vă rugăm să ni le comunicați, deoarece ar fi de un real ajutor la detalierea
acțiunilor POR BI si a viitoarelor ghiduri.
1) Cand se pot trimite propuneri de proiecte?
Primul Draft al Programului Operational Regional pentru regiunea Bucuresti-Ilfov (POR BI)
aferent perioadei de programare 2021-2027, la care faceti referire in email-ul
2) Exista un ghid, template, structura de continut si punctaj pe care o puneti la dispozitie dumneavoastra, este in plin proces de negociere cu reprezentantii Comisiei Europene (CE),
pentru aceste propuneri de proiecte?
la sfarsitul lunii noiembrie avand loc prima intalnire bilaterala intre noi Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (in calitate de viitoare Autoritate de Management a
3) Pentru Prioritatea 1 - “O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi acestui program), Ministerul Fondurilor Europene (coordonatorul procesului de programare
dinamice”, exista consultanti specializati care ajuta in scrierea acestor propuneri sau poate la nivel national) si reprezentantii CE pe marginea acestui document in lucru.
orice organizatie, ex. ONG-ul nostru TechAngels.ro sa trimita propunerei direct catre
dumneavoastra?
Prin urmare, la acest moment nu exista ghiduri pentru potentialii beneficiari, implicit nu se
pot depune propuneri de proiecte intrucat Programul nu este finalizat si nici aprobat de
catre Cosmisia Europeana.
08.12.2020
Mulțumiri pentru clarificări + alte 2 întrebări:
Referitor la potentialii beneficiari eligibili ce vor putea depune proiecte in cadrul Prioritatii 1
- “O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” (ulterior
Ajutati-ne va rog mult cu inca doua clarificari:
aprobarii programului, lansari ghidurilor etc.) va comunicam ca acestia vor putea fi, în
conformitate cu recomandarile Comisiei Europene, doar din categoria IMM-urilor care isi
https://www.adrbi.ro/media/2151/logica_intervențiilor_prioritatea1_29sept.pdf
desfasoara activitatea intr-unul din domeniile de specializare inteligenta regionale: TIC,
Industrii Culturale si Creative, Sisteme si Componente Inteligente (Electronica,
Optoelectronica, Mecatronica, Etc.), Materiale Avansate, Noi Alimente si Siguranta
Alimentara si Sanatate (evidentiate in Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii
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a) Sectiunea 1, Randul 8: "Sprijinul antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și București-Ilfov - RIS3 BI - 2021-2027, mai multe detalii aici:
operaționalizarea incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale cu https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3impact la nivel regional;"
bi/strategia-ris-3-bi/) si care urmare activitatilor derulate prin proiect si pentru care solicita
finantare din viitorul POR BI 2021-2027 vor introduce pe piata un produs/serviciu inovativ.
Aici suntem interesati daca putem participa cu ONG-ul din care facem parte. TechAngels
este un ONG activ cu peste 60 membri investitori activi, cu un istoric de 7 ani de investitii Data fiind etapa la care ne aflam, ne-ar fi de un real ajutor daca ne-ati completa o fisa de
in start-up-uri, incubare, accelerare.
proiect pe modelul celei atasate acestui e-mail (daca este suficient de matura o putem
include in portofoliul de proiecte al Strategiei RIS3 BI 2021-2027) si daca ne-ati raspunde la
Daca exista aceasta oportunitate, exista indrumari, materiale, fise de proiect si pentru intrebarile de mai jos. Toate acestea fiind necesare pentru a surprinde cat mai bine nevoile
aceasta operatiune?
IMM-urilor din regiune in strategia programului POR BI 2021-2027 si pentru a definitiva
tipurile de operatiuni eligibile în direct legătură cu nevoile reale ale dumneavoastra:
b) Sectiunea 1, Randul 10: "Dezvoltarea competentelor la nivelul IMM-urilor / - Ce tipuri de inovare ati introdus pana in prezent in compania dumneavoastra? Noi
organizațiilor de CDI / entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială produse/servicii? Noi tehnologii? Noi abordari manageriale si/sau de marketing?
aferent RIS3"
- Care este procentul din investitii dedicat inovarii in cadrul companiei dumneavoastra?
- Care sunt barierele ce va determina sa nu inovati la nivelul companiei dumneavoastra sau
Avem in ecosistemul nostru companii care ofera educatie specializata, menita sa dezvolte sa alocati un procent mult prea mic din totalul investitiilor pentru inovare?
competentele de inovatie si descoperire antreprenoriala la nivelul IMM-urilor, de - Ce tipuri de servicii de transfer tehnologic ati accesat pana in prezent de la entitatile de
exemplu: https://www.uxproject.agency/academy/uxmasterclass Aceste companii pot inovare si transfer tehnologic acreditate din regiune? (daca este cazul)
participa la acest obiectiv? La fel, daca exista oportunitatea, ne puteti ofer indrumare, - Ce tipuri de servicii de transfer tehnologic ati avea nevoie sa accesati dar nu sunt
materiale, fise de proiect pentru aceasta operatiune?
disponibile la nivel regional?
- Cum apreciati nivelul de digitalizare al companiei dumneavoastra? Detineti website
functional? Ce procent din vanzarile totale ale companiei dvs. sunt reprezentate de vanzarile
on-line? Ce alte tipuri de echipamente, sisteme, software etc. intentionati sa va achizitionati
pentru a va putea desfasura intreaga activitate in mediul online?
- Ce alte tipuri de finantari ati accesat pana in prezent sau sunteti interesati sa accesati pe
viitor? Venture capital? Crowdfunding? Business angels? Investitii seed? Etc.
Raspunsurile la aceste intrebari ne vor ajuta sa justificam si sa sustinem in fata
reprezentantilor Comisiei Europene tipurile de operatiuni destinate IMM-urilor inovative din
regiune, pe care le vom detalia in urmatoarea versiune draft a POR BI 2021-2027.
Va multumim frumos si pentru orice alta intrebare nu ezitati sa ne contactati,

2021 - observații primite prin intermediul MIPE
Camera de Comerț
Americană în România
(AmCham România)
85

4

Comentarii prin
Document de poziție,
București, noiembrie
2021 în data de
26.11.2021

Propune ca următoarele intervenții să fie replicate la nivelul tuturor regiunilor:
Crearea unei rețele de mediatori școlari pentru comunitățile în DLRC, propusă prin POR
Nord-Vest;

Crearea unei rețele de mediatori școlari pentru comunitățile în DLRC nu este intervenție
eligibilă în POR, DLRC fiind vizată în POIDS.

34

Centralizator observații PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027
-

Nr.
Crt.

86

87

88

Observații colectate în perioada 2020 – 2022 -

OP

2

Institutie
Nr. DGPCS
117429/26.11.2021

Modificarea propusă și justificarea

Răspunsul ADR BI

2. Instalarea de panouri cu afișaj electronic în toate stațiile de transport public, propusă
prin POR Vest;

Acest gen de activitati pot fi finantate din POR BI deoarece sunt sprijinite investitii in
infrastructura de transport public ce cuprind si statiile de transport publiciar si acestea pot
contine si activitati de instalare de panouri de afisaj electronic( cu conditia sa fie legate la
ITS) precum si investitii in sisteme ITS pentru managamentul transportului public care
vizeaza si acest tip de activitate. Pe scurt, nu priecte de sine statatoare/ puctuale de
instalare panouri cu afisaj electronic ci activitati in cadrul unor proiecte.

3. Susținerea înființării și dotării unor centre de monitorizare video a spațiului public
pentru a îmbunătăți gestionarea intervențiilor locale;

Acest tip de activitate s-ar putea finanța sub Prioritatea 2 - O regiune digitalizată - acțiunea Sprijin pentru investitii de tip oraș inteligent (“smart-city”), dar ( motivul pt care am
mentionat PARTIAL) doar dacă proiectul va include si soluția de tip Smart City, spre exemplu
nu doar stocare a imaginilor camerelor de monitorizare video in scopul imbunatatirii
gestionarii unor interventii locale ci si opțiuni de utilizare automatizată, cum ar fi: alerta la
foc/fum etc care sa fie in beneficiul direct al cetateanului. De asemenea instalarea unui
număr de camere de supraveghere cu sistem închis, camere ce comunică unui dispecerat în
circuit închis pentru gestionarea anumitor interventii locale reprezinta un tip de activitate
care ar putea fi finantata in cadrul proiectelor care vizeaza investitii in spatii publice (
deschise) vor fi finantate sub Prioritatea 7 - O regiune atractivă - acțiunea - Îmbunătățirea
mediului urban prin regenerarea spațiilor publice.

1

4

4. Referitor Prioritatea 6 - 0 regiune educată, propune completarea intervențiilor în
unitățile școlare din ÎPT (construirea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea,
extinderea, dotarea acestora) cu formularea:
„Încurajarea investițiilor în învățământul profesional și tehnic care promovează
colaborarea cu mediul de afaceri, pentru desfășurarea activităților de practică,
ucenicie, inclusiv la sediul agentului economic partener, astfel încât să se asigure o
pregătire a elevilor corelată cu nevoile pieței muncii.”

Consideră oportune și următoarele intervenții:
1. Pentru promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, propunem completarea componentei de eficiență enerqetică cu
un apel de proiecte care să finanțeze investiții la clădiri publice/ clădiri rezidențiale /
clădiri administrative, reabilitate anteriorîn perioadele 2007-2013 și 2014-2020, prin
intervenții de tipul iluminat inteligent pentru spațile comune, ascensoare, montare
panouri fotovoltaice, etc. Astfel de investiții nu au reprezentat cheltuieli eligibile în
exercițiile anterioare de programare financiară.
89

2

În cadrul Priorității 6 a POR BI sunt inlcuse acțiuni ce vizează dotarea (laboratoarelor,
claselor, atelierelor etc.) infrastructurilor de învățământ profesional și tehnic pentru a
susține pregătirea elevilor în raport cu nevoile actuale ale pieței muncii.
Insa, măsurile ce vizează încurajarea colaborării ÎPT cu mediul de afaceri sunt încluse în
Programul Operațional Educație și Ocupare în cadrul acțiunii 5.e.5. Adaptarea serviciilor
educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT, în corelație cu dinamica pieței
muncii (schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu
dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile.- din acest motiv PARTIAL.
Aceste tipuri de cheltuieli erau eligibile in 2014-2020 pentru cladri publice si cladiri
rezidentiale ( cu exceptia panouri solare la rezidential)
POR BI nu vizeaza completarea unor investitii finantate in perioadele anterioare ci
1.PORBI 2021-2027 va continua abordarea perioadei anterioare de programare și va sprijini
renovarea aprofundată a clădirilor publice existente din mediul urban și rural, deținute
și/sau ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale, prin:
•
izolarea termică a anvelopei și parților vitrate ale clădirii;
•
reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor clădirii;
•
reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și de management energetic al
clădirii;
•
măsuri de consolidare la riscul seismic a clădirii
•
utilizarea surselor de energie regenerabile pentru producerea de energie dedicată
exclusiv consumului propriu al clădirii (fără utilizarea complementară a altor instrumente și
scheme care sprijină utilizarea energiilor regenerabile)
•
activități/lucrări specifice specifice ce decurg din raportul de audit energetic și care
au ca scop exclusive eficiența energetică a clădirii;
Inclusiv orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.
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2.PORBI 2021-2027 va continua abordarea perioadei anterioare de programare și va sprijini
minim renovarea de amploare moderată a clădirilor rezidențiale multifamilia, prin:
•
izolarea termică a anvelopei și parților vitrate ale clădirii;
•
reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire, rețelelor și instalațiilor clădirii;
•
reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și de management energetic al
clădirii;
•
lucrări specifice specifice ce decurg din RAE și care au ca scop exclusiv eficiența
energetică a clădirii;
Inclusiv orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.

2.
În ceea ce privește componenta de asistență tehnică a POR, propunem axarea
acesteia pe schimburi de experiență și de bune practici și pe formarea continuă a
personalului Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) în ceea ce priveşte schemele de
ajutor de stat.
90
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3.
În ceea ce priveşte îmbunătățirea protecției și conservării naturii, propunem
includerea în intervențiile propuse prin POR, a posibilității achiziției de vehicule
electrice pentru transportul elevilor din zone mai puțin accesibile, către școlile din
mediul urban, acolo unde există infrastructura stațiilor de încărcare electrică.

4.
În ceea ce privește sectorul cultural și turistic, propunem ca apelurile de proiecte
să includă și componenta de infrastructură digitală interactivă pentru vizitatori precum și
realizarea unor materiaIe didactice (care ar putea fi utilizate, spre exemplu, în cadrul
unor programe dedicate precum Săptămâna Școala Altfel) .
91
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5.
În ceea ce privește dezvoltarea tehnologică a IMM -urilor, propunem ca
intervențiile pentru transfer tehnologic să includă și proiecte aflate în etapele pilot sau
demonstration (aferent temelor de cercetare TRL 2 și/sau TRL 3) pentru o mai bună
adecvare la realitățile economice din România și pentru sprjinirea cercetării și dezvoltării
în mediul privat local. De asemenea, recomandăm ca, la nivelul POR, să fie inclusă și scala
nivelului de pregătire tehnologică (TRL), pentru a facilita încadrarea proiectelor propuse.

In POR BI sunt definite activitati de intarire a cap admin a ADRBI cat si a beneficiarilor PORBI
insa, mecanismele de livrare vor fi detaliate in ROADMAP pentru AT.

În urma consultărilor purtate cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare a reieșit necesitatea
achiziției de microbuze electrice care să faciliteze mobilitatea elevilor din cadrul unităților de
învățământ profesional și tehnic din județul Ilfov.
Astfel, în POR BI a fost inclusă în cadrul Priorității 6 activitatea: „achiziționarea de microbuze
electrice pentru transportul elevilor exclusiv pentru unitățile ÎPT și doar ca parte
componenta a unui proiect de tip investiție în infrastructură”.

În cadrul POR BI – Prioritatea 7 O regiune atractivă sunt incluse în cadrul acțiunii dedicate
patrimoniului și infrastructurilor culturale „implementarea tehnologiilor multimedia și a
tehnicilor digitale pentru promovarea obiectivelor de patrimoniu cultural și a
infrastructurilor culturale”. In ceea ce priveste activitatile edicationale care se vor desfasura
dupa implementarea proiectului nu fac obiectul programului.
În ceea ce privește susținerea activitățile cultural educative aceste vor fi susținute în cadrul
Programului Operațional Educație și Ocupare.
Prin POR se finanteaza in proiecte de inovare doar activitati incepand de la cercetarea
industriala si dezvoltarea experimentala.
Avand in vedere definitiile destul de generoase pentru aceste activitati de ex cf HG 583/
2015
cercetare industrială (cercetare aplicativă) inseamna cercetare sau investigaţie critică,
planificată, în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi
produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a
produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi
componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în
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Răspunsul ADR BI
laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de liniipilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru
validarea tehnologiilor generice
consideram ca introducerea nivelurilor de pregatire tehnologica dupa TRL in program ar crea
confuzii intrucat discutam de procese si nu de niveluri punctuale. Probabil la ghidyri vor
exista corespondente cu TRL.
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De asemenea, se propune introducerea întreprinderilor mari ca beneficiari:
1.
Modificarea acțiuniii de la 2.1.1.1 Specific objective - OS.1.i Dezvoltarea și
creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (pag.
26- 27 cu următoarea acțiune ”Sprijinirea inovării interne (in-house) în IMM-uri și
întreprinderi mari. Sunt vizate întreprinderile cu peste 9 salariați, cu activitate în
domeniul CDI (cu cod CAEN aferent diviziunii 72), care vor realiza investiții pentru
propriile departamente/laboratoare de CDI, scopul final al proiectului fiind ca acestea să
realizeze activități de CDI la nivel intern. Activitățile orientative pentru această acțiune
sunt: construcția de noi departamente de CDI (laboratoare/centre de CDI etc,),
modernizarea, extinderea și/sau consolidarea acestora, însoțită în mod obligatoriu de
dotarea acestora cu active corporale şi necorporale specifice activității de CDI; realizarea
de activități inovatoare ce includ toate activitățile de CD, financiare și comerciale
întreprinse să conducă la o inovație pentru întreprinderi”
2. Sprijinirea IMM-urilor pentru implementarea unui transfer tehnologic. Această acțiune
vizează ca IMM-urile sprijinite să introducă pe document de poziție produse/ servicii noi
sau semnificativ îmbunătățite, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma
realizării unor transferuri tehnologice în domeniile de specializare inteligentă regionale
urmare a cooperării cu Entitățile de Inovare și Transfer Tehnologic (autorizate
provizoriu/acreditate în conformitate cu prevederile legale) existente în regiunea BI.
Activitățile orientative pentru această acțiune sunt: dotarea cu active fixe corporale și
necorporale specifice; activități de dezvoltare experimentală (construire şi testare
prototipuri, serie 0, realizare şi operare planuri pilot, activităţi necesare producţiei
experimentale şi testării etc.); activităţi de inovare (studii tehnice, obţinerea şi validarea
proprietăţii industriale, standardizarea produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanţă
pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării, etc.); activităţi de introducere în
producţie (de ex. pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesare, pregătire de
fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare, inclusiv specializări necesare pentru
personalul din IMM etc.) etc. piață produse/ servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, în
urma aplicării unor soluții inovative sau în urma realizării unor transferuri tehnologice în
domeniile de specializare inteligentă regionale urmare a cooperării cu Entitățile de
Inovare și Transfer Tehnologic (autorizate provizoriu/acreditate în conformitate cu

Recomandările CE asupra versiunilor anterioare ale POR BI, menționează că toate acțiunile
aferente obiectivului specific (i) Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare
și adoptarea tehnologiilor avansate - al Obiectivului de Politică 1 O Europă mai inteligentă trebuie să sprijine niveluri de TRL mai mari de 3. De asemenea toate aceste acțiuni se vor
realiza doar în IMM care îți desfășoară activitatea în domeniie de specializare inteligentă
regionale (asa cum au fost ele identificate in strategie regional RSI 3 BI 2021-2027 Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC), Industrii Culturale și Creative, Sisteme și
Componente Inteligente (electronică, optoelectronică, mecatronică, microelectronică etc.),
Materiale Avansate, Noi Alimente și Siguranță Alimentară și Sănătate)
Intreprinderle mari nu pot fi beneficiari directi pentru finantare din POR (Vezi reg FEDR ).
Prin actiunea care vizeaza Sprijinirea inovării interne (in-house) sunt vizate doar IMM
intrucat conceptul in –house nu vizeaza colaborarea / cooperarea deoarece activitatile de
cercetare și dezvoltare se realizeaza intern, adică se utilizeaza laboratoarele proprii/ resurse
interne.
Conform Articolului 5 din regulementul FEDR 2021/1058:
Investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot beneficia de sprijin:
(a) atunci când implică o cooperare cu IMM-uri pentru activități de cercetare și inovare care
beneficiază de sprijin în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (a)
punctul (i);
(b) atunci când susțin în principal măsurile privind eficiența energetică și energia din surse
regenerabile în temeiul articolului 3 alineatul (1) primul paragraf litera (b) punctele (i) și (ii);
(c) atunci când sunt făcute în întreprinderile mici cu capitalizare medie și în întreprinderile
cu capitalizare medie, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 6 și 7 din Regulamentul
(UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului, prin intermediul instrumentelor
financiare; sau
(d) atunci când sunt făcute în întreprinderile mici cu capitalizare medie în contextul
activităților de cercetare și inovare care beneficiază de sprijin în conformitate cu articolul 3
alineatul (1) primul paragraf litera (a) punctul (i).
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prevederile legale) și cu întreprinderi mari, existente în regiunea BI. Activitățile
orientative pentru această acțiune sunt: dotarea cu active fixe corporale și necorporale
specifice; activităţi de dezvoltare experimentală (construire şi testare prototipuri, serie 0,
realizare şi operare planuri pilot, activităţi necesare producţiei experimentale şi testării
etc.); activităţi de inovare (studii tehnice, obţinerea şi validarea proprietăţii industriale,
standardizarea produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanţă pentru inovare sau servicii
de sprijinire a inovării, etc.); activităţi de introducere în producţie (de ex. pregătirea
documentaţiei tehnico-economice necesare, pregătire de fabricaţie/punere în
funcţiune/operare/aplicare, inclusiv specializări necesare pentru personalul din IMM etc.)
etc.

Răspunsul ADR BI
Ramane sa analizam!
Nu avem descrieri concrete ale modului de cooperare care sa ne permita sa analizam astfel
incat sa putem verifica incadrarea propunerii in prevederile REG FEDR 2021/1058. O sa
demaram o corespondenta cu emitentul propunerii astfel incat sa obtinem informatii
detataliate ref la propunere.

Nu sunt mentionate monumentele istorice in mod expres datorita legislatiei in vigoare dar
nu sunt excluse de la finantare cladirile publice care sunt si monumente istorice
PARTIAL - Solutii de stocare a energiei doar daca rezulta din raportul de audit energetic si
care contribuie la eficienta energetica si este destinat consumului cladirii exclusiv

95

2
Enel România
Comentarii prin anexa email în data de
26.11.2021

Propunere de modificare:
Includerea la nivelul intervențiilor fondurilor acordate în cadrul Programului
Operațional Regional 2021- 2027, la nivelul Obiectivului Strategic de „Promovare a
măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”,
respectiv a Acțiunii 2.1„Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a
celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale”, a finanțării soluțiilor de
stocare a energiei electrice.
(Consideră că existența complementarității dintre investițiile prevăzute în cadrul
Programului Operațional Regional 2021-2027 cu Programul Operațional Tranziție Justă
(POTJ) în vederea finanțării privind investițiile în dezvoltarea de soluții inovative de
stocare nu trebuie să excludă alocarea resurselor în această direcție.)

Legea 372/2005 privind privind performanţa energetică a clădirilor Articolul 8
Cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:
a)clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform
legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li
sar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

Nr. DGPCS
117686/02.12.2021
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Legea 50/1991 - Articolul 20 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de
construire/desfiinţare. Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare va conţine printre altele si
‘’certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea
creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum
şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a
energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în
măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din
punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin
certificatul de urbanism, în condiţiile legii.

 Suplimentarea la nivelul Obiectivului Strategic privind „Promovarea măsurilor de
eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” cu specificații
care să permită finanțarea proiectelor de realizare de noi capacități de stocare a
energiei, atât pentru consumul propriu cât și pentru furnizarea de energie în rețeaua
de transport și distribuție.
Potențialii beneficiari pot fi operatorii economici — întreprinderi mari, dar și
întreprinderi mici sau mijlocii- din sectorul energetic care au ca obiect de activitate
producerea și/sau comercializarea de energie electrică din surse regenerabile de energie
sau activități auxiliare/conexe acestor activități, ale căror proiecte au fost selectate drept
câștigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurențială.

PORBI nu finanteaza crearea de noi capacități de stocare a energiei pentru furnizarea de
energie în rețeaua de transport și distribuție.
Solutiile de stocare a energiei pot fi sprijinite doar daca rezulta ca fiind necesare din raportul
de audit energetic si care contribuie strict la eficienta energetica si este destinat pentru
consumul propriu al cladirii ( exclusiv)
PORBI nu finanteaza crearea de capacitati de productie ( indiferent de tipul solicitantului)
din surse regenerabile pentru a fi introduse in reteaua nationala deoarece s-ar suprapune pe
schemele de finantare de tip certificate verzi

38

Centralizator observații PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027
-

Nr.
Crt.

97

Observații colectate în perioada 2020 – 2022 -

OP

Institutie

Modificarea propusă și justificarea
Potențiale activități eligibile spre finanțare în cadrul Obiectivului Strategic:
o Achiziționarea și amenajarea terenului în scopul amplasării
echipamentelor/instalațiilor proiectului;
o Construcții și instalații aferente construcțiilor necesare implementării proiectului;
o Achiziția de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;
o Organizarea de șantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub incidența
ajutorului de stat);
Racordarea la rețeaua Sistemului Electroenergetic Național în aval de punctul de
delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public).

2

Răspunsul ADR BI

In domeniul energiei regenerabile nu s-a decis ce institutie sa fie responsabila pe conditia
favorizanta, astfel ca in lipsa ei nu se vor finanta.

2021 - observații colectate de ADR BI
,,vă rugăm să aveți în vedere includerea centrelor de agrement, taberelor și bazelor
sportive ca tip de infrastructură care poate fi reabilitată/modernizată/extinsă prin
Programul Operațional Regional la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.''
Solicitare: ,,includerea Ministerului Tineretului și Sportului, precum și a tuturor
structurilor subordonate, respectiv: Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret și Direcția
pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Casele de cultură ale studenților și
Complexul Sportiv Studențesc ”Tei”, precum și a complexurilor sportive naționale,
cluburilor și asociațiilor sportive ca solicitanți eligibili specific identificați în cadrul
Programului Operațional Regional.'
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Ministerului Tineretului și
Sportului pentru POR
2021-2027
13.04.2021
Adresa nr. 183/
13.04.2021

Vă mulțumim pentru interesul acordat demersului nostru de elaborare a Programului
Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) și pentru
exprimarea disponibilității de a participa în continuare la definitivarea acestuia.
În ceea ce privește propunerea dumneavoastră de introducere a centrelor de agrement/
taberelor/ bazelor sportive ca tipuri de infrastructuri ce ar putea fi reabilitate/ modernizate/
extinse prin programele operaționale regionale facem mențiunea că în cadrul POR BI 20212027 – varianta 23 aprilie 2021 au fost incluse, în cadrul Priorității 7 – O regiune atractivă
sub acțiunea Valorificarea potențialului turistic prin amenajarea obiectivelor turisice și
dezvoltarea infrastructurilor de agrement, infrastructurile de agrement și petrecerea
timpului liber, inclusiv infrastructurile sportive. Totuși taberele școlare nu sunt cuprinse
având în vedere că, pe de-o parte, conform datelor statistice pe teritoriului regiunii
București-Ilfov nu sunt prezente astfel de infrastructuri, iar pe de altă parte, în conformitate
cu fișele de proiect primite din partea actorilor regionali (inclusiv fișele transmise de MTS în
august 2020), nu există intenția de a dezvolta astfel de infrastructuri la nivelul regiunii
București-Ilfov.
Actuala formă a Programului Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027 (pe care vă
invităm să o consultați la următorul link: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi2021-2027/) este o versiune de lucru. Structura și tipurile de acțiuni propuse spre finanțare
pot suferi modificări în funcție de: evoluția actualelor consultări publice cu actorii cheie
regionali pe fiecare Prioritate în parte, recomandările și observațiile Comisiei Europene,
versiunile oficiale ale Regulamentelor Europene ce urmează a fi aprobate, versiunea finală a
Acordului de Parteneriat, versiunile finale ale celorlalte programe naționale finanțate din
fonduri externe nerambursabile etc. Nu în ultimul rând, versiunea finală a Planul Național de
Redresare și Reziliență – PNRR ar putea aduce modificări inclusiv în ceea ce privește
acțiunile propuse în cadrul Priorității 7 a POR BI având în vedere că în actuala versiune a
PNRR (aprilie 2021) în cadrul Componentei 2 Granturi pentru tineret și sport a Pilonului IV
sunt cuprinse și Investiții în infrastructură fizică și mobilă prietenoasă cu tinerii și cu mediul.
Totodată, vă spunem atenției faptul că prin Prioritatea 7 a POR BI corespunde Obiectivului
de politică 5 (OP5) o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile
și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale, iar în conformitate cu
prevederile Propunerii de Regulament FEDR (25 februarie 2021) sprijinul în cadrul OP5 va fi
furnizat exclusiv prin strategii de dezvoltare teritorială și locală care respectă cerințele
stipulate la Articolul 22 din Propunerea de Regulament General. Astfel, toate proiectele care
vor fi propuse la finanțare din Prioritatea 7 – POR BI 2021-2027 trebuie să se regăsească fie
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Răspunsul ADR BI
într-o strategie integrate de dezvoltare urbană (a unia dintre orașele din Ilfov, a Municipiului
București sau a unuia dintre sectoarele Municipiului București), fie în Strategia de Dezvoltare
a Județului Ilfov (pentru infrastructurile din zona rurală).

In urma analizarii documentelor draft ale POR 2021-2027,precum si documentelor
sinteza publicate, am constatat ca pentru restaurarea, consolidarea, protecția si
conservarea monumentelor istorice sunt eligibile urmatoarele entitati:
UAT la nivel județean și urban
parteneriate între UAT
instituții publice centrale și locale
unități de cult
meșteșugari
Pe apelurile anterioare au fost eligibile si ONG-urile. Va rugam sa ne transmiteti daca a
fost eliminata aceasta categorie de beneficiari.
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Începând cu perioada de programare 2021-2027 fondurile externe nerambursabile pentru
dezvoltarea regională a României se organizează şi se alocă prin opt programe operaţionale
regionale elaborate de agențiile de dezvoltare regională care îndeplinesc rolul de Autoritate
de management pentru programele operaţionale regionale 2021-2027 – în conformitate cu
prevederile OUG nr. 122/ 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în
România.
Variantele POR BI 2021-2027 (pe care le puteți consulta aici:
https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/) au fost realizate în
conformitate cu conținutul cadru prevăzut în Propunerea de Regulament General al Comisiei
Europene. La momentul actual, când sunt în curs negocierile cu Comisia Europeană asupra
POR BI 2021-2027 vers. 23 aprilie 2021, pentru investițiile propuse este definit exclusiv
grupul țintă (persoanele care are acces la serviciile, bunurile sau infrastructurile create în
urma realizării acțiunii) urmând ca solicitanții eligibili să fie definiți în clar în cadrul Ghidului
Solicitantului pentru respectivul apel de proiecte.

Catalina Mitroi
18.05.2021 - via mail

Camera de Comerț și
Industrie RomânoGermană
06.07.2021 - adresa

În primul rând, vă mulțumim pentru interesul arătat față de demersul noastru de elaborare
a Programului Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI
2021-2027).

Având în vedere etapa de pregătire a Programelor Operaționale Regionale aferente
perioadei de programare 2021-2027, procesul de consultare publică deschis în care actori
relevanți au avut posibilitatea de a aduce valoare adaugată în construcția acestora, dorim
să aducem în atenția dumneavoastră unele aspecte importante pentru digitalizarea
întreprinderilor și a serviciilor publice locale cat și pentru implementarea Smart City.
Dorim să vă transmitem spre analiză necesitatea introducerii de măsuri specifice în
cadrul Programelor Operaționale Regionale, măsuri care să adreseze obiectivul Creșterea
conectivității digitale. Totodata, vă asigurăm de întreaga disponibilitate a
reprezentanților industriei de telecom și colaborarea noastră pentru a furniza detalii

Investițiile destinate obiectivelor de patrimoniu cultural (monumente istorice) sunt incluse
în POR BI 2021-2027 în cadrul Priorității 7 – O regiune atractivă, iar cu această ocazie vă
invităm să consultați ultima variantă a POR BI și să ne transmiteți observațiile/ propunerile
dvs. asupra acestui draft și, eventual, idei de proiecte sub forma fișei de proiect (a se vedea
modelul pe site). În acest context vă semnalăm faptul că toate proiectele care vor fi propuse
la finanțare din Prioritatea 7 – POR BI 2021-2027 trebuie să se regăsească fie într-o strategie
integrate de dezvoltare urbană, fie în Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov (pentru
obiectivele de patrimoniu din rural).
Vă mulțumim pentru interesul acordat demersului nostru de elaborare a Programului
Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) și pentru
exprimarea disponibilității dumneavoastră de a ne sprijini în continuare în procesul de
definitivare a acestuia.
Referitor la propunerea dumneavoastră de introducere a unor măsuri specifice în cadrul
POR BI 2021-2027, care să adreseze obiectivul specific (v) Creșterea conectivității digitale,
aferent Obiectivului de Politică 1 - o Europă mai competitivă și mai inteligentă (OP1) dorim
să va aducem la cunoștință următoarele aspecte.
În cadrul pachetului legislativ privind implementarea fondurilor europene aferente cadrului
financiar 2021-2027, lansat de Comisia Europeană (CE), Regulamentul general nr. 1060/2021
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tehnice și expertiză (normative, detalii proiectare, etc.) necesare pentru susținerea
dezvoltării unor astfel de măsuri.
Propunerile noastre sunt în concordanță cu recomandările Consiliului European,
REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul
european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.
Aspecte privind situația în fapt:
1. Lansată pe 9.03.2021, Busola pentru dimensiunea digitală a Europei (Busola Digitala)
face parte din viziunea, obiectivele și căile propuse de Comisia Europeană pentru a
asigura o transformare digitală de succes a Europei până în 2030. Planul UE este să
devină suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și interconectată, în
care cetățenii și întreprinderile sunt pe primul plan. Ca parte a Uniunii Europene,
Romania va trebui, prin politicile de reformă și tipurile de investiții promovate, să atingă
ținte similare cu celelalte state membre, pe toate cele 4 paliere interdependente ale
Busolei Digitale”:
a. Cetățeni cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital,
incluzând faptul că, până în 2030, cel puțin 80 % dintre adulți ar trebui să aibă
competențe digitale de bază;
b. Infrastructuri digitale securizate, performante și sustenabile, astfel încât, până în 2030,
toate gospodăriile din UE să aibă conectivitate de ordinul gigabiților, iar toate zonele
populate să fie acoperite de tehnologia 5G;
c. Transformarea digitală a întreprinderilor care presupune ca, până, în 2030, trei din
patru companii să utilizeze servicii de cloud computing, sisteme de tip big data și
inteligența artificială, peste 90 % dintre IMM să ajungă cel puțin la un nivel de bază de
adoptare a tehnologiilor digitale, iar numărul de start-up-uri de tip unicorn din UE să se
dubleze;
d. Digitalizarea serviciilor publice care să asigure că, până în 2030, toate serviciile publice
esențiale să fie disponibile online.
2. Raportul Comisiei Europene privind progresele digitale ale României (Indicele
economiei și societății digitale 2020) plasează Romania pe locul 26 din total 28 de state
membre. Raportul DESI pentru 2020 include o analiză la nivel european a conectivității în
bandă largă, a competențelor digitale, a utilizării internetului, a digitalizării
întreprinderilor, a serviciilor publice digitale, a tehnologiilor emergente, a securității
cibernetice, a sectorului TIC și a cheltuielilor acestuia în materie de Cercetare Dezvoltare,
precum și a utilizării, de către statele membre a fondurilor Orizont 2020. Din punctul de
vedere al conectivității Romania a coborât 5 trepte, din 2018 pana în 2020, situând-se
mult sub media Uniunii Europene în ceea ce priveste: acoperirea 4G (cu 85% dintre
gospodarii, fata de media europeana de 96%), gradul de utilizare a benzii largi mobile (86
de abonamente la 100 de persoane fata de 100 la nivelul Uniunii Europene), rata globală
de utilizare a serviciilor în bandă largă fixă (care a stagnat la 66% dintre gospodării pentru
al treilea an consecutiv și se situează cu mult sub media UE de 78%).
3. Planul Național de Redresare și Reziliență, în ultima sa formă propusă spre evaluare
Comisiei Europene în data de 2 iunie 2021, adresează o parte din elementele
documentului ”Busola Digitală” (digitalizarea serviciilor publice, transformarea digitală a
întreprinderilor, competențe digitale, acoperirea cu servicii de acces la internet de mare
viteză, la punct fix a comunităților rurale îndepărtate), Comisia urmând să evalueze dacă
alocarea minimă de 20% pentru digitalizare a fost respectată. Din cadrul acestuia,
componente importante de tip: Broadband și 5G (cu un buget de 650 milioane de euro și
propuneri de adresare a problemelor semnalate prin DESI și rapoartele de țară ale

prevede în Anexa IV, condițiile favorizante tematice (CT) de îndeplinirea cărora depinde
finanțarea unuia sau mai multor obiective specifice care vizează anumite sectoare de
intervenție. Spre deosebire de perioada 2014-2020, aceste condiții favorizante sunt
monitorizate și aplicate pe parcursul întregii perioade de programare în vederea menținerii
unui cadru investițional favorabil care să garanteze că operațiunile selecționate pentru a
beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de
planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel
faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii Europene
(UE). Aceste condiții favorizante ar trebui să fie agreate cu CE până la momentul aprobării
programelor operaționale. În situație contrară, cheltuielile cu implementarea intervențiilor
vizate de condițiile neîndeplinite vor fi exclusiv în sarcina bugetului de stat până la
momentul îndeplinirii acestora și acceptării ca îndeplinite de către Comisie.
Astfel, obiectivul specific (v) al OP 1 are ca și condiție favorizantă - Existența unui plan
național sau regional privind conectivitatea în bandă largă care trebuie să includă:
1. O evaluare a deficitului de investiții care trebuie acoperit pentru a asigura faptul că toți
cetățenii Uniunii au acces la rețele de foarte mare capacitate, bazată pe:
(a) o cartografiere recentă a infrastructurii publice și private existente și a calității serviciilor,
utilizând indicatori standard pentru cartografierea benzii largi;
(b) o consultare privind investițiile planificate în conformitate cu cerințele privind ajutoarele
de stat;
2. Justificarea intervenției publice planificate, pe baza unor modele de investiții durabile
care:
(a) sporesc accesibilitatea și accesul la servicii și infrastructuri deschise, de calitate și
adaptate exigențelor viitorului;
(b) ajustează formele de asistență financiară la disfuncționalitățile identificate ale pieței;
(c) permit utilizarea complementară a unor forme de finanțare variate provenite din surse
de la nivelul Uniunii, de la nivel național sau regional;
3. Măsuri de sprijinire a cererii și a utilizării de rețele de foarte mare capacitate, inclusiv
acțiuni menite să faciliteze introducerea acestora, în special prin aplicarea efectivă a
Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
4. Mecanisme de asistență tehnică și de consultanță de specialitate, cum ar fi un birou cu
competențe în materie de bandă largă, pentru a consolida capacitățile părților interesate
locale și a oferi consiliere promotorilor de proiecte; și
5. Un mecanism de monitorizare bazat pe indicatori standard pentru cartografierea benzii
largi.
Îndeplinirea acestei condiții favorizante se află în responsabilitatea Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării împreună cu Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), dar până în prezent a fost îndeplinit un singur
criteriu din cele 5 necesare, ANCOM elaborând o metodologie de cartografiere în acord cu
cerințele CE, pe baza căreia a realizat harta zonelor albe broadband, pe care a comunicat-o
ministerului. Dată fiind depășirea ambelor termene asumate (atât cel inițial - noiembrie
2020, cât și cel ulterior - aprilie 2021) prin Memorandumul cu tema „Stadiul măsurilor
necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027“ aprobat de Guvern în data de 22
octombrie 2020 s-a propus eliminarea din cadrul programelor operaționale a acestui tip de
intervenție.
În acest context, prin intermediul POR BI 2021-2027 nu se vor putea finanța infrastructurile
propriu-zise aferente rețelelor în bandă largă de foarte mare capacitate și nici accesul la
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Comisiei Europene) ce inițial au fost identificate ca fiind importante (asigurând baza
dezvoltării celorlalte elemente ale digitalizării) au fost eliminate.
4. Propunerea de Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare (POCIDIF), în forma sa actuală, propune măsuri mai ales la nivelul
administrației publice centrale pentru adresarea problemelor digitalizării semnalate prin
DESI.
Totusi, POCIDIF nu va include măsuri și la nivelul autorităților locale a căror implicare este
esențială în atingerea țintelor stabilite prin Busola Digitală.
5. Consiliul European a adoptat vineri, 28 mai 2021, în prima lectura pachetul de
coeziune (330 miliarde de euro în preturi curente). Din preambulul poziției în primă
lectură a Consiliului în vederea adoptării REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul
de coeziune, extragem următoarele recomandări:
a. Investițiile finanțate de FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample
de infrastructură digitală de mare viteză și la promovarea unei mobilități multimodale
nepoluante și
durabile, cu accent pe transportul public, mobilitatea partajată, mersul pe jos și mersul
cu bicicleta, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.
b. Pentru a profita de oportunitățile erei digitale, FEDR ar trebui să contribuie la
dezvoltarea unei societăți digitale incluzive, în care cetățenii, organizațiile de cercetare,
întreprinderile și administrațiile publice să fructifice pe deplin oportunitățile pe care le
oferă digitalizarea. O e-guvernare eficace la nivel național, regional și local implică
dezvoltarea de instrumente, precum și regândirea organizării și a proceselor, pentru a
furniza servicii publice într-un mod mai eficace, mai ușor, mai rapid și la costuri mai mici.
În special, ar trebui utilizate tehnologiile digitale și de telecomunicații pentru a consolida
rețelele și serviciile tradiționale în beneficiul comunităților locale, prin dezvoltarea de
proiecte precum cele vizând orașele și satele inteligente.
6. Prin diferite tipuri de măsuri propuse, toate Programele Operaționale Regionale
adresează obiectivul de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin
promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC
regionale (OP 1), și obiectivele specifice ale acestuia:
a. OSi - Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
b. OSii - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al
organizațiilor de cercetare și al autorităților publice
c. OSiii - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de
locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive
d. OSiv - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială
și antreprenoriat
Însă, niciunul dintre acestea nu atinge problematica OSv – Creșterea conectivității
digitale (cu indicatori de rezultat clar delimitați: RCR 53 - Locuințe cu abonamente la
servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate și RCR 54 - Întreprinderi cu
abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate).
Propuneri privind digitalizarea întreprinderilor și a serviciilor publice locale cat și
implementarea Smart City
Ținând cont de situația în fapt surprinsă succint în preambulul acestui punct de vedere,
de cerințele de complementaritate în asigurarea finanțării diferitelor direcții de acțiune în
domeniul digitalizării, de recomandarea Consiliului European cu privire la utilizarea

aceste servicii de bandă largă de foarte mare capacitate - intervenții asociate indicatorilor
RCO 41 și 42 și RCR 53 și 54 menționați de dumneavoastră, dar se vor putea finanța:
- transformarea digitală a IMM-urilor prin intermediul Priorității 1, ce va urmări creșterea
numărului de întreprinderi care ating o intensitate digitală ridicată (evaluată prin
disponibilitatea la nivel de firmă a cel puțin 7 din cele 12 tehnologii digitale stabilite conform
Indicelui Economiei și Societății Digitale (DESI) printre care se regăsește și accesul la bandă
largă rapidă (30 Mbps sau mai mult),
- digitalizarea serviciilor publice la nivel local/ județean/ regional și intervenții de tip smart
city prin intermediul Priorității 2 - O regiune digitalizată,
- digitalizarea transportului urban prin intermendiul Priorității 4 - O regiune cu mobilitate
ridicată și emisii scăzute de carbon,
- digitalizarea infrastructurii educaționale prin intermediul Priorității 6 - O regiune educată,
- digitalizarea obiectivelor de patrimoniu cultural prin intermediul Priorității 7 - O regiune
atractivă.
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tehnologiilor digitale și de telecomunicații privind pachetul de coeziune, dar și de faptul
că existența infrastructurii de acest tip și a utilizării acesteia sunt condiții absolut
necesare atât pentru digitalizarea întreprinderilor cât și a serviciilor publice locale și a
conceptului de Smart City, considerăm necesară introducerea de masuri specifice în
cadrul Programelor Operaționale Regionale, măsuri care să adreseze obiectivul Creșterea
conectivității digitale.
Aceste tipuri de măsuri pot include:
I. tipuri de activități eligibile incluse în măsurile propuse pentru dezvoltarea IMM-urilor –
acestea ar putea viza activități eligibile de dezvoltare a infrastructurii de comunicații
electronice pentru conectarea la bandă largă și abonamentul inițial iar indicatorii de
realizare ar putea include:
RCO42 - Întreprinderi suplimentare cu acces la servicii de bandă largă de foarte mare
capacitate și indicatori de rezultat și
RCR 54 - Întreprinderi cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte
mare capacitate – conform REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
II. măsuri orizontale legate de asigurarea infrastructurii necesare conectării la servicii de
bandă largă de capacitate foarte mare, inclusiv 5G pentru toate obiectivele de investiții ce
urmează a fi finanțate prin Programele Operaționale Regionale 2021-2027, cu indicatori
de rezultat de tipul: Obiectiv de investiții dotat cu infrastructura digitala necesară
conectării la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate sau Obiective
de investiții cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare
capacitate, astfel incat obiective de investitii precum infrastructura rutiera, centrele
intermodale, infrastructura de educatie, sanatate, agrement, cercetare si dezvoltare sa
dispuna de toate facilitatile necesare dezvoltarii ulterioare (implementare de solutii
digitale si Smart City) si
III. măsuri pentru susținerea investițiilor autorităților locale ce vizează dezvoltarea
infrastructurii digitale și de comunicații pentru Smart City de exemplu cu indicatori RCO14
Instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii, produse și procese
digitale și RCR11 Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și
optimizate. Scopul acestor masuri este de a crea sinergii, in sensul alinierii interventiilor
necesare in dezvoltarea urbana strategica pe termen mediu si lung. Ne referim specific la
faptul ca exista beneficii financiare si operationale directe foarte importante in situatia
dezvoltarii infrastructurii de telecomunicatii in paralel cu celelalte investitii de
infrastructura.
În speranța că propunerile transmise vor fi preluate de structurile responsabile din cadrul
instituției dumneavoastra, vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare în
procesele consultative demarate pentru definirea Programelor Operaționale aferente
perioadei de programare 2021-2027.
Observatii POR Prioritatea 3 - Cresterea eficientei energetice in cladiri publice
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2

Primaria Comunei
Brănești
Adresa 20919/28.07.2021

1. La acest aspect vă rugăm să luați în calcul și clădirile cu risc seismic II ce necesită
lucrări de consolidare și reabilitare, având ca baza auditul energetic și expertizele
tehnice conform carora s-au elaborat documentele tehnice.
2. Având în vedere denumirea vă rugăm să specificați statutul de eligibilitate și
pentru comune.

Vă mulțumim pentru interesul acordat Programului Operațional Regional pentru Regiunea
București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) care se află în plin proces de elaborare a ultimei versiuni
a programului, ce urmează să fie transmisă Comisiei Europene (CE) în luna septembrie și
pentru care a fost demarat un amplu proces de consultare publică în vederea colectării
tuturor informațiilor necesare construirii unor justificări robuste pentru nevoile regionale
selectate a fi abordate în viitoarea perioadă de programare a fondurilor europene la nivel
regional.
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Referitor la adresa dvs cu nr 20919/28.07.2021 înregistrată la ADRBI cu nr
17516/29.07.2021 vă comunicăm faptul că în următoarea variantă de document de
programare ce va fi transmis către CE, Prioritatea 3 va fi redenumită în ‘’O regiune
prietenoasă cu mediul’’ și vor fi eligibile pentru finanțare în vederea creșterii eficienței
energetice în rândul clădirilor publice toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de
autoritățile și instituțiile centrale și locale cum ar fi: spitale, clădiri de învățământ, clădiri
administrative, etc.
În ceea privește aspectele legate de consolidarea clădirilor publice aflate în risc seismic, vă
comunicăm că în PORBI 2021-2027 vor fi eligibile și clădirile publice cu risc seismic și
analizam inclusiv posibilitatea ca pentru clădirile publice să avem o abordare integrată care
vizeaza intervenții care tin de reducerea riscului seismic alături de interventiile de eficiența
energetică care cuprind și măsuri de utilizare a energiei din surse regenerabile
În acest sens vă vom transmite la începutul saptămanii viitoare o adresă prin care vă vom
solicita o serie de informatii referitoare la eficiența energetică și starea de stabilitate a
clădirilor publice și nevoia de consolidare a acestora.

Referitor la documentul draft al Programului Operațional Regional pentru regiunea
București Ilfov 2021 -2027, versiunea 23 aprilie 2021, vă transmitem următoarele
propuneri:
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Adresa_UPB.pdf

1

Universitatea Politehnica
din București
13.08.2021 – Adresă
nr.416/ 13.08.2021

4

Prin intermediul POR BI - Prioritatea 2 - se vor putea finanța doar 1. digitalizarea serviciilor
publice de la nivel local/județean/regional și 2. dezvoltarea de aplicații de tip oraș inteligent
(smart city) pentru locuitorii și întreprinderile din regiune. Ambele tipuri de acțiuni vor putea
fi realizate de către administrațiile publice locale și/sau insitituțiile publice care oferă servicii
publice pentru locuitorii și firmele din regiune. Digitalizarea universitatilor este eligibila in
cadrul Prioritatii 6, dar nu in mod individual, ci la pachet cu alte tipuri de activitati ce vor viza
modernizarea per ansamblu a infrastructurii de invatatmant superior.

Referitor la propunerea dvs. de includere în categoriile de beneficiari eligibili a unităților de
învățământ preuniveristar care sunt înființate și funcționează în cadrul instituțiilor de
învățământ superior de stat facem mențiunea că identificarea în clar a beneficiarilor eligibili
se va face ulterior aprobării POR BI prin ghidurile solicitantului (în cadrul programului fiind
necesară identificarea exclusiv a grupului țintă.
Conform ORDIN nr. 5.851 din 20 decembrie 2021privind acordarea acreditării Universității
Politehnica din București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala
Primară "Politehnica" statutul scolii este acela de scoala privata iar, POR BI finanteaza doar
invatamantul de stat.
PORBI 2021-2027 la care faceti referire ( versiunea aprilie 20221), Prioritatea 3 - O regiune
prietenoasă cu mediul, OS 2.(i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, Actiunea b) Cresterea eficienței energetice în clădirile
publice mentioneaza ca ‘’vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice
deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale cum ar fi: spitalele, clădiri de
învățământ, clădiri administrative, etc’’ si ca vor ‘’avea prioritate acele clădiri publice cu
funcțiuni specifice (educație, cultură, sănătate, administrative), cu regim de funcționare
continuu, clădirile care au potențialul cel mai mare de creștere a eficienței energetice (ex: deep
renovation), cu suprafața cea mai mare, cu ponderea cea mai mare de utilizare SRE pentru
consumul propriu, clădirile din clasele energetice cele mai scăzute.’’
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prin Prioritatea 3 din PORBI 2021-2027 se vor finanța, în linie cu prevederile Strategiei
naționale de renovare pe termen lung (SNRTL), acele intervenții conforme cu criteriile de
eficiență energetică (minim renovare de amploare moderată) prin utilizarea pachetelor de
renovare optime din punct de vedere al costurilor ce ar permite clădirilor publice renovate să
atingă un nivel de performanță energetică specific clasei A conform CPE sau mai puțin decât
70 kWh/mp/an consum specific de energie pentru încălzire, măsuri care pot include și
investiții suplimentare în infrastructura educațională și de sănătate. Vor fi eligibile pentru
finanțare clădirile publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale
cum ar fi: spitale, clădiri de învățământ, clădiri administrative, etc.

In acceptiunea noastra, actiunea de sprijinire presupune existenta unui PST functional. La
nivel regiune BI nu exista in 2021 PST care sa functioneze in mod real si care sa necesite
“sprijin”. Pe cale de consecinta, am introdus componenta de construire a PST.
Definitia acestui OS, nu include construirea unui PST.
Asa cum este acum definit in acest moment Obiectivul Specific, se refera la capacitati de cercetare
si inovare iar MSP nu este o astfel de capacitate/entitate; MSP este o entitate din infrastructura
de inovare si TT (EITT), conform HG 406/2003.

Va rugam sa analizati posibilitatea de modificare a denumirii OS, respectiv: “Dezvoltarea
capacitatilor de cercetare, inovare si transfer tehnologic si adoptarea tehnologiilor
avansate”
De analizat posibilitatea redenumirii: Dezvoltarea capacitatilor de cercetare, inovare si
transfer tehnologic si adoptarea tehnologiilor avansate
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Consiliul Județean Ilfov
30.08.2021 – Adresă nr.

Din codul ales, rezulta ca investitiile se alfa in centre publice de cercetare si/sau in centre
de invatamant superior… Ori in cazul MSP, acesta nu se regaseste in nici unul dintre cele
doua situatii.
Fiind un indicator de output si avand in vedere denumirea actiunii, propunem urmatorul
indicator: “Numar de parcuri parcuri Stiintifice si Tehnologice sprijinite”
Cei doi indocatori propusi de refera la activitati implementate “in house” de catre IMM-uri.

Propunem introducerea altor indicatori.

Va multumim frumos pentru completarile aduse propunerii noastre de logica a interventiei
pentru finantarea PST-urilor din viitorul POR BI 2021-2027.
Raspunsurile noastre cu privire la completarile dumneavoastra introduse in document sunt:
1. Referior la modificarea actiunii - comentariul se accepta - actiunea va fi redenumita
conform propunerii dumneavoastra in Construirea/modernizarea/extinderea parcurilor
științifice și tehnologice (PST).
2. Referitor la posibilitatea de modificare a denumirii OS (i), respectiv: “Dezvoltarea
capacitatilor de cercetare, inovare si transfer tehnologic si adoptarea tehnologiilor
avansate” - Obiectivul specific (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate este cel din Regulamentul UE nr. 1058 din 2021 privind
FEDR nu poate fi modificat. Dar conform intalnirilor bilaterale cu reprezentantii CE sub acest
obiectiv specific se pot finanta si entitatile de inovare si transfer tehnologic (EITT) - implicit
PST.
3. Referitor la comentariul dumneavoastra cu privire la codul de interventie 004 “din care
rezulta ca investitiile se afla in centre publice de cercetare si/sau in centre de invatamant
superior… Ori in cazul MSP, acest nu se regaseste in nici unul dintre cele doua situatii” mentionam ca nu am primit pana la acest moment de la reprezentantii CE niciun document
in care sa fie explicate codurile de interventie stabilite in regulamentul General nr. 1060 din
2021 si din acest motiv in propunerea noastra de logica am pastrat codul de interventie ales
in intalnirea de la sediul CJI din21 iulie. Insa, vom solicita clarificari de la reprezentantul CE
responsabil de POR BI, pentru a vedea daca sub acest cod de interventie se vor putea finanta
si PST-urile. Este adevarat ca pentru a putea finanta cladiri, constructii etc este necesara
selectarea unui cod de interventie care sa prespuna acest lucru. iar, codul 004 este singurul
care ar putea fi selectat. Din pacate nu se pot aduga coduri de interventie in plus fata de cele
deja stabilite in regulamentul 1060 - Anexa 1 - https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN.
Din discutiile ce urmeaza cu reprezentantii CE, vom vedea daca sub codul de intervenție 028
– Transfer de tehnologic … se vor putea finanta si constructii. dat fiind faptul ca in
conformitate cu OUG 57/2002 - Transferul tehnologic reprezinta ansamblul de activităţi
desfăşurate cu sau fără baza contractuală, pentru a disemina informaţii, a acorda
consultanţa, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente specifice, în scopul
introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse
comerciale şi servicii.
In concluzie sub acest cod de interventie probabil se vor putea finanta activitatile de TT si
cel mult utilaje,echipamente specifice acestei activitati, iar lucrarile de constructii vor fi
limitate (alta explicatie nu avem pt faptul ca exista interventie care se refera la infrastructuri
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Modificarea propusă și justificarea

Urmare a lansării spre consultare publică a Programului Operațional Bucuresti-Ilfov 20212027, propunem completarea secțiunilor Grupul țintă și Intervențiile fondului la paginile
52-54, OS 2.(i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efecte
de seră în perspectiva argumentării/susținerii informațiilor prezentate în material.
Astfel, opinăm pentru completarea punctului b) Creșterea eficienței energetice în
clădirile publice, după cum urmează:
•
Completarea paragrafului de la pagina 54 ”Necesarul de intervenții […], iar prin
POR BI cele ale autorităților locale și centrale”,
•
Modificarea listei cu principalele grupuri țintă de la pagina 54, respectiv
”utilizatorii clădirilor publice deținute și/sau ocupate de autoritățile și instituțiile centrale
și locale”.

Răspunsul ADR BI
in legatura cu transferul tehnologic si alta interventie care se refera la activitatea de transfer
tehnologic).
4. Referior la modificarea indicatorului de output 14S1 - propunerea dumneavoastra se
accepta - indicatorul de output 14S1 va fi redenumit - Nr. de Parcuri stiintifice si tehnologice
sprijinite.
5. Referitor la modificarea indicatorilor de rezultat - consideram ca Nr. de contracte de
transfer tehnologic realizate in cadrul PST cu IMM reflecta cel mai bine ceea ce dorim sa
realizam. Acest lucru va fi discutat de asemenea cu reprezentantii CE.
Pentru ca intentionam sa transmitem catre reprezentantii CE, la sfarsitul acestei saptamani,
o propunere de logica pentru intreg OP1 va rugam sa ne transmiteti toate intrebarile pe care
le aveti pe subiect pentru a putea fi clarificate in timp util.
Partial acceptat: in POR BI grupul tinta pentru eficienta in calditrile pubilce nu este detaliat
pt caldiri publice locale si centrale:
Pentru clădirile publice: utilizatorii clădirilor publice, populația RBI care beneficiază de un aer
mai puțin poluat.

2022 - observații colectate de ADR BI
Observațiile au fost înglobate ca atare în POR BI versiunea iunie 2022.
Urmare a solicitării transmise electronic prin adresa nr.3163/03.05.2022, privind
formularea de observații, propuneri, completări privind Programul Operațional Regional
pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027, ANES formulează următoarele observații,
conform cu domeniul său de competență:
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General

Direcția Strategii, Politici,
Programe
și Monitorizare Egalitate
de Șanse
Agenția Națională pentru
Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați
16.05.2022 – via mail

În cuprinsul textului se vor adăuga următoarele (cu albastru)
”Principiile privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, incluziunea
categoriilor defavorizate și combaterea discriminării bazate pe sex, rasă sau origine
etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, așa cum sunt ele
definite şi susținute la nivelul Uniunii Europene (Art. 2 și 3 alineatul (3) din TUE, art. 8, 10,
19 și 157 din TFUE și art. 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a UE; Art. 9
(Accesibilitate) al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dezabilități, al
Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
(CEDAW) și al Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor (Convenția de la Istanbul) ) şi la nivel național prin legislația specifică
și prin documentele strategice specifice (Cadrul strategic național de politică pentru
incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020; Strategia națională pentru egalitate
de gen și prevenirea și combaterea violenței domestice 2022-2027, Strategiei de
incluziune a romilor pentru perioada 2021-2027; Strategia națională privind drepturile
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persoanelor cu dizabilități 2021-2027) vor fi asigurate la nivel orizontal în toate acțiunile
mai sus menționate, prin cerințe specifice formulate la nivelul ghidurilor solicitantului.
Potențialii solicitanți de asistență financiară prin POR BI vor avea obligația să descrie și să
demonstreze modul în care principiile orizontale sunt promovate prin proiect, detaliinduse, la modul concret, care sunt măsurile și instrumentele prin care vor garanta aplicarea
acestora. În cadrul procesului de selecție și evaluare, aceste elemente vor fi punctate
suplimentar în cazul în care proiectele respective justifică măsuri suplimentare față de
cele prevăzute în cadrul legislației specifice în vigoare *79”
De asemenea vă transmitem sugestia de a preciza în subsidiar cu referire la legislația
specifică și legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a
violenței împotriva femeilor.
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General

General

Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării
(CNCD)
10.05.2022 – via mail

Institutul de Cercetare a
Calităţii Vieţii (ICCV)

La capitoul Principii orizontale (pag. 17) există o inadvertenţă între “Eliminarea şi
prevenirea oricărei forme de discriminare” şi explicaţia ulterioară care se referă doar la
criteriul de dizabilitate. Astfel, ar trebui completat cu „În cadrul Programului POR BI se
asigură combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, precum şi prevenirea şi/sau
înlăturarea oricărei forme de segregare sau excludere, în conformitate cu prevederile
Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale”. Se poate face referire la O.G. nr. 137/2000.
-„În ceea ce priveşte Acţiunile de protejare a principiilor, detaliate la fiecare Obiectiv
specific, din punctul nostru de vedere, sunt cuprinzătoare cele privind combaterea
discriminării.
Principiile orizontale sunt integrate bine.
Sigur, ele vor fi detaliate in documentele succesive.”

Observațiile au fost înglobate ca atare în POR BI versiunea iunie 2022.

Nu necesită răspuns.

03.05.2022 – via mail
Referitor la For the Investment for jobs and growth goal (pag. 18)
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General

Energy Serv
16.05.2022 – via mail

Asociaţia Ateliere Fără
Frontiere (AFF)
13.05.2022 – via mail

“As sugera cu insistenta, daca se poate, includerea in mod specific a 2 surse de
regenerabile care raspund pe deplin OP-2:
Energia geotermala
Energia recuperate din deseuri menajere
Numai aceste 2 resurse, pot conduce la decarbonarea sistemului de inclazire centralizata
din Buc si IF si reducerea consumului de comb fosili cu ~50% !”
Ateliere Fără Frontiere (AFF) este o asociație românească nonprofit, certificată ca
întreprindere socială, care creează locuri de muncă pentru persoane dezavantajate, în
ateliere de economie socială și solidară, în vederea pregătirii lor pentru reintegrarea
socială și profesională pe piața convențională a muncii.

Solutiile de eficienta energetica a cladirilor decurg din Auditul Energetic specific cladirii si
trebuie sa fie fezabile tinand cont de aspectele de mediu.
POR BI nu vizeaza sistemul de incalzire centralizata la nivel de Bucuresti si Ilfov.

Intrtreprinderile sociale nu fac obiectul programelor regionale intrucat sun finantate prin
programul de nivel national POIDS.
POR si POIDS sunt complementare si nu finanteaza aceleasi tipuri de investitii.

Un rol deosebit de important în coeziunea teritorială și socio-economică îl joacă
economia socială și întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție.
Măsurile și operațiunile preconizate referitoare la ”consolidarea capacității de reziliență
și a competitivității IMM, inclusiv prin acces la structuri moderne de sprijinire a
afacerilor” trebuie să ia în calcul modelul întreprinderilor sociale și ale întreprinderilor
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sociale de inserție pentru a încuraja o economie socială bazată pe sustenabilitate și
solidaritate, în linie cu valorile europene ale proceselor de dezvoltare regională. Articolul
3(d) referitor la obiectivele specifice ale Fondului European de Dezvoltare Regională
menționează necesitatea de a promova economia socială, iar punctul (19) face referință
în mod explicit la sprijinirea întreprinderilor sociale.
Introducerea întreprinderilor sociale și ale întreprinderilor sociale de inserție ca
beneficiar al sprijinului înspre consolidare și dezvoltare poate contribui către o mai mare
competitivitate și dezvoltare de capital uman necesar creșterii socio-economice
sustenabile la nivel local și regional. Conform unui studiu comisionat de Comisia
Europeană în 2020, aproximativ 13.6 milioane de europeni erau angajați în domeniul
economiei sociale.
În momentul de față nu există întreprinderi sociale de inserție atestate în București sau
Ilfov dar există organizații neguvernamentale care au model de operare de întreprinderi
sociale de inserție precum Ateliere Fără Frontiere și Organizația Umanitară Concordia.
Politicile de compensare și scutirile fiscale sunt minime sau inexistente și accesul la piețe
(private sau publice) este în prezent extrem de greoi pentru întreprinderile sociale și cele
de inserție în România. Nivelul acestora de competitivitate este deci foarte redus, ceea
ce le împiedică să fie prezente activ pe piață. Pentru ca acest lucru să se schimbe treptat,
este nevoie de implementarea clauzelor sociale și ale contractelor rezervate în achizițiile
publice. Rezervând o piață pentru aceste entități în cadrele de economie socială și
circulară va permite acestora să își desfășoare activitățile cu o precaritate redusă, să
devină astfel un vector de inovare socială, înspre binele socio-economic colectiv. De
altfel, directiva europeană 2014/24/EU în achiziții publice subliniază posibilitatea statelor
membre de a-și rezerva contracte pentru motive sociale, dar acest lucru nu se întâmplă
din nefericire și în practică.
Încurajăm deci includerea întreprinderilor sociale și ale întreprinderilor sociale de inserție
în domeniul de aplicare al OS3 și al OP 1.(iii) din cadrul POR BI 2021-2027, pentru ca
acestea să poată beneficia de măsuri de sprijin, acces la fonduri și granturi
nerambursabile și investiții proporționale cu eforturile și impactul social produs în
economia curentă, în linie cu Planul European de Acțiune pentru Economia Socială.
Recomandăm de asemenea includerea întreprinderilor sociale și ale întreprinderilor
sociale de inserție în principalele grupuri țintă vizate în OS 1.iii, OS 1.iv precum și în lista și
metodologia indicatorilor aferenți acestui obiectiv specific, ca vector sociali de inovare și
actori esențiali în tranziția industrială și economia circulară.
Aderăm deci la OS9 din cadrul POR BI 2021-2027 și ne dorim ca proiectele vizate de către
POR BI să asigure un acces egal și incluziv la infrastructura educațională, iar fondurile
puse la dispoziție să poată fi accesate în mod transparent și prin proceduri simple de
către societatea civilă și de către întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de
inserție.

•
Trebuie să luăm în calcul o componentă socială a POR BI care să includă sprijin
grupurilor vulnerabile, cu precădere privind integrarea adulților vulnerabili.
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În prezent nu există mențiuni specific referitoare la grupurile vulnerabile în documentul
prezentat. Deși natura POR BI este de a investi în infrastructură și mediul de afaceri, este
important, pentru a extinde principiul orizontal de incluziune mai departe doar de
posibilitatea de a accesa fonduri, ca proiectele ce vor rezulta din acest program să aibă în
vedere nevoile grupurilor vulnerabile din București-Ilfov.

Educația și integrarea pe piața muncii a adulților vulnerabili, recalificarea și
perfecționarea profesională a acestora și dezvoltarea de noi competențe adaptate
viitorului pieței muncii sunt aspecte esențiale de luat în calcul în cadrul OP4 pentru a ne
asigura că ”Nimeni nu este lăsat în urmă”, conform principiului al doilea aferent Agendei
pentru Dezvoltare Durabilă, și că persoanele ce aparțin acestor grupuri pot deveni
cetățeni activi și contribuabili.

● Mobilitatea națională, urbană și regională trebuie să includă și o perspectivă incluzivă.
POR BI are oportunitatea de a răspunde provocărilor de mobilitate ale persoanelor
vulnerabile. Pe lângă dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale
durabile, reziliente la schimbările climatice, încurajăm includerea mobilității incluzive în
cadrul OP 3.(ii). O parte din persoanele vulnerabile nu reușesc să se orienteze în
infrastructura urbană/rurală curentă și trebuie să luăm în calcul nevoile acestora, mai
ales privind accesibilitatea.

● Principiile orizontale din cadrul POR BI 2021-2027 necesită extinderea principiului de
acces la oportunități egale.
Recomandăm integrarea unei arii mai largi de grupuri vulnerabile în cadrul principiilor
orizontale referitoare la ”Eliminarea și prevenirea oricărei forme de discriminare”. Pe
lângă proiectele vizate din cadrul POR BI pentru persoanele cu dizabilități trebuie să
avem în vedere dezvoltarea de proiect și intervenții pentru victime ale violenței,
persoane cu adicții, dizabilități, cu șomaj de lungă durată, cu pedepse privative de
libertate, cu lipsă locuință, în abandon școlar.
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) defineşte grupurile vulnerabile în raport cu
accesul la şi necesitatea pentru protecţie socială şi a serviciile sociale, în scopul
autodezvoltării şi şanselor egale la bunăstare şi fericire.
În plus, în vederea unui cadru cât mai cuprinzător, sugerăm de asemenea referința la
Strategia Națională Pentru Incluziunea Socială Și Reducerea Sărăciei Pentru Perioada
2021-2027 la nivel de Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination.

Recomandăm de asemenea includerea unor măsuri privind colectarea separată a
deșeurilor, reciclarea și reutilizarea acestora.
Dezvoltarea regională privește și găsirea unui mod de a integra economia circulară în
lumina misiunii și obiectivelor Pactului Verde European și vine cu provocarea de a găsi
soluții pentru reciclarea și reutilizarea de deșeuri. Este nevoie ca POR BI să susțină de
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asemenea inițiative de economie durabilă care să promoveze produse cu durată de viață
mai lungă, care pot fi reparate, reciclate și reutilizate, de asemenea un minim de risipă,
sau o agricultură bazată pe un sistem alimentar sănătos, prietenos cu mediul.
Prioritatea OP2 trebuie să fie însoțită de o sub-prioritate care să atingă implementarea
unei infrastructuri de colectare separată, reciclare și reutilizare a deșeurilor, precum
DEEE, textile, mobilier, panouri publicitare și mesh etc. în linie cu Planul de acțiune
european privind economia circulară. Propunem deci dezvoltarea unor centre de
colectare și reutilizare prin intermediul întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale
de inserție. Acest model este deja existent în țări precum Belgia, Estonia sau Spania și pe
lângă efectele pozitive pentru o infrastructură urbană mai verde, ele pot contribui de
asemenea la crearea de locuri de muncă.
Luând toate aceste aspecte în considerare, sperăm ca strategiile dezvoltate și
recomandările aduse să poată contribui către scopul colectiv de a crea coeziunea
necesară către o societate durabilă și prosperă. AFF își dorește să devină un partener de
încredere în această misiune alături de Agenția pentru Dezvoltare Regională București
Ilfov și alți actori din sectorul public, mediul de afaceri și sfera societății civile.
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