or. Fălești, Sala de Ședințe a CR
Fălești

Prezidează:

Ion PAREA, președintele CRD Nord ,

Total membri ai CRD Nord 48 persoane
Din ei prezenţi:

33 persoane

Absenţi:

15 persoane
16 invitați
_____________________

În total prezenți

47 persoane

Invitaţi:

Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltării Regionale și
construcțiilor
Anatol BURCIU, expert GIZ/Gopa în domeniul AAC
14 primari din raionul Fălești
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Timpul
09:30–10:00
10:00–10:10

10:10–10:15

10:15-10:45

10.45 – 11.05

11.05 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15– 12.25
12.25 – 12.35

12:35-12:40

12:40-13:10

Subiectul
Înregistrarea participanților
Cuvânt de deschidere
Dl Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord
Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord
Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord
Ordinea de zi:
Cu privire la aprobarea Programului regional sectorial Aprovizionarea cu Apă şi
Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
Dna Inga COJOCARU, șef Secția planificare strategică, ADR Nord
Expert național, Proiectul MSPL
Cu privire la implementarea Programelor Regionale Sectoriale în Regiunea de
Dezvoltare Nord (elaborarea Conceptelor de Proiecte Posibile în domeniile MDS, EE)
Dna Ala CUCU, specialist în planificare și programare strategică, ADR Nord
Dl Constantin BÂNDIU, şef Secţie managementul proiectelor, ADR Nord
Cu privire la procesul de elaborare a Programului Regional Sectorial în domeniul
Drumuri locale şi regionale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
Dna Maria PRISACARI, specialist în planificare și programare strategică, ADR Nord
Cu privire la procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 20162020
Dna Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică, ADR Nord
Cu privire la implementarea proiectelor de dezvoltare regională în perioada ianuariemai 2014
Dl Ion BODRUG, director ADR Nord
Cu privire la implementarea politicii de dezvoltare regională de către autorităţile
publice locale de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord
Dl Ion BODRUG, director ADR Nord
Cu privire la actualizarea Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2014
Dra Doina GÎŢU, specialist în planificare și programare strategică, ADR Nord
Cu privire la actualizarea POR Nord 2013-2015 cu proiectul
„Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești”
Dl Ion PAREA, președinte CRD Nord
Diverse. Întrebări răspunsuri
Dl Ion PAREA, președinte CRD Nord
Dl Ion BODRUG, director ADR Nord
Evaluare. Concluzii
Dl Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Dl Ion PAREA, președinte CRD Nord
Pauză de cafea
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Cuvânt de deschidere
Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA a salutat membrii CRD Nord și a mulțumit
gazdei dlui. președinte al raionului Fălești - Valeriu MUDUC pentru ospitalitate. „Problema
prioritară a regiunii noastre rămâne aprovizionarea cu apă potabilă de calitate și construcția
sistemelor de canalizare", a subliniat președintele CRD Nord, Ion PAREA. De asemenea dlui
a informat membrii CRD ca din cauza ploii, vizita planificata la proiectul „Finalizarea
apeductului Prut-Făleşti, premisă pentru asigurarea cu apă potabilă a 75 de localităţi din
Regiunea Nord” este amînată. 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 33 membri din 48.
Dl Liviu OBOROC, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor a salutat cei
prezenți și a salutat ideea organizării ședinței CRD în teritoriu. „Mă bucur să văd că există
conlucrare dintre membrii CRD Nord și specialiștii ADR Nord, întrucât activitățile ce țin de
elaborarea și aprobarea Programelor regionale sectoriale presupun, în primul rând, dialog
eficient la nivelul autorităților publice locale", a remarcat dlui.
Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord
Dl Ion PAREA a trecut în revistă agenda ședinței CRD Nord și a evidențiat încă o dată
importanța aprovizionării cu apă potabilă, în special în cazul raionului Fălești.
În continuare, conform agendei, dl Ion PAREA i-a oferit cuvânt dnei Inga
COJOCARU, șef Secția planificare strategică, ADR Nord, care a prezentat subiectul:
Cu privire la aprobarea Programului regional sectorial Aprovizionarea cu Apă şi
Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
Dna Inga COJOCARU a informat despre:






Analiza situației curente în domeniul AAC
Viziunea și obiectivele de dezvoltare a sectorului AAC pînă în 2020
Direcțiile de dezvoltare a sectorului AAC
Planificare pe termen scurt și mediu: proiecte posibile
Planul de acțiuni
Dl. Vasile PANCIUC, primarul municipiului Bălți, a vociferat dezacordul față de

denumirea programului, afirmînd că acesta de fapt nu est un program, ci o strategie. Dl Ion
BODRUG a informat participanții ca documentul dat este un program în baza căruia vor fi
date finanțări. Dna Inga COJOCARU a subliniat faptul că, conform legii, la nivel regional
documentele naționale sunt strategiile și programele și că denumirea documentului prezent a
fost negociată de la bun început de către Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor
și experții naționali și internaționali.
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Dl. Liviu OBOROC a menționat că sursele de finanțare sunt mici, iar rolul
programelor e să identifice necesitățile din regiune.
Dl Valeriu MUDUC, președintele raionului Fălești a propus ca fiecare raion să-și
prioretizeze problemele din raion, subliniind că apa este o prioritate pentru raionul Fălești.
Dl. Valeriu ȚARIGRADSCHI, vicepreședintele CRD a propus ca rețelele de apă și
canalizare să fie interconexionale și că Programul Regional Sectorial în domeniul AAC ar
trebuii sa dea această soluție.
Dl. Ion BODRUG a mulțumit celor prezenți pentru interesul sporit în domeniul AAC
și a constatat că toate raioanele au delegat reprezentanți în cadrul atelierelor de lucru în acest
sector și respectiv ei toți au fost de acord cu propunerile din partea experților și că
responsabili de elaborarea programului sunt experții GIZ-GOPA și nu specialiștii ADR Nord.
De asemenea, dlui a anunțat că în raionul Rîșcani deja a fost elaborat un studiu de
fezabilitatea în domeniul AAC cu suportul Guvernului German, pentru 15 localități din
cluster-ul Prut. Iar după aprobarea PRS-ului în AAC de către CRD și după coordonarea de
către MM, MDRC şi CSRM a listelor de CPP în AAC, propuse de APL din RDN
(20.03.2014), vor fi dezvoltate CPP-uri, inclusiv cu elaborarea documentației tehnice, pentru
care ulterior vor fi atrase fonduri europene.
Dl. Anatol BURCIU, expert National în AAC a răspuns la întrebările apărute vizavi de
PRS în AAC și a adus la cunoștința participanților că toate raioanele au prezentat deja cîte un
concept de proiect. Din cele 45 de proiecte prezentate, lista se va micșora pînă la 30, dintre
care GIZ va finanța doar 12.
Dl Ion PAREA a mulțumit dnei Inga COJOCARU pentru prezentare și a
concluzionat menţionînd importanța programului dat, după care a vociferat decizia nr. 1 Cu
privire la aprobarea Programului regional sectorial Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
S-a propus să fie pusă la vot.
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: 1. Se aprobă Programul regional sectorial în domeniul aprovizionării cu apă şi
canalizare pentru regiunea de Dezvoltare Nord, 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 aprovizionării cu apă şi canalizare, în
colaborare cu specialiștii responsabili desemnați din cadrul Consiliilor raionale.
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În continuare, conform agendei dl Ion PAREA i-a oferit cuvântul dnei Ala CUCU,
specialist în planificare și programare strategică și dlui Constantin BÂNDIU, şef Secţie
managementul proiectelor, ADR Nord să prezinte subiectul:
Cu privire la implementarea Programelor Regionale Sectoriale în Regiunea de
Dezvoltare Nord (elaborarea Conceptelor de Proiecte Posibile în domeniile MDS, EE)
Dna Ala CUCU și dl Constantin BÂNDIU au informat membrii CRD Nord despre:
 Activități realizate în domeniul MDS
 Amplasamente propuse pentru depozite regionale
 Planul de acțiuni PRS Eficiență energetică a clădirilor publice în RDN
 Componența grupului de lucru per proiect
 Conceptele de Proiecte Posibile în RDN
Dl. Valeriu ȚARIGRADSCHI a propus ca locul amplasării platformei de deșeuri
menajere solide să fie amplasată în Sîngerei, datorită specificului reliefului acestui raion, ce
nu permite poluarea apelor freatice. Dna Inga COJOCARU a remarcat faptul că, conform
PRS în MDS există 2 zone de MDS, ele fiind identificate de către experții naționali și
internaționali, iar raionul Sîngerei face parte din Zona 1, în timp ce discuțiile purtate în
timpul ședinței CRD se referă la Zona 2.
Dl. Ion BODRUG a propus ca să fie expediate scrisori de clarificare a situaţiei privind
depozitele regionale Ministerului mediului şi experţilor GOPA care au elaborat PRS în
domeniul MDS, şi după obţinerea informaţiei de expediat membrilor CRD nota informativă
la subiectul dat.
Dl Ion PAREA a mulțumit specialiștii pentru prezentare și a dat citirii deciziei nr. 2 Cu
privire la implementarea Programelor Regionale Sectoriale în Regiunea de Dezvoltare Nord
în domeniile: managementul deşeurilor solide (MDS) şi eficienţa energetică a clădirilor
publice (EE)
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Se ia act de informaţia privind procesul de implementare a Programelor Regionale
Sectoriale în Regiunea de Dezvoltare Nord în domeniile: managementul deşeurilor solide
(MDS) şi eficienţa energetică a clădirilor publice (EE) din RDN.
Conform agendei cuvânt i s-a oferit dnei Maria PRISACARI, specialist în planificare și
programare strategică, ADR Nord, care a prezentat subiectul:
Cu privire la procesul de elaborare a Programului Regional Sectorial în domeniul
Drumuri locale şi regionale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
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Dna Maria PRISACARI a adus la cunoștința membrilor CRD Nord despre procesul
de elaborare a Programului Regional Sectorial în domeniul Drumuri locale şi regionale pentru
Regiunea de Dezvoltare Nord și anume:
 Despre desfășurarea atelierului Nr. 1 în domeniul DLR
 Structura planului de lucru
 Etapele principale de planificare
 Despre desfășurarea atelierului Nr. 2 în domeniul DLR
 Rolul grupului de lucru în proces
 Evaluarea chestionarelor
 Considerații metodologice pentru investiții în sectorul DLR
 Criteriile propuse pentru identificarea celulelor și coridoarelor de drum.
Dl Ion PAREA a mulțumit dnei Maria PRISACARI pentru prezentare și a și a dat
citirii deciziei nr 3: Cu privire la procesul de elaborare a Programului Regional Sectorial în
domeniul drumurilor locale şi regionale (DLR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Se ia act de informaţia privind procesul de planificare regională sectorială în
domeniul drumurilor locale şi regionale (DLR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.
În continuare conform agendei dna Inga COJOCARU, șef Secție planificare
strategică, ADR Nord a prezentat succint subiectul:
Cu privire la procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord
2016-2020
Dna Inga COJOCARU s-a referit la:
 Planul de acţiuni de elaborare a SDR Nord 2016-2020
 Structura SDR Nord 2016-2020
 Prioritățile SDR Nord 2012-2015
 Strategia de Dezvoltare Regională NORD 2012-2015
 Concluziile generale ale conferinţei
 Planul de acţiuni de elaborare a SDR Nord 2016-2020.
Dl Ion PAREA a mulțumit dnei Inga COJOCARU pentru prezentare și a și a dat citirii
deciziei nr 4: Cu privire la procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord
2016-2020
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0
6

S-a decis: 1. Se ia act de informaţia privind procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare
Regională Nord 2016-2020.
În continuare dl Ion PAREA a oferit cuvântul dlui Ion BODRUG, director ADR
Nord pentru a prezenta subiectul:
Cu privire la implementarea proiectelor de dezvoltare regională în perioada
ianuarie-mai 2014
Dl Ion BODRUG i-a informat pe membrii CRD Nord despre proiectele ADR Nord
realizate în perioada ianuarie-mai curent, referindu-se și la implementarea politicii de
dezvoltare regională de către autorităţile publice locale de nivelurile I și II din RDN.
„Aprobarea celui de-al treilea PRS, și anume cel din domeniul alimentare cu apă și
canalizare, reprezintă încă un pas important. Acest fapt ne va permite să avem o viziune
strategică clară și ne va ajuta să elaborăm proiecte fezabile de alimentare cu apă și
canalizare", a menționat directorul ADR Nord. De asemenea, în prezentarea sa, dlui s-a
referit la:
 Portofoliul proiectelor de dezvoltare regională implementate de ADR Nord în
anul 2014
 Portofoliul proiectelor finanțate din FNDR cu extindere din anul 2013
 Portofoliul proiectelor aprobate spre finanțare din FNDR în anul 2014
Dl Ion PAREA a citit decizia nr.5 Cu privire la implementarea proiectelor de
dezvoltare regională în perioada ianuarie-mai a.2014
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Se ia act de Raportul cu privire la implementarea proiectelor de dezvoltare
regională în perioada ianuarie-mai a. 2014.
În continuare, dl. Ion BODRUG, director ADR Nord, a prezentat conform agendei
subiectul:
Cu privire la implementarea politicii de dezvoltare regională de către autorităţile
publice locale de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord
Dlui a menționat:
 Cadrul normativ al dezvoltării regionale
 Cadrul strategic al dezvoltării regionale
 Obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2013-2015
 Implicarea APL în planificare şi programare regională
 Implicarea APL în procesul de implementare a proiectelor
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Dl Ion PAREA a solicitat întrebări referitor la subiectul expus. Întrebări nu au parvenit.
S-a citit decizia nr.6 Cu privire la implementarea politicii de dezvoltare regională în
autorităţile publice locale de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord
S-a votat:
PRO – 33
S-a decis:

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

Se ia act de informaţia privind implementarea politicii de dezvoltare regională

în autorităţile publice locale de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord.
Dl Ion PAREA a oferit cuvânt dnei Inga COJOCARU, șef Secție planificare
strategică, ADR Nord, care a prezentat conform agendei subiectul:
Cu privire la actualizarea Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2014
Dna Inga COJOCARU a informat membrii CRD Nord despre schimbările parvenite
în Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2014.
Dl Ion PAREA a citit decizia nr.7 Cu privire la actualizarea Planului de activitate al
ADR Nord pentru anul 2014
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis:
1. Se aprobă modificările în Planul de activitate al ADR Nord pentru a. 2014, conform
Anexei nr. 1, care este parte componentă a prezentei Decizii.
2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării –06 iunie 2014.
În continuare dl. Ion PAREA, președintele CRD a relatat subiectul:
Cu privire la actualizarea POR Nord 2013-2015 cu proiectul „Dezvoltarea
potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești”
Dl. Ion PAREA a venit cu propunea din partea APL Florești de a include în POR Nord
2013-2015 proiectul „Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or.
Florești”. Acest subiect a deschis multe dezbateri aprinse.
Dl. Valeriu ȚARIGRADSCHI a subliniat importanța impactului a proiectului dat, dar
s-a referit şi la înţelegerea anterioara privind cota parte a investiţiilor în fiecare raion din
sursele FNDR.
Dl Grigore COJOCARU, primarul de Florești a susținut necesitatea proiectului,
argumentînd prin faptul că deja există proiectul tehnic și că a început reabilitarea drumului
național pînă la intrare în Soroca. Şi precedente de includere a proiectelor în POR au existat
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şi în a. 2013 (Proiectul propus de CR. Ocniţa, privind reabilitarea drumului spre s. Călără
şeuca)
Dl. Ion BODRUG a evidențiat necesitatea căutării surselor de finanțare externă, dat
fiind faptul că FNDR constituie doar 1% din bugetul de stat.
Dl. Liviu OBOROC a menționat că includerea proiectului în POR nu semnifică
includerea lui și în DUP.
Dl. Valeriu ȚARIGRADSCHI a adus aminte tuturor ca există raioane care nu au
beneficiat de nici o finanțare din FNDR.
Dl Sergei CITULEAN, primarul s. Parcani, rl Soroca, a remarcat că condiţiile
concursului proiectelor din cadrul APP II au fost clare pentru toţi, şi cei cointeresaţi au făcut
tot posibilul ca să îndeplinească acele condiţii.
Dl Victor CIMPOIEŞ, ONG „Cutezătorul”, rl Făleşti, a remarcat că la următoarele
APP să fie strict determinate condiţiile concursului, pentru ca ulterior să nu apară situaţii
ambigui.
Dl Ion BODRUG, a menţionată că aprobarea conceptului de proiect în POR Nord îi
oferă o şansă în plus APL Floreşti de atrage investiţii pentru implementarea proiectului, altele
decît FNDR, şi a remarcat că dacă alte APL care nu au trecut etapa II a concursului de
proiecte din cadrul APP II din cauza lipsei documentelor tehnice, dar acum deja ele sunt
elaborate pot veni cu propuneri similare, de includerea lor în POR, care după o evaluare de
către specialiştii ADR şi MDRC, vor fi puse în discuţiei la următoarea şedintă a CRD Nord.
În final s-a decis includerea proiectului dat în POR iar la ședința CRD ulterioară APLurile care au participat la APP etapa 2, dar nu au trecut această etapă din lipsa documentației
tehnice să vină cu propuneri pentru completarea POR.
Dl Ion PAREA a citit decizia nr.9 Cu privire la actualizarea POR Nord 2013-2015 cu
proiectul „Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești” S-a
votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis:
1. Se ia act de propunerea CR Florești (anexa nr. 1, scrisoarea nr.290/03/1-14) cu
privire la includerea în POR Nord 2013-2015 a proiectului „Dezvoltarea potențialului
rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești”
2. Se aprobă propunerea CR Florești cu includerea în POR Nord 2013-2015 a
proiectului „Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești”
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depus de primăria or. Florești, în rezultatul definitivării documentației tehnice a
proiectului.
3. ADR Nord va contribui la promovarea și atragerea surselor de finanțare, altele decît
din FNDR, pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea potențialului rutier și turistic
al zonei Răut din or. Florești”
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării – 06 iunie 2014.
Diverse. Întrebări răspunsuri
Dl Liviu OBOROC, a invitat membrii CRD Nord la conferinţa regională din cadrul
săptămînii investiţionale „Moldova Business week - 2014”, care se va desfăşura în RDN, or.
Bălţi, restaurantul „Prezident”, începînd cu ora 10.00.
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.

Președintele CRD Nord /semnat/

Ion PAREA

Secretarul CRD Nord /semnat/

Ion BODRUG
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