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PROCES – VERBAL 

al Ședinței 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

 

 

03.07.2018 

Ora 10.00 

mun. Bălți, str. Pușkin 38, 

Sala Senatului a Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți 

 

 

  

Prezidează:                 Ion LEUCĂ, președintele CRD Nord, 

    

Total membri ai CRD Nord                  47 persoane  

Din ei prezenți:                  24 persoane  

Absenți:                   23 persoane  

                   20  invitați/oaspeți 

                                                     ___________________    

În total prezenți                 44 persoane 

 

Invitați:   

Galina CLIMOV, Director executiv AOPD 

Ludmila CIOCAN, Consulant AOPD 
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Ordinea de zi 

 

Timpul Subiectul 

09:30-

10:00 
Înregistrarea participanților 

10:00-

10:10 
Cuvânt de salut 
 

Dl Ion LEUCĂ,  
Președintele CRD Nord 

10:10-

10:15 
Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord 

Dl Ion LEUCĂ, Președintele CRD Nord 

10:15-

10:30 
Cu privire la audierea Raportului de implementare al Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord și activității ADR Nord în semestrul I al anului 2018 
Dl Vitalii POVONSCHII,  

Director ADR Nord 
Șefii secțiilor ADR Nord 

10:30-

10:45 
Cu privire la activitățile realizate de ADR Nord în vederea implementării proiectelor 

investiționale finanțate din sursele FNDR și alte surse 
Dna Veronica SAVIN, 

Specialist principal, Secție managementul proiectelor, ADR Nord  

10:45-

11:00 
Cu privire la activitatea CRD Nord în perioada 2015-2017 

Dl Ion LEUCĂ, Președintele CRD Nord 

11:00-

11:15 
Cu privire la  activitatea Comisiilor regionale sectoriale (CRS) în domeniile Aprovizionare 

cu Apă și Canalizare (AAC) și Managementul Deșeurilor Solide (MDS) din cadrul 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord și raportarea activității Comisiilor 

regionale sectoriale în sem.I al anului 2018 
Dna Tatiana CANTEMIR,  

 Specialist principal, Secția planificare strategică și programare, ADR Nord  

11:15-

11:30 
Cu privire la  crearea platformei regionale de comunicare pentru sprijinirea IMM-urilor si 

atragerea investițiilor în localitățile din RDN 
Dna Maria PRISACARI, 

Șef Secția cooperare și atragerea investițiilor   

11:30-

11:45 
Cu privire la informarea despre necesitatea planificării acțiunilor locale pentru incluziunea 

socială a persoanelor cu nevoi speciale 
 Asociația Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova 

11:45-

12:00 
Concluzii, întrebări, răspunsuri 
 

                                                                                                              Dl Ion LEUCĂ,  
Președintele CRD Nord  

12:00 Pauză de cafea 
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Cuvânt de deschidere 

Președintele CRD Nord, dl Ion LEUCĂ, a deschis ședința, salutând membrii CRD Nord și 

mulțumindu-le pentru prezență la ședință. Dl Ion LEUCĂ a informat membrii CRD Nord că ședința de 

astăzi este deliberativă, cu prezența a 24 membri din 47, a menționat că din partea Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nu participă nici un reprezentant. Totodată a întrebat 

membrii dacă sunt de acord să înceapă ședința, toți au dat un răspuns afirmativ și a prezentat ordinea de zi 

care a fost votată unanim. La fel,  a rugat ca prezentarea ce ține de Raportul de activitate a membrilor 

CRD Nord să fie prezentată de dna Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică și programare. 

Ulterior cuvântul a fost oferit dlui Vitalii POVONSCHII, director ADR Nord, care a salutat 

membrii Consiliului și a mulțumit pentru prezența la ședință. 

 În continuare dl Ion LEUCĂ, conform agendei ședinței i-a oferit cuvânt dlui Vitalii 

POVONSCHII, care a prezentat subiectul: 

Cu privire la audierea Raportului de implementare al Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord și activității ADR Nord în semestrul I al anului 2018 

 

Dl Vitalii POVONSCHII, director ADR Nord  a specificat obiectivele principale pentru anul 2018 

(prezentarea se anexează): 

 Asigurarea  accesului la servicii și utilități publice calitative prin implementarea proiectelor 

de infrastructură fizică; 

 Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin promovarea potențialului socio-

economic al RDN și atragerea investițiilor în regiune; 

 Îmbunătățirea Guvernanței în RDN. 

Ulterior, directorul ADR Nord a prezentat activitățile desfășurate în semestrul I al a. 2018, conform 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020, referindu-se la: 

 Actualizarea și aprobarea Planului Operațional Regional Nord 2017-2020 (50 proiecte); 

 Aprobarea sistemului de monitorizare pentru Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

2016-2020; 

 Organizarea unei ședințe a Consiliului Regional de Dezvoltare Nord; 

 Organizarea a trei ședințe a Comisiilor Regionale Sectoriale, și anume 2 CRS în domeniul 

AAC și o ședință CRS în domeniul MDS; 

  Implementarea programului sectorial regional în domeniul dezvoltării turismului; 

 Implementarea programului sectorial regional în domeniul infrastructurii de afaceri; 

 Consolidarea capacității autoguvernării locale. 
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Dl Vitalii POVONSCHII a prezentat și principalele evenimente regionale desfășurate în perioada 

vizată. 

Dl Ion LEUCĂ a mulțumit dl Director pentru prezentarea Raportului de implementare al Strategiei 

de Dezvoltare Nord și a activităților Agenției în semestrul I al anului 2018 și a solicitat membrilor să 

intervină cu întrebări referitor la subiectul expus.  

Dat fiind faptul că nu au intervenit întrebări, s-a propus să fie pusă la vot decizia nr. 1   Cu privire la 

Raportul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 și activității ADR Nord 

în semestrul I al anului 2018 

S-a votat:  

PRO – 24   CONTRA – 0    ABȚINUT – 0 

 

S-a decis:  

1. Se ia act de Raportul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 și 

activității ADR Nord în semestrul I al anului 2018, anexa nr.1, parte componentă a prezentei 

decizii. 

2. Se atribuie ADR Nord responsabilitatea de a remite Raportul în adresa Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

În continuare, dl Ion LEUCĂ, Președintele CRD Nord a oferit cuvântul pentru a fi prezentat 

subiectul următor, dnei Veronica SAVIN, specialist principal în managementul proiectelor: 

Cu privire la activitățile realizate de ADR Nord în vederea implementării proiectelor 

investiționale finanțate din sursele FNDR și alte surse 

 

Dna Veronica SAVIN, a prezentat Portofoliul proiectelor de dezvoltare regională implementate de 

ADR Nord în anul 2018, și anume pe domenii: 

-  Asigurare cu apă și canalizare – 6 proiecte; 

-  Eficiență energetică a clădirilor publice – 3 proiecte; 

-  Infrastructura de afaceri – 4 proiecte. 

Totodată, dna Veronica SAVIN a menționat că pentru perioada anului 2018, ADR Nord a avut în 

gestiune 13 proiecte finanțate din sursele FNDR conform Deciziei CNCDR nr. 6/18 din 17.05.2018. 

Costul total al proiectelor din RDN aprobate spre finanțare pentru anul 2018 este de 69 331 163, 05 lei, 

iar suma valorificată din FNDR pentru anul 2018 constituie 22 177 581, 47 lei (32%).  

În cele din urmă s-au prezentat proiectele implementate pe domenii (prezentarea se anexează). 

Dna Veronica SAVIN a vorbit și despre  proiectele finanțate din fondurile UE în RDN în perioada 

2017 – 2020, la care domeniile de intervenții sunt: 
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 Alimentare cu apă și canalizare – 4 proiecte, la care valoarea estimativă pentru anii 2017-2020 

este de 9,12 milioane Euro 

 Eficiența energetică în clădirile publice – 2 proiecte, cu o valoare de 2,5 milioane Euro. 

   La fel, au fost prezentate proiectele și situația actuală a acestora (prezentarea se anexează).  

În cele din urmă, s-au menționat activități realizate în 2017 – 2018, care  au fost: 

• Acordul de finanțare privind achiziționarea serviciilor de proiectare semnat. 

• 4 caiete de sarcini pentru companiile de proiectare pentru 4 proiecte AAC elaborate (or. Fălești, 

or. Edineț, or. Drochia și r-l Râșcani).  

• 2 caiete de sarcini pentru companiile de proiectare pentru 2 proiecte EE a clădirilor publice 

elaborate (mun. Bălți și s. Flămânzeni, r-l Sîngerei).  

• 6 Grupuri de lucru pentru achiziții publice privind contractarea serviciilor de proiectare create. 

• Anunțuri privind licitația publică pentru achiziția serviciilor de proiectare a investiției pentru 6 

proiecte tehnice în domeniile AAC și EECP lansate. 

• 6 CDL  ale proiectelor create.  

• 1 contract cu compania de proiectare semnat.  

Dl Ion LEUCĂ, a mulțumit specialistului pentru prezentare, și s-a expus asupra proiectului  

„Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni. Etapa 

I - comuna Cuhnești și comuna Balatina”, unde costul proiectului este de 140 mln. lei, alocați pentru 

implementare la două localități 40 mln lei, este un dezacord la procedura de licitație, de a identifica 

antreprenorul  câștigător, deoarece aceștia exclud din suma proiectului aproximativ 28%, atunci apare 

întrebarea cât de eficiente vor  fi  lucrările, dacă cheltuielile nu sunt acoperite. Astfel de cazuri sunt și în 

alte raioane și această procedură nu poate fi tolerată și în calitate de Președinte a raionului Glodeni a 

refuzat să semneze astfel tip de contracte. Acum proiectul se află în a două fază de a face licitația, și nu va 

permite să fie propus un preț mai jos de normă, deoarece antreprenorul include lucrările care  nu sunt  

acoperite în lucrări adăugătoare, a căror cheltuieli sunt acoperite de beneficiari, de populația care nu au 

resurse suficiente pentru a achita. 

     Totodată, dl Ion LEUCĂ, a menționat că despre acest subiect a discutat și cu Prim-ministrul 

RM, a rugat ca la proiectele de tip vital și anume proiectele cu apă, să fie evaluate cu stringență, mai ales  

că la nivel de țară nu este un master-plan în sector, cum ar merge arterele centrale, proiectele  nu pot fi 

asigurate de raioane, eforturile făcute sunt unele haotice, fiecare își rezolvă problemele singur, în parte, 

din această cauză aceste proiecte nu sunt durabile în exploatare. Dl Președinte a propus să identifice 

soluții pentru problema sec. XXI, alimentarea cu apă și sanitație. Ce ține de aducțiunea de apă din 

România, care are rezerve mari de apă, s-a vorbit foarte mult, dar fără rost. 

         Dl Boris IVASII, reprezentant S.A. “Hidroimpex”, delegate la ședința CRD Nord, a parvenit 

cu o remarcă, ca pe viitor toate proiectele să aibă la bază studiul de fezabilitate. 
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  Dna Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică și programare a intervenit cu un răspuns, 

și a menționat, că confotm instrucțiunii de utilizator pentru concursul de proiecte din sursele FNDR 

proiectele valoarea cărora este mai mare de 40 mln lei au nevoie de Studiu de Fezabiltate, pentru celelalte 

nu este necesar.  

     Dl Boris IVASII a remarcat că are unele temei, de care se conduce, și a menționat că trebuie de 

gândit global și de acționat local, și anume toată regiunea să fie aprovizionată cu cele necesare.  

       Dna Inga COJOCARU a menționat că Comisia de evaluare a proiectelor regionale analizează 

și  documentația tehnică  necesară. În cazul dacă sunt propuneri de amodifica Instrucțiunea, la următorul 

apel membrii CRD pot veni cu propuneri de completare, care vor fi adresate oficial  către Minister, dar la 

moment, în procesul de implementare nu se pot face schimbări.    

   Dl Constantin COJOCARU, primarul or. Edineț, a menționat că doar proiectele selectate să li se 

facă Studiu de Fezabilitate, deoarece nu e logic de cheltuit sume enorme pentru Studiu de fezabilitate la  

proiectele care nu sunt acceptate. Iar ce ține de procedura de licitație, trebuie de respectat legislația, și să 

țină cont de prevederea legală de  15% din valoarea proiectului.   

  Dl Ion LEUCĂ, a mulțumit  pentru prezentare și a dat citirii Deciziei nr. 2 Cu privire la 

activitățile realizate de ADR Nord în vederea implementării proiectelor investiționale finanțate din 

sursele FNDR și alte surse.  

S-a propus să fie pusă la vot.  

S-a votat:  

PRO – 23    CONTRA – 0    ABȚINUT – 1 

S-a decis 

1. Se ia act de informația privind activitățile realizate de către ADR Nord în vederea implementării 

proiectelor investiționale finanțate din FNDR și alte surse .  

 

Conform agendei cuvântul i s-a oferit Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică și 

programare, pentru a prezenta subiectul: 

Cu privire la activitatea CRD Nord în perioada 2015 -2017, I semestru anul 2018 

    Inga COJOCARU a salutat membrii CRD Nord și a menționat că Raportul privind activitatea 

CRD Nord are două aspecte și anume: 

 Participarea membrilor CRD Nord la ședințele ordinare 2015-2017, sem.I 2018; 

 Activitatea Consiliului  Regional  de Dezvoltare Nord 2015-2017, sem.I 2018.  

În total în perioadă dată au fost organizate 9 ședințe, unde s-au aprobat 39 decizii.  

Instrumente utilizate pentru elaborarea Raportului de activitate a CRD Nord au fost: 

 Chestionarul  privind Raportul de activitate a CRD Nord  

        - 45 Chestionare transmise membrilor CRD Nord; 

 Colectarea și procesarea datelor - Au prezentat informația 3 membri CRD: 
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       - APL II – Președintele raionului Dondușeni; 

       - APL I- Primarul mun. Bălți; 

       - Reprezentant AO “Cutezătorul”, or. Fălești . 

 Analiza Rapoartelor privind implementarea SDR Nord 2016-2020, în perioada a. 2016-

2017 și din sem I al a.2018.  

Dna Inga COJOCARU, a menționat  Atribuțiile generale și specific ale CRD Nord (HG nr.127 din 

08.02.2008 (prezentarea se anexează).  

    La fel, s-a vorbit despre Ponderea participării membrilor CRD Nord la ședințele ordinare -  care 

constitui circa 74%, și rata participării membrilor CRD Nord la ședințele ordinare (prezentarea se 

anexează).  

   În concluzii, dna Inga COJOCARU a specificat: 

•  Activitatea CRD Nord în perioada anilor 2015-2018 (sem. I), poate fi considerată una 

satisfăcătoare. 

• Majoritatea activităților stabilite în cadrul normativ al politicii dezvoltării regionale au fost 

realizate. 

• Se recomandă implicarea mai activă a membrilor CRD Nord în promovarea politicii dezvoltării 

regionale în teritoriu și facilitarea atragerii investițiilor pentru implementarea obiectivelor SDR Nord 

2016-2020. 

• Implicarea activă la monitorizarea investițiilor în RDN atrase din surse naționale și internaționale.  

Dl Ion LEUCĂ a mulțumit pentru prezentare și a întrebat dacă sunt mențiuni.  

Dl Victor CIMPOIEȘ, reprezentant AO “Cutezatorul”, or. Fălești a mulțumit pentru Raport și a 

menționat că membrii CRD Nord trebuie să țină cont de greșelile comise în perioada mandatului. 

Totodată, a menționat că Legea privind dezvoltare regională are nevoie să fie actualizată, căci în perioada 

dată s-au văzut mai clar de necesitățile care trebuie să fie schimbate.  

Dna Inga COJOCARU a precizat că în zilele următoare Ministerul în parteneriat cu GIZ v-a 

organiza o ședința comună cu toate Agențiile de Dezvoltare, privind conceptul politicii de dezvoltare 

urbană și conceptul noii paradigme de dezvoltare regională bazate pe competitivitate și dezvoltare 

economic, unde se va discuta conceptul unei noi politici publice, precum și o schimbare de paradigmă în 

dezvoltarea regional. În cadrul ședinței, vor fi prezenți consultanții, care acordă suport la dezvoltarea 

conceptelor menționate și vor prezenta proiectele documentelor elaborate. 

Dl Constantin COJOCARU a venit cu propunerea ca membrii CRD Nord trebuie să fie stimulați.  

Dl Ion LEUCĂ a propus să existe o rotație a membrilor, ce va stimula un interes pentru participare.  

În cele din urmă, dna Inga COJOCARU a prezentat doi membri noi, care au fost incluși în lista 

membrilor CRD Nord și anume, dna Olesea TABARCE – reprezentat al societății civile din mun. Bălți 

“Clinica Juridica” și dl Ion RAILEANU – reprezentat mediul de afaceri  din or. Drochia “Magistrala 

Nord”. 
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Totodată, dl Vasile ROMANCIUC, președintele raionului Ocnița, membru CRD Nord, a întrebat 

despre proiectul “Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către 

Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarașeuca”, și anume când va fi finanțat, deoarece a 

fost publicat în POR 2017-2020, dar nu se implementează nimic.  

Dl Vitalii POVONSCHII, director ADR Nord a intervenit, menționând că Agenția lucrează 

conform Legislației în vigoare, iar pentru proiectele care nu au finanțare din FNDR se vor căuta alte surse 

de finanțare, de exemplu din sursele UE. Cu aceasta se ocupă Secția Cooperare și Atragerea Investițiilor 

care scriu proiecte și caută donator, totodată dl Director a menționat că donatorii sunt cointeresați în 

proiectele ce țin de dezvoltarea domeniului turismului.  

La rândul său, membrii CRD Nord s-au arătat indignați de modul de repartizare a finanțării, și 

anume că în Regiunea de Nord se alocă o sumă mică pentru proiecte.  

Dl Vasile MARANDIUC, președintele raionului Sângerei, membru CRD Nord, a venit cu 

rugămintea ca specialiștii din cadrul ADR Nord să acorde suport informativ  la scrierea proiectelor pentru 

APL II și APL I.  

Dna Angela CRUCICHEVICI, vicepreședintele CR Ocnița, a specificat că la scrierea proiectelor a 

avut suport din partea Agenției, prin ce și le mulțumește specialiștilor, și crede că prin intermediul ADR 

Nord vor fi implementate proiectele depuse spre finanțare.  

Dl Ion LEUCĂ  a mulțumit pentru comentariile care au parvenit și a dat citirii Deciziei nr. 3 

Raport cu privire la activitatea CRD Nord în perioada 2015-2017 

S-a propus să fie pusă la vot. 

S-a votat:  

PRO – 24    CONTRA – 0    ABȚINUT – 0 

S-a decis:  

1. Se ia act de informația privind activitatea CRD Nord în perioada 2015-2017, anexa nr.1, parte 

componentă a prezentei decizii. 

 

În continuare, Dl Ion LEUCĂ a oferit cuvântul dnei Tatiana CANTEMIR, specialist în 

planificare strategică și programare ADR Nord care a pus în discuție subiectul: 

Cu privire la  activitatea Comisiilor regionale sectoriale (CRS) în domeniile Aprovizionare cu 

Apă și Canalizare (AAC) și Managementul Deșeurilor Solide (MDS) din cadrul Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord și raportarea activității Comisiilor regionale sectoriale în 

sem.I al anului 2018. 

Dna Tatiana CANTEMIR, a salutat membrii CRD Nord și a menționat că în perioada semestrului 

I al anului 2018, au avut loc 3 ședințe ale Comisiilor Regionale Sectoriale, și anume 2 ședințe în domeniul 

Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) și o ședință în domeniul Managementul Deșeurilor Solide 

(MDS) (prezentarea se anexează). 
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 Scopul acestor ședințe a fost prezentarea Raportului privind situație actuală în domeniul AAC și 

MDS, bazat pe colectarea Chestionarele de la operatorii de bază, APL –uri atât de nivelul II cât și I.  

La fel, s-a agreat un Plan de activitate pentru semestru II, și anume în domeniul MDS: 

 Identificarea depozitelor temporare în Zona 7 de MDS:  

• Elaborarea TOR pentru angajarea expertului în elaborarea schițelor de proiecte;  

• Acordarea APL suport privind calculul tarifelor (la necesitate);  

• Vizite în teren a expertului angajat pentru elaborarea schiței de proiecte, pentru examinarea 

locațiilor;  

• Elaborarea schiței de proiecte;  

• Organizarea ședinței nr. 3/2018 și 4/2018 a CRS MDS. 

 Informarea și sensibilizarea populației:  

• Elaborarea conceptului de informarea și sensibilizare a populației;  

• Desfășurarea campaniei de informare și sensibilizare a populației;  

• Vizite de studiu pentru membrii CRS MDS și reprezentanții localităților care vor amenaja 

depozite temporare privind schimbul de experiență în domeniul gestionării deșeurilor;  

• Publicarea de către membrii comisiei a articolelor, informațiilor, pozelor în mass-media, pe rețele 

de socializare despre activitatea Comisiei.  

Pe când în domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare s-a propus:  

 Organizarea ședinței nr. 3/2018 a CRS din sectorul AAC în prima jumătate a lunii 

septembrie 2018 (până la data de 15 septembrie), subiect pentru a fi discutat – planificarea strategică a 

sectorului de AAC;  

 Ședința CRS va avea loc la Consiliul raional Florești, pentru ca membrii CRS să facă 

cunoștință cu procesul de regionalizare a serviciului de AAC; 

 Organizarea unei vizite de studiu în luna iulie – august 2018 la operatorii de AAC din 

România (Piatra Neamț, Botoșani, Suceava, Iași).  

În cele din urmă, dl Victor CIMPOIEȘ, în calitate de Copreședinte CRS MDS, a ținut să 

menționeze că Comisiile date sunt binevenite, se simte o conlucrare, dar totodată a rugat ca membrii CRS 

să fie mai activi, deoarece până la urmă aceștia iau decizia. Totodată, a precizat despre crearea unei 

Comisii în domeniul reabilitarea și modernizarea drumului.  

Dna Inga COJOCARU a menționat că astfel de propuneri trebuie să parvină din partea membrilor 

CRD Nord.  

Dl Vlad GHIȚU consultant regional GIZ, a ținut să amintească la membrii CRD Nord că ei sunt cei 

care iau decizia privind componența nominală a membrilor CRS AAC/MDS. Totodată a menționat că în 

perioada 06-10 august curent se va efectua o vizită de Studiu în România (Iași, Piatra Neamț, Suceava, 

Botoșani), pentru ca atât membrii Comisiilor cât și persoanele delegate să se familiarizeze cu experiența 
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partenerilor din România în domeniile infrastructurii MDS și AAC. Costurile vor fi acoperite de către 

GIZ.  

Totodată, Vlad GHIȚU a menționat că GIZ a contractat un expert în domeniul IT, care va crea o 

platformă de comunicare pentru membrii CRD și CRS din RDN, unde vor fi incluse toate actele 

legislative, deciziile, planurile, Procesele Verbale ale ședințelor CRS și CRD Nord etc.  

Dl Ion LEUCĂ, a mulțumit  pentru prezentare și a dat citirii Deciziei nr. 4  Cu privire la  

activitatea Comisiilor regionale sectoriale (CRS) în domeniile Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) 

și Managementul Deșeurilor Solide (MDS) din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) 

Nord și raportarea activității Comisiilor regionale sectoriale în sem. I al anului 2018 

S-a propus să fie pusă la vot.  

S-a votat:  

PRO – 24    CONTRA – 0    ABȚINUT – 0 

S-a decis 

 

1. Se ia act de informația privind activitățile CRS în domeniul AAC/MDS desfășurate în semestrul I 

al anului 2018, anexa nr.1, parte componentă a prezentei decizii. 

2. Se aprobă Planul de activitate pentru semestrul II 2018 privind activitățile CRS în domeniul 

AAC/MDS,  anexa nr.1, parte componentă a prezentei decizii. 

 

În continuare, conform agendei, dl Ion LEUCĂ a oferit cuvântul dnei Maria PRISACARI,  Șef 

secție Cooperare și Atragerea Investițiilor,  ADR Nord care a abordat subiectul:  

Cu privire la crearea platformei regionale de comunicare pentru sprijinirea IMM-urilor si 

atragerea investițiilor în localitățile din RDN 

Dna Maria PRISACARI a salutat membrii CRD Nord și a anunțat prezența despre Platforma 

regională de comunicare pentru sprijinirea IMM-urilor si atragerea investițiilor în localitățile din RDN 

(prezentarea se anexează). La fel, a menționat despre Crearea Centrului de Informare și Consiliere în 

Afaceri, în cadrul ADR Nord, care oferă:  

• Oferă informații de afaceri IMM-urilor din regiune sau persoanelor interesate să înființeze o 

afacere; 

• Consultă privind DCFTA, cadrul legislativ, oportunitățile de afaceri din regiune;  

• Contact cu reprezentanții APL din regiunea responsabilă cu dezvoltarea IMM-urilor și 

promovarea investițiilor; 

• Elaborează și trimite buletinul lunar către APL/beneficiari; 

• Organizează cursuri de formare a capacităților, competențelor, competențelor IMM-urilor și a 

sectorului public (ADR) în regiune; 

• Consolidează cooperarea între IMM-uri și sectorul educațional; 
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• Gestionează site-ului cu privire la promovarea investițiilor ; 

• Elaborează materiale promoționale privind IMM-urile și promovarea investițiilor; 

• Organizează vizite în teren pentru potențialii investitori .  

  Totodată, dna Maria PRISACARI a prezentat un Formular de date privind proprietatea 

investițională (modelul se anexează), și a lămurit cum acesta trebuie să fie completat. La fel, a venit cu 

rugămintea ca APL I și II din Regiunea de Dezvoltare Nord, la solicitarea ADR Nord, să expedieze 

informația actualizată despre potențialul investițional local și să fie delegată câte o persoană din cadrul 

consiliilor pentru a face parte în Grupul de Lucru privind comunicare pentru sprijinirea IMM-urilor și 

atragerea investițiilor în localitățile din RDN. 

 La finele prezentării,  Dl Boris IVASII, reprezentant S.A. “Hidroimpex”, delegate la ședința CRD 

Nord, au venit cu rugămintea ca în proiectul de decizii să fie inclus și un punct ce ține de susținere  

producătorului autohtoni, mai ales în procesul de achiziționare de către instituțiile publice a bunurilor și 

utilajelor, să se faciliteze achiziționarea produselor/utilajelor de la producătorii din Republica Moldova, 

deoarece în statul nostru există o serie de impedimente ce nu încurajează suportul întreprinderile mici și 

mijlocii. Dl Constantin COJOCARU, a menționat că la acest capitol să nu uităm de principiul calității și 

concurenței sănătoase. 

  În cele din urmă, s-a propus ca Agenția să expedieze un demers către Guvernul RM cu solicitarea  

de  susținere a producătorilor autohtoni . 

Dl Ion LEUCĂ, a mulțumit  pentru prezentare și a dat citirii Deciziei nr. 5  Cu privire la crearea 

platformei regionale de comunicare pentru sprijinirea IMM-urilor si atragerea investițiilor în localitățile 

din RDNS-a propus să fie pusă la vot.  

S-a votat:  

PRO – 24    CONTRA – 0   ABȚINUT – 0 

S-a decis 

1. Se ia act de informația privind crearea platformei regionale de comunicare pentru sprijinirea 

IMM-urilor si atragerea investițiilor în localitățile din RDN. 

2. APL I și II din Regiunea de Dezvoltare Nord, la solicitarea ADR Nord, vor expedia 

informația actualizată despre potențialul investițional local.   

La finalul ședinței, la rubrica diverse, dl Ion LEUCĂ a oferit cuvântul reprezentaților de la  

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, care au prezentat 

subiectul:  

Cu privire la informarea despre necesitatea planificării acțiunilor locale pentru incluziunea 

socială a persoanelor cu nevoi speciale 

Dna Galina CLIMOV, director executiv AOPD și dna Liudmila CIOCAN, consultant AOPD au 

vorbit despre necesitatea planificării acțiunilor locale pentru incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități (prezentarea se anexează).  
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În cele din urmă, scopul reprezentanților de la AOPD a fost ca  membrii CRD Nord să poată 

răspundă la 2 întrebări de bază, și anume: 

 De ce este necesară includerea dimensiunii DIZABILITATE în politicile de dezvoltare regională? 

  Cum poate fi inclusă dimensiunea DIZABILITATE în politicile de dezvoltare regională? 

Până la urmă doamnele au rugat APL II și I atunci când scriu proiecte, să includă o sumă care ar 

facilita persoanele cu dizabilități să contribuie de bunul dat. 

Dl Ion LEUCĂ a mulțumit pentru prezentare, dar totodată a menționat că există multe asociații 

care fac farsă pe acest subiect, ceea ce pe mulți îi împiedica să conlucreze cu aceștia.  

 

Concluzii, întrebări, răspunsuri 

 

La finalul ședinței CRD Nord dl Ion LEUCĂ  a mulțumit tuturor membrilor pentru participare și 

lucru productiv și totodată a rugat ca la următoarea ședință a CRD Nord să participe Ministru agriculturii, 

dezvoltării regionale și mediului sau Secretarul de Stat, deoarece în această perioadă au intervenit o serie 

de întrebări ce ține de dezvoltarea regională și implementarea proiectelor în RDN. 

 

 

Președintele CRD Nord                                             Ion LEUCĂ 

 

 

 

Secretarul CRD Nord               Vitalii POVONSCHII 


