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PROCES – VERBAL  

al Şedinței  

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

 

  

13.02.2014    mun. Bălţi, str. Puşkin 38,  

Sala Senatului Universităţii de Stat  

  „Alecu Russo” din Bălţi 

      

 

 

Prezidează:   Ion PAREA, președintele CRD Nord , 

    

Total membri ai CRD Nord  48 persoane  

Din ei prezenţi:   34 persoane  

Absenţi:    14 persoane  

    4 invitați 

                      _____________________    

În total prezenți  38 persoane 

 

Invitaţi:  Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltării Regionale și 

construcțiilor 

 Dorin ANDROS, şef direcţie DGDR  

 Sergiu ROBU, expert GIZ/Gopa în domeniul EE 

 Tamara Guvir, expert GIZ/Gopa în domeniul MDS  
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Timpul Subiectul 

Partea I 

09:30–10:00 Înregistrarea participanților  

 

10:00–10:10 Cuvânt de deschidere  

Dl Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord 

  

10:10–10:15 Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord  

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord  

10:15-10:30 Cu privire la audierea Raportului de activitate al ADR Nord în anul 2013  

 Dl Ion BODRUG, directorul ADR Nord  

 

10:30-10:45 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Nord în anul 2014   

Dl Ion BODRUG, directorul ADR Nord  

10:45-11:00 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcționarea ADR 

Nord în anul 2014   

Dna Svetlana BAZATIN, şef Secție finanţe şi achiziţii 

 

11:00-11:15 Cu privire la informarea despre decizia CNCDR privind finanţarea în anul 2014 a 

proiectelor incluse în DUP 2013-2015 și gradul de pregătire a lor 

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord 

   

11:15-11:30 Cu privire la Planul de activitate al CRD Nord în anul 2014 

Ala CUCU, specialist  principal în planificare 

 strategică şi programare, ADR Nord 

 

11:30- 12:00 Cu privire la aprobarea Programului regional sectorial în domeniul Eficienţei 

energetice a clădirilor publice din RDN  

Doina GÎŢU, specialist principal în planificare 

 strategică şi programare, ADR Nord 
 

12:00-12:30 Cu privire la aprobarea Programului regional sectorial în domeniul Managementul 

deşeurilor solide în RDN 

Ala CUCU, specialist principal în planificare 

 strategică şi programare, ADR Nord 
 

12:30-12:45 Cu privire la inițierea procesului de planificare strategică regională pentru perioada 

2015-2020 și constituirea grupului  de lucru regional  

Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică și programare, ADR Nord 

 

12:45-13:00 Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat în cadrul proiectului „Facilitarea 

promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord”. 

Ion BODRUG, director ADR Nord 
 

13:00-13:15 Diverse. Întrebări răspunsuri  

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord   

Dl Ion BODRUG, director ADR Nord 
 

13:15-13:30 Evaluare. Concluzii  

Dl Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord 
 

13.30 Pauză de cafea 
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Partea II 

13.45 – 13.50  Cuvînt de deschidere            

                                                                      Dl Lazăr CHIRICĂ viceministrul Mediului 

 

 13.50 - 14.00  Prezentarea agendei și ordinei de zi a ședinței 

                                                                       Dl Lazăr CHIRICĂ viceministrul Mediului 

 

 14.00  - 14.20 Cu privire la Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-

2027                                                              

                                                     Direcția prevenirea poluării și gestionarea deșeurilor 

                                                                                                 Ministerul Mediului 

                                                                                                                                                                                 

 14.20 - 14.25 Sesiune de întrebări şi discuţii 

 

 14.25 -  14.35 Cu privire la pașii următori în implementarea Strategiei. Cerințe privind elaborarea 

Studiilor de Fezabilitate  

                                                         Direcția prevenirea poluării și gestionarea deșeurilor 

                                                                                                          Ministerul Mediului 

 

 14.35 -  14.40  Sesiune de întrebări şi discuţii 

 

 14.40– 15. 00 Diverse. Concluzii 
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Cuvânt de deschidere 

Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA a salutat membrii CRD Nord și a menționat 

despre faptul că în data de 24 decembrie 2013 ședința CRD Nord nu a avut loc din motivul 

lipsei de cvorum. În acest timp s-au întreprins un șir de măsuri pentru a clarifica situația. Au 

avut loc întrevederi cu președinții de raioane din regiune. O ședință a fost organizată la 

Rîșcani, la care au participat președinții de raioane din RDN inclusiv primarul mun. Bălți, în 

cadrul căreia a avut loc o discuție foarte constructivă, apoi a fost convocată o altă ședință cu 

președinții de raioane în incinta ADR Nord, la care au participat dl Marcel RĂDUCAN, 

ministrul dezvoltării regionale și construcțiilor și dl Liviu OBOROC, viceministrul 

dezvoltării regionale și construcțiilor, fiind discutate subiecte referitor la situația creată.  

Faptul că ședința din 24.12.2013 nu a avut loc, nu a stopat activitatea ADR Nord și a 

procesului de dezvoltare regională. Dl Ion PAREA și-a exprimat dorința ca ADR Nord și 

CRD Nord să nu fie instituții politizate, iar președinții de raioane să i-a exemple de bune 

practici unii de la alții în vederea realizării unor proiecte de succes și atragerea de investiții, 

iar ADR Nord va susține toate inițiativele ce vor duce la realizarea procesului de dezvoltare 

regională. Pentru raioanele care nu au beneficiat de nici un proiect din  FNDR, va fi revizuită 

lista proiectelor cu posibilitatea includerii, astfel ca în regiune să fie o echitate în ceea ce 

privește implementarea proiectelor din sursele FNDR. 

Dar înainte de a oferi cuvântul dlui Liviu OBOROC, viceministru al dezvoltării 

regionale și construcțiilor, dl Ion PAREA a menționat că ședința de astăzi este deliberativă, 

cu prezența a 34 membri din 48.  

Dl Liviu OBOROC, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor a salutat cei 

prezenți. A confirmat faptul că pînă la această ședință au avut loc multe discuții și dezbateri, 

fiind expuse obiecțiile cu referire la activitatea ADR Nord și MDRC. Sunt careva carențe cu 

privire la luarea deciziilor în cadrul CRD Nord. Cadrul legislativ existent presupune 

participarea membrilor CRD Nord la luarea deciziilor la nivel regional și ar fi bine ca 

deciziile să nu se axeze pe factorul politic.  

Dl viceministru apreciază activitatea ADR Nord și rezultate obținute. La fel a 

menționat despre acordurile de colaborare încheiate între ADR Nord și partenerii 

internaționali. În baza exemplelor de bune practici și suportul partenerilor internaționali ADR 

Nord va activa în viitor ca o instituție independentă în regiune care va atrage surse financiare 

nu numai din FNDR dar și din fondurile internaționale. 

Dl Liviu OBOROC a informat despre ședința CNCDR din 20.12.2013 unde s-a 

discutat despre activitatea agențiilor și activitatea ministerului în anul 2013 și respectiv 

trasate obiectivele pentru anul 2014. La fel s-a decis asupra proiectelor ce urmează a fi 
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implementate în anul 2014. Dl viceministru a confirmat faptul că la ultima ședință cu 

președinții de raioane din RDN s-a discutat, ca în cadrul ședinței CRD Nord să fie luată o 

decizie, conform căreia să fie înaintat în lista de finanțare pentru anul 2014 încă un proiect 

din partea RDN. Ministerul va susține această inițiativă indiferent de proiectul înaintat și la 

etapa revizuirii progreselor înregistrate la proiectele implementate, CRD Nord să aibă 

proiectul pregătit pentru finanțare, pentru a începe implementarea acestuia în anul curent. 

Pentru RDN în anul 2014 din FNDR au fost alocate 65 mln. lei și încă 13 mln. lei din sursele 

partenerilor GIZ pentru implementarea proiectelor inițiate în anii precedenți și proiecte noi. 

La ședința CNCDR s-a discutat că ar fi bine în regiuni să fie implementate proiecte mai mici 

dar un număr mai mare, astfel ca mai multe localități să beneficieze de proiecte. Acest fapt ar 

permite la o anumită etapă de reevaluare a proiectelor, realocarea surselor de la proiectele ce 

nu pot fi implementate, din anumite motive, la altele cu un grad mai mare de implementare. 

Dl viceministru a informat despre inițierea procesului de planificare pînă în anul 2020, 

inclusiv elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională, îndemnând membrii CRD Nord să se 

implice activ. La fel a menționat despre planificarea sectorială regională în domeniile EE, 

MDS, AAC și RLR, care vor genera atragerea surselor financiare în regiune. FNDR este 

gestionat de MDRC, iar sursele europene vor veni direct în regiune. Membrii CRD vor 

determina acele necesități ale regiunii și vor fi responsabili prin deciziile lor în ce domenii 

aceste surse vor fi alocate, astfel ca fiecare raion să beneficieze de proiecte importante. 

Dl Ion PAREA în continuare a informat că una din probleme care au stat la baza lipsei 

de cvorum de la ședința CRD Nord din data de 24.12.2013 au fost obiecțiile președinților de 

raioane în adresa directorului ADR Nord dl Ion BODRUG. La demersul președinților de 

raioane va fi luată o decizie de către dl ministru, iar dl director ar trebui să facă concluziile 

respective, care vor duce la ameliorarea situației create.  

 

Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord  

Dl Ion PAREA a trecut în revistă agenda ședinței CRD Nord și a menționat că la 

subiectul cu privire la informarea despre decizia CNCDR privind finanţarea în anul 2014 a 

proiectelor incluse în DUP 2013-2015 și gradul de pregătire a lor dl viceministru a adus la 

cunoștință această informație, o să fie doar citită lista de proiecte incluse spre finanțare, iar la 

subiectul cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcționarea 

ADR Nord în anul 2014 nu va fi luată decizie, informația va fi doar prezentată, deoarece 

asupra acestui subiect s-a expus deja CNCR la ședința din 20.12.2013 

Dna Natalia BEZNIUC, membru al CRD Nord a propus ca în ordinea de zi să fie 

inclus subiectul cu privire la includerea în POR Nord proiectul „Dezvoltarea potențialului 
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rutier și turistic al zonei Răut” din partea primăriei or. Florești, ce a participat la APP din 

anul 2012, însă proiectul nu a fost acceptat din motivul că nu a fost prezentat proiectul tehnic. 

La moment toate documentele sînt pregătite și proiectul este pregătit pentru finanțare.  

Dl Ion PAREA a mulțumit dnei Natalia BEZNIUC pentru propunere. A informat că 

propunerea respectivă va fi examinată la prima ședința a biroului executiv, care ulterior va fi 

prezentată membrilor CRD Nord în cadrul următoarei ședințe, fiind luată o decizie.  

Subiectele incluse în agenda ședinței de azi au fost coordonate cu membrii biroului din cadrul 

CRD Nord și MDRC.  

În continuare, conform agendei, dl Ion PAREA i-a oferit cuvânt dlui Ion BODRUG, 

director ADR Nord, care a prezentat subiectul: 

Cu privire la audierea Raportului de activitate al ADR Nord în anul 2013  

Dl Ion BODRUG a informat despre: 

 Obiectivele principale pentru anul 2013 

 Realizări 

 Principalele rezultate în anul 2013 

 Planificare strategică și programare 

 Planificarea strategică sectorială integrată în RDN 

 Iniţierea procesului de elaborare a SDR Nord pînă în a.2020 

 Portofoliul proiectelor finalizate, finanțate din sursele FNDR (4 proiecte) 

o Proiectul nr. 9222: „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un 

mediu curat în Regiunea Nord”  

o Proiectul nr. 9898: „Finalizarea construcţiei apeductului magistral Bălţi-Sângerei cu 

ramificaţii comunitare”  

o Proiectul nr. 9892: „Reparaţia drumului L-37 Lipcani-Balasineşti-Corjeuţi-Târnova, 

sectorul din s. Corjeuţi şi s. Trinca” 

o Proiectul nr. 7761: „Sistem de colectare şi transport al deşeurilor menajere pe raza 

microregiunii interraionale Râşcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. 

Răcăria, s. Aluniş) - Drochia (s. Pelinia)”   

 Portofoliul proiectelor din FNDR cu extindere în anul 2014 (3 proiecte) 

o Proiectul nr. 7767: „Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a 

investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţia reţelelor de apă şi 

canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere (ZEL) Bălţi” 

o Proiectul nr. 4917: „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească”, raionul 

Glodeni 

o Proiectul nr. 4918: „Reabilitarea monumentului istorico arhitectural «Conacul 

Pommer» şi a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Ţaul, raionul 

Donduşeni” 

 Proiecte finanțate din alte surse 
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o Proiectul: „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”  (GIZ) – 

finalizat în 2013  

o Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului 

Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-ul Râșcani” - I etapă (GIZ) / finalizat în 2013 

o Proiectul: „Un mediu curat pentru o societate durabilă în raionul Floreşti” (GIZ)  

o Proiectul: „Consolidarea capacităților actorilor regionali privind managementul 

eficient al proiectelor regionale”(Ambasada R. Cehia) / finalizat în 2013 

o Proiectul: „Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord” (Corpul 

Păcii SUA Moldova) / cu extindere în 2014 

Dl Ion BODRUG a informat despre proiectul ce a fost depus la ambasada Republicii 

Cehe „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea de Dezvoltare Nord 

utilizând tehnologia GIS” care a fost elaborat de către specialiștii ADR Nord. Proiectul de 

circa 540 mii euro, are ca scop crearea conexiunilor între ADR şi cele 11 raioane şi mun. 

Bălţi, în ceea ce privește schimbul de date si planificarea teritoriala si de a facilita accesul 

administrației locale, dar si al publicului larg la date si informații statistice din Regiunea 

Nord. Aria de implementarea a acestui proiect a fost extins și pentru Regiunea de Dezvoltare 

Sud. 

Dl Ion PAREA a mulțumit dlui Ion BODRUG pentru prezentare și a concluzionat că 

ADR Nord și-a îndeplinit obligațiunile sale, însă având în vedere situația ce s-a creat la finele 

anului trecut, d-lui propune ca activitatea ADR Nord să fie considerată satisfăcătoare. A 

vociferat decizia nr. 1 Cu privire la audierea Raportului de activitate al ADR Nord pentru 

anul 2013  

S-a propus să fie pusă la vot. 

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord pe parcursul anului 2013 se 

consideră drept satisfăcătoare 

 

În continuare, conform agendei dl Ion PAREA i-a oferit cuvântul dlui Ion BODRUG 

să prezinte subiectul: 

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Nord  în anul 2014  

Dl Ion BODRUG a informat membrii CRD Nord că specialiștii ADR Nord, 

consultanții GIZ, voluntarul de la Corpul Păcii și-au propus ca scop pentru anul 2014 o 

colaborare mai activă cu actorii regionali: președinții de raioane, primari, beneficiari ai 

proiectelor regionale, membrii CRD Nord. A confirmat faptul că în anul 2013 comunicarea a 

fost slabă cu președinții de raioane. Au fost situații cînd la invitațiile și informațiile expediate 
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în regiune, parvenea refuz sau cel mai rău - ignoranță. Au fost făcute concluziile necesare și 

se vor întreprinde măsuri pentru stabilirea unei comunicări mai bune dintre ADR Nord cu 

APL și membrii CRD Nord. În continuare dl director a prezentat: 

 Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2014  

 Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate:  

 Planificare strategică 

o Planificarea strategică regională orizont 2020  

o Planificarea strategică sectorială integrată în RDN  

o Facilitarea procesului de planificare la nivel de APL II  

o Actualizarea POR Nord 2013-2015  

o Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale  

o Monitorizarea și evaluarea SDR Nord, POR Nord 2013-2015, PAA al ADR Nord 

o Identificarea, dezvoltarea şi promovarea ideilor de proiecte  

o Crearea sistemului de panificare geospaţială   

 Managementul proiectelor 

 Proiectele în curs de implementare din sursele FNDR  

o „Reparaţia sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Bălăşineşti-Corjeuţi-Tîrnova ” 

o Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a investiţiilor în 

Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru 

subzona nr.3 a Zonei Economice Libere (ZEL) Bălţi  

o Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural "Conacul Pommer" şi drumului de 

acces la parcul deontologic din s. Ţaul, r-nul Donduşeni 

o Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească (Glodeni)  

 Proiectele noi din sursele FNDR  

o Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea şi modernizarea şi 

infrastructura de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. "Răut" 

mun. Bălţi 

o Conectarea parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile publice  

o Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci)  

o Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni și 

Larga, r-ul Briceni 

o Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimancăuți, frontiera cu Ucraina  

o Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a  locuitorilor satelor Risipeni şi Bocșa și 

a instituțiilor de menire social-culturală (Fălești) 

o Finalizarea apeductului Prut Făleşti premise pentru asigurarea cu apă potabilă a 75 

de localităţi din Regiunea Nord (Fălești)instituțiilor de  menire social-culturală 

(Fălești)  

 Proiecte din alte surse : 
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o Sursele GIZ: „Construcţia sistemului de canalizare în satul Duruitoarea Veche 

(Rîșcani)”; 

o „Renovarea staţiei de tratare a apei din or. Costeşti (Rîșcani)”; 

o „Extinderea reţelelor de canalizare in or. Costeşti (Rîșcani)”; 

o Sursele Ambasadei Cehia în Moldova: „Dezvoltarea instrumentelor moderne de 

planificare în Regiunea Nord/Sud utilizând tehnologia GIS”. 

 Dezvoltare, Cooperare și Promovare 

o Promovarea potenţialului regional şi localităţilor cu potenţial economic de creştere  

a) Promovarea potenţialului regional: 

- Ziua Europei în RDN, ed. IV,  

 - Ziua Dunării;  

- Zilele RDN, ediţia a II, care vor include în sine o serie de acţiuni, precum:  Forumul 

regional „Model de dezvoltare locală în baza remitențelor de peste hotare” (s. Corjeuţi, 

Briceni), festivalului Cartofului (s. Corjeuţi, Briceni).  

b) Activităţi de promovare a localităţilor cu potenţial economic de creştere: Soroca şi  

Edineţ  

 Transparență și comunicare 

 Activitate operațională 

Dl Ion PAREA a mulțumit dlui Ion BODRUG pentru prezentare și a dat citirii 

deciziei nr. 2 Cu privire la audierea Raportului de activitate al ADR Nord pentru anul 2013  

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: Se aprobă Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2014, elaborat de Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord, conform anexei nr.1, parte componentă a prezentei decizii. 

 

 Conform agendei cuvânt i s-a oferit dnei Svetlana BAZATIN, șef al secției 

financiare și achiziții din cadrul ADR Nord, care a prezentat subiectul: 

Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcționarea 

ADR Nord în anul 2014  

După cum a menționat dl Ion PAREA la începutul ședinței acest subiect nu va fi pus la 

vot, deoarece devizul a fost aprobat de către CNCDR. Subiectul respectiv va fi prezentat 

pentru informare. Dna Svetlana BAZATIN a adus la cunoștința membrilor CRD Nord 

despre sursele financiare planificate pentru anul 2014:  

 Pentru retribuirea muncii - 2 175 396,62 lei. A informat despre schema de încadrare a 

personalului în ADR Nord și sursele financiare alocate din bugetul Guvernului Germaniei 

pentru remunerarea a 4 angajați ai agenției.  
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 Deplasări in interes de serviciu - 30 311,00 lei, la care au apărut întrebări dacă 

specialiștii ADR Nord se deplasează cu transport de serviciu, la care s-a răspuns că 

specialiștii se deplasează și fără transport de serviciu, atunci cînd se suprapun mai multe 

activități și transportul este ocupat. Suma respectivă de 7800 lei se referă la deplasările fără 

transportul agenției. ADR Nord are la întreținere 2 automobile donate de Guvernul 

Germaniei. Reieșind din acest fapt donatorii ne pun condiții pentru întreținerea lor, care 

necesită cheltuieli, inclusiv și combustibilul pentru deplasări care la fel este din contul 

agenției. 

 Cheltuieli administrative - 489 870,00 lei. A informat că pentru arenda spațiului agenția 

achită lunar o plată simbolică în sumă de 1000 lei și respectiv cheltuielile ce țin de 

întreținerea spațiului. 

 Dezvoltare Instituționala, activități și promovare - 178 400,00 lei. A fost pusă 

întrebarea ce surse financiare vor fi cheltuite pentru organizarea Forumului rural, la care s-a 

răspuns că suma de 50000 lei va fi alocată de Ministerul Economiei. Acești bani sânt 

planificați la capitolul sponsorizări. 

Dl Ion PAREA a mulțumit dnei Svetlana BAZATIN pentru prezentare și a menționat 

că decizia nr. 3 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

funcționarea ADR Nord pentru anul 2014 și nu va fi pusă la vot, deoarece Devizul a fost 

aprobat la ședința CNCDR din data de 20.12.2013, iar informația cu privire la decizia 

CNCDR  privind finanţarea în anul 2014 va fi prezentată la subiectul următor conform 

agendei. Ca Decizie se formulează în felul următor: Se ia act de informația privind Devizul 

de cheltuieli pentru organizarea şi funcționarea ADR Nord pentru anul 2014, anexa nr.1, 

Devizul de cheltuieli și anexa nr. 2 Notă explicativă la Devizul de cheltuieli, părți 

componente ale prezentei decizii, aprobat prin decizia CNCDR nr.13/13 din data de 

20.12.2013 

 Dl președinte al CRD Nord a informat, că reieșind din calculele efectuate, la ședința 

de astăzi sunt prezenți 70% din totalul de 48 membri al CRD Nord, fapt ce este îmbucurător. 

 

În continuare conform agendei dl Ion PAREA a prezentat succint subiectul: 

Cu privire la informarea despre decizia CNCDR privind finanţarea în anul 2014 a 

proiectelor incluse în DUP 2013-2015 și gradul de pregătire a lor 

A informat că conform Deciziei CNCDR nr. 13/13 din 20.12.2013 ADR Nord pentru 

anul 2014 va fi finanțată în sumă de 78522,04: din FNDR - 65075,00 și din sursele GIZ - 

13447, 04  



11 
 

Dna Galina ZALEVSCAIA, membru al CRD Nord a întrebat de ce în Planul de 

finanțare s-au inclus doar o parte din sursele financiare necesare pentru implementarea unor 

proiecte. În așa situații nu este o siguranță că proiectul va fi finalizat cu succes. Și în acest 

Plan de finanțare nu este menționată perspectiva implementării de mai departe a proiectelor. 

Dl Ion PAREA a răspuns că cu părere de rău FNDR nu este un fond cumulativ și constituie 

doar 1% din bugetul de stat. Așa este stabilită procedura ca anual să fie aprobate sursele 

financiare pentru implementarea proiectelor nefinalizate din anii precedenți și desigur cu 

includerea unor proiecte noi. Dl viceministru a menționat că suntem puși în situația, în cazul 

când proiectul trece pentru implementare în alt an, sursele nevalorificate se retrag din FNDR 

în bugetul de stat, iar la începutul anului se realocă alte surse financiare necesare pentru 

implementarea unui anumit volum din proiect ce va fi realizat în termen de 1 an, în 

conformitate cu cadrul normativ și legislativ existent. Astfel, se creează așa situații, care într-

un fel dezorientează pe toți actorii implicați în implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională. Dl Ion BODRUG a răspuns dnei Galina ZALEVSCAIA că lucrările în cadrul 

unui proiect se realizează pe segmente/etape. În cazul proiectului de la Țaul, în valoare de 

circa 23 000 000 lei, care a fost luat ca exemplu, anul trecut au fost realizate lucrări în valoare 

de 5473 420 lei pentru renovarea gardului istoric din cărămidă, construcția gardului din metal 

forjat, construcția eurogardului. Pentru anul 2014 a fost alocată suma de 9 000 000 lei pentru 

restaurarea clădirii administrative (fostul muzeu) si restaurarea clădirii "Conacul Pommer", 

adică se alocă suma, care poate fi valorificată în termen de 1 an. Așa este stabilită procedura. 

Referitor la proiectul de la Otaci, menționat de dna Galina ZALEVSKAIA, dl Ion 

BODRUG a răspuns că nu poate fi recurs la renovarea lucrărilor pentru implementarea 

proiectului pînă nu va fi prezentată expertiza tehnică detaliată a obiectului. 

Altă întrebare care a parvenit de la dna Galina ZALEVSCAIA s-a axat pe procedura 

de includere a unor proiecte noi în Planul de finanțare pentru anul 2014, dacă acesta deja a 

fost aprobat. Dl Ion BODRUG a informat că în DUP 2013-2015 din 18 proiecte doar 3 nu au 

fost propuse pentru finanțare. În cazul când suma proiectelor depășește suma fondului, 

MDRC își asumă responsabilitatea în căutare de parteneri.  

Dl Ion PAREA a citit decizia nr.4 Cu privire la informarea despre decizia CNCDR  

privind finanţarea în anul 2014 a proiectelor incluse in DUP 2013-2015 și gradul de 

pregătire a lor.  

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis:  
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1. Se ia act de decizia CNCDR nr.13/13 din 20.12.2013 cu privire la Repartizarea 

mijloacelor financiare a Fondului Național de Dezvoltare Regională pe anul 2014 

anexă: Decizia nr. nr.13/13  CNCDR. 

2. Se aprobă modificările şi completările în POR Nord 2013 - 2015 în baza deciziei 

CNCDR anexa nr.1, parte componentă a prezentei decizii.  

3. Agenția va asigura implementarea eficientă a proiectelor de dezvoltare regională și 

valorificarea corespunzătoare a surselor Fondului. 

4. Administrațiile publice locale, beneficiarii proiectelor de dezvoltare regională să se 

implice activ la implementarea proiectelor de dezvoltare regională din 

raioanele/localitățile lor. 

 

În continuare dl Ion PAREA a oferit cuvântul dnei Ala CUCU, specialist în secția 

planificare strategică și programare, care a prezentat subiectul: 

Cu privire la Planul de activitate al CRD Nord în anul 2014 

Dna Ala Cucu a informat membrii CRD Nord că ideea elaborării Planului de activitate 

al membrilor CRD Nord a apărut în rezultatul I Atelier de instruire ce a avut loc în perioada 

17-18 octombrie 2013 la Costești, Ialoveni. Planul este structurat în 5 capitole: 

1. Planificarea și raportarea 

2. Identificarea, selectarea proiectelor regionale 

3. Dezvoltare, Cooperare și Promovare 

4. Transparență și comunicare 

5. Activitate operațională 

La fiecare capitol au fost incluse activități, ce vor fi raportate de 2 ori pe an. La sfârșitul 

anului 2014 se planifică o ședință de raportare a activității membrilor CRD Nord pe perioada 

2011-2014. 

La finalul prezentării dna Domnica PETROVICI, membru al CRD Nord a informat că 

pentru a realiza activitatea Participarea la lecțiile de Educația Civica (cl.11-12) cu o 

prezentare despre dezvoltarea regională în raion si regiune în general este necesar 

acordul/avizul Ministerului Educației, propunere acceptată de președintele CRD Nord.  

Dl Ion PAREA a susținut ideea de organizare a ședințelor CRD Nord în alte localități, 

inclusă în planul de activitate pentru membrii CRD Nord, cu deplasarea ulterioară la 

proiectele implementate sau în curs de implementare. La fel dl Liviu OBOROC s-a expus 

pozitiv referitor la organizarea ședințelor CRD în alte localități și a menționat exemplul ADR 

Centru, care a organizat ultima ședință a CRD în regiune. 

Dl Ion PAREA a citit decizia nr.5 Cu privire la Planul de activitate al Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Nord pentru anul 2014 
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S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: 

1. Se aprobă Planul de activitate al CRD Nord pentru anul 2014, elaborat de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord, anexa nr.1,  parte componentă a prezentei decizii. 

2. Se atribuie responsabilitatea președinților de raioane și primarului mun. Bălți pentru 

implicarea activă a membrilor CRD Nord în activitățile conform Planului de activitate 

al CRD Nord pentru anul 2014. 

3. Agenția de Dezvoltare Regională Nord să coordoneze activităţile privind 

implementarea Planului de activitate al CRD Nord pentru anul 2014. 

 

Dl Ion PAREA a oferit cuvântul drei Doina GÎȚU, specialist în secția planificare 

strategică și programare, care a prezentat conform agendei subiectul: 

Cu privire la aprobarea Programului regional sectorial (PRS) în domeniul 

Eficienţei energetice (EE) a clădirilor publice din RDN  

Dra Doina GÎȚU a informat că PRS EE este un document de analiză calitativă a 

consumului de energie electrică în clădirile publice din RDN, care vine în suportul și sprijin 

pentru APL în elaborarea planurilor raionale/locale în domeniul respectiv.  Este cel mai 

important instrument operațional în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor 

din domeniul EE în clădirile publice din RDN. A prezentat:  

 Obiectivele 

 De ce a fost  necesară elaborarea Programului  regional EE ?  

 Categoriile de clădiri publice considerate în calcule  

 Activitățile realizate în cadrul Atelierelor de lucru 

 Structura PRS în EE 

 Analiza situației curente 

 Consumul de energie per sectoare în anul 2011, GWh 

 Evoluţia preţului energiei electrice în cenţi-USD-kWh (media dintre RED Nord şi 

Nord-Vest şi RED Union Fenosa) 

 Consumul final de energie estimat în clădirile publice la nivel de raioane, (RDN, 

2009) 

 Provocări în procesul de elaborare a documentelor 

 Metodologia utilizată pentru efectuarea estimărilor  

 Viziunea privind EE în clădirile publice RDN 

 Obiectivul stabilit pentru RDN 

 Remarcă!  
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 Calendar preliminar pentru implementarea unui proiect de reabilitare energetică 

cuprinzător  

 Profilul Energetic al raioanelor din RDN(Anexe)  

 Implicații asupra APL  

 

 Dl Ion PAREA a solicitat întrebări referitor la subiectul expus. Întrebări nu au parvenit. 

S-a citit decizia nr.6 Cu privire la aprobarea Programului regional sectorial în domeniul 

Eficienţei energetice a clădirilor publice din RDN  

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: 

1. Se aprobă Programul regional sectorial în domeniul Eficienţei energetice a clădirilor 

publice din RDN, elaborat în colaborare și cu susținerea experților GIZ/Gopa, anexa 

nr.1,  parte componentă a prezentei decizii. 

2. Se atribuie specialiștilor ADR Nord responsabilitatea pentru implementarea 

prevederilor Programului sectorial regional în domeniul Eficienței energetice a 

clădirilor publice, în colaborare cu specialiștii responsabili desemnați din cadrul 

Consiliilor raionale.  

 

Dl Ion PAREA a oferit cuvânt dnei ALA CUCU, care a prezentat conform agendei 

subiectul: 

Cu privire la aprobarea Programului regional sectorial (PRS) în domeniul 

Managementul deşeurilor solide (MDS) în RDN 

Dna Ala CUCU a informat membrii CRD Nord că PRS în MDS  este un instrument de 

planificare regională, care va genera atragere de investiții în regiune în domeniul deșeurilor 

solide. PRS în MDS este provocator și îndrăzneț, ce va fi urmat de un șir de întrebări în 

perioada de implementare a acestui document. Dar speranța este că odată cu apariția 

problemelor la implementare, vor fi găsite și soluții pentru rezolvarea acestora. 

S-au prezentat:   

 Obiectivele PRS în MDS 

 Metodologia aplicată la elaborarea PRS în MDS 

 Situația actuală 

 Depozitele existente  

 Viziunea strategică 

 Principiile ierarhiei deșeurilor 

 Ținte pentru dezvoltarea sistemului 
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 Opțiuni, scenarii privind zonele de gestionare a deșeurilor 

 Echipamentul necesar de transfer și transportare 

 Aspectul financiar 

 Aspectul instituțional 

 Necesitățile de tranziție 

 Anexele la PRS 

 Pașii următori 

Dna Galina ZALEVSCAIA a întrebat cum va fi implementat acest PRS în MDS dacă 

o bună parte din servicii sunt concesionate, la care a primit răspuns de la expertul GIZ/Gopa, 

dna Tamara GUVIR că în Zona a 2 de management al deșeurilor din RDN, care este aleasă 

pentru I fază de implementare a PRS sunt mai puține servicii concesionate, și aria lor de 

acoperire este mai mică, comparativ cu Zona 1 de management al deșeurilor din RDN. La 

etapa studiului de fezabilitate va fi clară situația și se vor întreprinde măsurile necesare pentru 

soluționarea întrebărilor. La fel primarul or. Florești, dl Grigore COJOCARU a menționat 

că acest program sectorial este foarte binevenit, dar este elaborat cu întîrziere. Dna Tamara 

GUVIR, expert GIZ/Gopa a confirmat că acest program trebuia fi elaborat cel puțin cu 5 ani 

în urmă, dar niciodată nu este tîrziu să facem lucruri bune. Referitor la contractele de 

concesiune, experții sunt la curent cu situația actuală din RDN, dar la etapa de planificare s-a 

planificat așa cum ar trebui să fie un program care să acopere tot domeniul gestionării 

deșeurilor și să aducă cost beneficiu din deșeuri. După etapa de programare vor fi făcute 

studii de fezabilitate, atunci se va lucra cu zonele de gestionare a deșeurilor, cu APL, care, în 

virtutea competențelor sale au concesionat serviciile, pentru a stabili dacă rezultatele așteptate 

corespund cerințelor prevăzute în contractele de concesiune, după care se va discuta de soarta 

managementului deșeurilor în regiune. Acest program este realizat în baza exemplelor de 

bune practici europene. 

Dl Ion PAREA a citit decizia nr.7 Cu privire la aprobarea Programului regional 

sectorial în domeniul Managementul deşeurilor solide pentru RDN 

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: 

1. Se aprobă Programul regional sectorial în domeniul Managementul deşeurilor solide 

pentru RDN, elaborat în colaborare și cu susținerea experților GIZ/Gopa, anexa nr.1,  

parte componentă a prezentei decizii. 

2. Se atribuie specialiștilor ADR Nord responsabilitatea pentru implementarea 

prevederilor Programului sectorial regional în domeniul Managementul deșeurilor 
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solide, în colaborare cu specialiștii responsabili desemnați din cadrul Consiliilor 

raionale.  

 

Conform agendei dna Inga COJOCARU, șef al secției planificare strategică și 

programare a prezentat subiectul: 

Cu privire la inițierea procesului de planificare strategică regională pentru 

perioada 2015-2020 și constituirea grupului  de lucru regional  

A informat procesul de planificare strategică pînă în anul 2020 a fost inițiat în anul 

2013, fiind organizată Conferința internațională, care a fost o premieră nu numai pentru 

regiune dar și pentru țară, practică preluată și de celelalte regiuni. Scopul Conferinței a fost: 

inițierea procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a regiunii pînă în anul 2020 cu 

stabilirea vectorilor de dezvoltare socio-economică. A menționat domeniile de planificare: la 

nivel național, regional și raional/local. Menirea ADR Nord este nu numai de a implementa 

proiecte în baza celor 3 priorități stabilite în Strategia de Dezvoltare Regională, dar și de a 

stimula și alte sectoare din regiune și anume promovarea exportului, dezvoltarea capitatului 

uman, inovarea și transferul tehnologic, dezvoltarea urbană policentrică, parteneriatul public-

privat. Acestea au fost și tematicele panelelor la care s-au implicat participanții Conferinței 

internaționale, în rezultatul cărora s-au colectat idei, propuneri de dezvoltare a acestor 

domenii. În continuare dna Inga COJOCARU s-a axat pe:  

 cadrul normativ și strategic al dezvoltării regionale 

 Structura actuala a politicilor de dezvoltare regională 

 Acțiuni în anul 2013 

 Subiecte de discuţii propuse pentru identificarea direcţiilor de dezvoltare regională 

 Partenerii dezvoltării regionale 

 Concluziile generale ale conferinţei 

 Prioritățile SDR Nord 

 Acțiuni  în a.2014  

 Acțiuni în a.2015  

 Structura politicilor de dezvoltare în RDN pînă în 2020 

Ca urmare a celor menționate de dna Inga COJOCARU, dl Ion PAREA a citit 

decizia nr.8 Cu privire la inițierea procesului de planificare strategică regională pentru 

perioada 2015-2020 

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: 
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1. Se ia act de informația prezentată cu privire la inițierea procesului de planificare 

strategică pentru perioada 2015-2020. 

2. Se aprobă Planul de acțiuni privind Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord 2015-2020, anexa nr.1,  parte componentă a prezentei decizii. 

3. Președinții de raioane vor delega în Grupul de lucru regional specialiști responsabili 

pentru participarea la procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 

pînă în anul 2020 și vor asigura participarea lor  la ședințele Grupului de lucru regional. 

 

În continuare dna Inga COJOCARU a relatat subiectul: 

  Cu privire la constituirea grupului de lucru regional pentru elaborarea 

Programului sectorial Regional integrat în domeniul drumurilor regionale şi locale 

A informat că a fost inițiat procesul de planificare sectorială în domeniul drumurilor 

locale și regionale și este necesar ca Consiliile raionale să delege în Grupul de Lucru sectorial 

persoane responsabile. A menționat componenţa Grupului de lucru regional în domeniul 

drumurilor regionale şi locale, care vor activa în cadrul proiectului GIZ/GOPA II 

„Modernizarea Serviciilor Publice Locale” componenta 2, Planificare și Programare 

Regională. GL în domeniul DLR a fost propus să fie constituit din: 

 1 reprezentant al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

 1 reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

 1 reprezentant al Administraţiei de Stat a Drumurilor   

 1 reprezentant al SA „Drumuri” din RDN 

 2 specialişti ADR Nord 

 1cîte un reprezentant al APL II din RDN. 

 

Dl Ion PAREA a citit decizia nr.9 Cu privire la constituirea grupului de lucru regional 

pentru elaborarea Programului sectorial Regional integrat în domeniul drumurilor regionale 

şi locale 

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: 

1. De a constitui grupul de lucru regional în domeniul drumurilor regionale şi locale, care 

vor activa în cadrul proiectului GIZ/GOPA II „Modernizarea Serviciilor Publice 

Locale” componenta 2, Planificare și Programare Regională, Anexa 1 Componenţa 

grupului de lucru sectorial, parte componentă a prezentei decizii.  
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2. Prezența membrilor delegați de către președinții Consiliilor raionale la şedinţele 

grupului de lucru, este obligatorie pe perioada implementării proiectului. 

 

Dl Ion BODRUG a relatat subiectul: 

Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat în cadrul proiectului „Facilitarea 

promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord” 

A reamintit despre proiectul http://www.regio.md/ro/ care se implementează din 

sursele Corpului Păcii și pentru asigurarea implementării eficiente și valorificarea surselor 

financiare prevăzute pentru acest proiect este necesar semnarea acordului de parteneriat. 

Acordurile de parteneriat sunt pregătite pentru a fi puse la dispoziția președinților de raioane, 

dar reieșind din situația că la ședința de astăzi sunt prezenți doar 2 președinți de raioane, 

acordurile vor fi transmise sau prin poștă sau reprezentantul ADR Nord se va deplasa în 

teritoriu pentru a asigura semnarea acestor acorduri. 

Dl Ion PAREA a citit decizia nr.10 Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat în 

cadrul proiectului „Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord” 

S-a votat:  

PRO – 34    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: 

1. Se ia act de varianta finală a Acordului de parteneriat în cadrul proiectului 

„Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord”,  anexa 1. parte 

componentă a prezentei decizii. 

2. Se recurge la semnarea Acordului de către părţile implicate în termen de 1 lună. 

 

Diverse. Întrebări răspunsuri 

La finalul ședinței CRD Nord dl Ion PAREA a mulțumit pentru participare și a 

asigurat că ADR Nord va depune tot efortul pentru crearea condițiilor favorabile pentru 

realizarea procesului de dezvoltare regională și consolidarea membrilor CRD Nord ca echipă, 

indiferent de culoarea politică. I-a îndemnat pe membrii CRD Nord să conștientizeze despre 

rolul lor important în luarea deciziilor le nivelul regional și necesitatea implicării active în 

realizarea acestui proces. 

După pauza de cafea va avea loc o ședință cu reprezentanții Ministerului Mediului și a 

propus membrilor CRD Nord să participe pentru informarea cu privire la Strategia de  

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regio.md%2Fro%2F&h=sAQFZ-Gj2
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