PROCES – VERBAL nr. 6
al Şedinței
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord
(CRD Nord)

Sala de Ședințe
restaurant „Basarabia”

13.12.2012
ora 12.00

Prezidează:

Ion PAREA, președintele CRD Nord ,

Total membri ai CRD Nord 48 persoane
Din ei prezenţi:

32 persoane

Absenţi:

16 persoane
2 invitați
_____________________

În total prezenți

38 persoane

Invitaţi:

Igor MALAI, Director adjunct Direcția Generală Dezvoltare
Regională MDRC,
Svetlana Caliniac, consultat GIZ

Reprezentanții mass–media: ziarul СП – Victoria Voronțova
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Ordinea de zi:

Timpul
11:30–12:00

Subiectul
Înregistrarea participanților

12:00–12:10

Cuvânt de deschidere

12:10-12:15

Prezentarea agendei și obiectivelor ședinței CRD Nord
Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA

12:15-12:35

Cu privire la implementarea proiectelor în anul 2012
Directorul ADR Nord, dl Ion BODRUG

12:35-12:55

Cu privire la aprobarea Planului de activitate pentru anul 2013
Dna Inga COJOCARU,
șef Secție planificare strategică şi programare, ADR Nord

12:55-13:15

Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea si
funcţionarea al ADR
Dna Lilia Răileanu, şef Secţie finanţe şi achiziţii

13:15-13:35

Cu privire la modificarea şi completarea POR 2013-2015, inclusiv
informarea despre proiectele din regiune incluse în DUP 2013-2015
Dl Constantin BÂNDIU, şef secţie management proiecte, ADR Nord

13:35-13:50

Cu privire la constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea
planurilor sectoriale integrate în RDN
Preşedintele CRD Nord, dl Ion PAREA

13:50-14:00

Întrebări. Concluzii.
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dl Marcel RĂDUCAN
Preşedintele CRD Nord, dl Ion PAREA
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1. Cuvânt de salut
Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA a salutat membrii CRD Nord îndemnîndu-i la
colaborare eficientă și a mulțumit pentru prezența acestora în astfel de perioadă nefavorabilă.
Dl Igor MALAI, director-adjunct Direcția Generală Dezvoltare Regională MDRC, a
transmis celor prezenți salutări din partea conducerii MDRC și a mulțumit tuturor pentru
participare. A solicitat ca ședință respectivă să fie productivă și concisă încît să fie discutate
toate subiectele expuse în ordinea de zi. A menționat că atît ADR Nord cît și Consiliul
regional pe parcursul anului 2012 au depus un efort esențial în promovarea politicii de
dezvoltare regională și au fost atinse unele succese în acest domeniu, acestea vor fi raportate
pe parcursul ședinței. Dl I. MALAI a adăugat că, aceasta nu este o ședință de bilanț, dar
trebuie să fie asumate unele decizii. Totodată, în luna ianuarie va avea loc ședința CNCDR
unde se va discuta valoarea de bilanț pentru anul 2012. A solicitat ca toți membrii CRD
Nord să se implice în activitatea nemijlocită a Consiliului și a ADR Nord pentru a avea o
conlucrare mai bună și productivă.

 Implementarea proiectelor în anul 2012
Dl Ion BODRUG, director ADR Nord, a salutat membrii CRD Nord și a raportat
activitatea Agenției pe parcursului anului 2012. A menţionat că ADR Nord a finalizat, până
în prezent, implementarea a 10 proiecte în Regiunea de Dezvoltare Nord, pentru care, din
FNDR, a fost alocată suma de 52 822,20 mii lei, din care au fost valorificați 52 814,40 mii de
lei sau 99,99% din suma alocată. La ziua de azi:
- 10 proiecte finalizate, dintre care 7 proiecte - finanțate din FNDR, 1 proiect - din
sursele GIZ și alte 2 proiecte - Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova.
- 6 proiecte în curs de implementare, dintre care 4 proiecte sînt finanțate din FNDR,
iar 2 - din sursele GIZ-ului.
Totodată, Ion BODRUG a prezentat proiectele care au avut o valorificare de 100%, și
anume:
 Proiectul „Conectarea Zonei Economice Libere Bălți la utilitățile municipale: apă,
canalizare, electricitate, drumuri de acces”, a fost valorificat 100 %, ca produs
constituie 1,45 km de apeduct construit și 1,3 km de drum renovat.
 Proiectul „Finisarea poligonului pentru acumulare, sortare și valorificarea deșeurilor
menajere pentru 3 primării (7 localități)”, este valorificat 100%, ca rezultat este un
poligon, o autospecialălă de colectare a deșeurilor, o presă de comprimare a
deșeurilor, 153 de euro containere pentru colectarea deșeurilor , 51 de containere din
plasmă metalică, 51 de platforme de colectare a DMS construite, 51 de containere din
plasă metalică, tehnică de calcul procurată, groapa Bekkari construită.
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 Proiectul „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut”, la fel a fost valorificat
100 %, ca rezultat este 0,505 km rețele de apeduct construit și 1 stație de tratare a
apei.
 Proiectul „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat
în Regiunea Nord”, rezultatul acestuia constituie 2,5 km rețele de apeduct construit, 2
bazine de apă construite.
 Proiectul „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat
în Regiunea Nord ”, ca indicatori sînt 2,5 km rețele de apeduct construit şi 2 bazine de
apă.
 Proiectul „Stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor menajere solide
în Regiunea de Dezvoltare Nord”, acesta are ca rezultat elaborarea şi verificarea
documentaţiei tehnice pentru construcţia: poligonului, a staţiei de sortare, a
platformelor de colectare a DS.
„Scopul nostru de bază e ca să valorificăm în totalitate banii care au fost aprobaţi în
2012 pentru finanţarea proiectelor din Regiunea de Dezvoltare Nord...”, a subliniat
directorul Ion BODRUG, „...anul viitor, echipa ADR Nord va tinde să aibă rezultate și mai
bune, va lucra şi mai intens pentru dezvoltarea regiunii”
Dl Ion PAREA a specificat că, împreună cu dl Nicolae MORARU, fiind reprezentaţi
ai Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord la CNDR, la una din ședințele anterioare au
susţinut propunerea ca Fondul Național de Dezvoltare Regională să fie unul cumulativ. Au
fost exemplele anilor 2010 şi 2011 cînd nu s-a reușit valorificarea finanţelor ce sunt alocate
Agenţiilor. Anul acesta ADR Nord poate valorifica și 105-110 %, în cazul dacă timpul va fi
favorabil. Totodată Ion PAREA, susținut și de alţi membri ai CRD Nord a înaintat repetat
propunerea ca FNDR să constituie 2% din Bugetul Național.
Dl Igor MALAI a susţinut propunerea dlui Ion PAREA ca FNDR să fie un fond
cumulativ, şi ca cuantumul acestuia să constituie 2% din veniturile bugetului de stat.
Dl Ion PAREA a îndemnat să fie pusă la vot propunerea parvenită în cadrul ședinței, în
contextul discuțiilor, care nu a fost inclusă în ordinea zilei. Astfel, anexă la acest procesverbal va fi și decizia respectivă
S-a votat:
PRO – 32

-

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: A atribui ADR Nord responsabilitatea de a remite repetat în adresa MDRC
spre examinare propunerea membrilor CRD Nord și anume: Fondul Naţional de
Dezvoltare Regională (FNDR) să fie un fond cumulativ. Cuantumul FNDR să fie
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cel puţin 2% din veniturile bugetului de stat, iar procedurile de implementare a
proiectelor din FNDR să fie efectuate de către beneficiari. (anexă decizia nr. 6).
Membru al CRD Nord, Sergiu CULIBABA, reprezentantul primăriei Bălţi, a venit cu
propunerea de a crea un grup de experţi, care să studieze legislaţia în paralel a Republicii
Moldova şi România şi să vină cu propuneri referitor la mărirea Fondului.
Dl Igor Malai a răspuns că în acest caz nu este necesar de crearea unui Grup de Lucru,
deoarece situaţia este clară, dar au fost puse condiţiile ca fondul să fie valorificat la 100%
Preşedintele CRD Nord, Ion PAREA, a mulţumit directorului şi specialiştilor ADR
Nord: „În viziunea mea, în a. 2012 s-a lucrat, într-adevăr, destul de bine. În acest sens,
comparativ cu alte agenţii de dezvoltare, cifrele vorbesc de la sine. Vă spun cu toată
certitudinea şi fermitatea: ADR Nord, cu toate problemele, câteodată subiective şi obiective,
a făcut un lucru enorm, deşi, uneori, în cadrul Biroului executiv al CRD Nord, sunt şi opinii
critice vizavi de activitatea agenţiei. Ne mândrim cu faptul că ADR Nord şi-a pus scopul şi a
reuşit să fie cea mai bună agenţie de profil din ţară. Constat că împreună avem foarte şi
foarte mult de lucru pentru a contribui mai departe la dezvoltarea regiunii”
Valeriu ȚARIGRADSCHI, vicepreședintele CRD Nord, președintele raionului
Glodeni, s-a referit în mod special la avantajele implicării Administrațiilor Publice Locale, în
calitate de aplicanți de proiecte.
Dl Ion PAREA a venit cu rugămintea ca toţi preşedinţii de raioane din Regiunea Nord
să urmărească personal procesul de implementare a proiectelor în raionul său.
Dl Ion BODRUG a vorbit despre primele proiecte din Apelul I de propuneri de
proiecte din 2010. Conceptele de proiecte din acea perioadă erau necalitative şi aceste
proiecte au fost implementate, după o îmbunătpţire îndelungată. În anul 2012 această
problemă a fost depăşită, au fost înaintate proiecte bune, calitative, în urma implementării
proiectului GIZ din anul trecut în domeniul dezvoltării capacităților actorilor regionali. Dl Ion
BODRUG a propus ca persoanele numite de către conducerea localităților unde se
implementează proiectele să participe la diferite ședințe organizate în cadrul ADR Nord, unde
vor avea posibilitatea să se familiarizeze personal și cu problemele care apar în procesul
implementării proiectelor, cît și să se dezvolte capacitățilie ca manager de proiect.
Dl Valeriu ȚARIGRADCHI a acceptat propunerea și a menționat că, deacum sînt
specialiști din cadrul consiliilor raionale care lucrează la proiecte destul de mari.
Dl Ion PAREA, revenind la agenda zilei a dat citirii Deciziei nr. 1 Cu privire la
implementarea proiectelor, și a propus spre vot (anexa la procesul verbal). În acest context sa propus ca activitatea ADR Nord la capitolul implementarea proiectelor în anul 2012 să fie
considerată bună.
S-a votat:
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PRO – 32

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Activitatea ADR Nord privind implementarea proiectelor în anul 2012 se
considera: BUNA
 Prezentarea Planului de activitate pentru anul 2012
Dna Inga COJOCARU, șef secție planificare strategică și programare, a prezentat
Planul de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Nord pentru anul 2013, acesta este în
concordanță cu cadrul normativ al dezvoltării regionale, cu SNDR și SDR Nord. În vederea
implementării cu succes a obiectivelor politicii dezvoltării regionale, ADR Nord își va
coordona activitățile cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, instituțiile publice
responsabile de implementarea politicii de dezvoltare regională. Scopul general al
activităților plenificate pentru anul 2013 este asigurarea dezvoltării socio-economice durabile
și echilibrate a Regiunii de Dezvoltare Nord în baza normelor și standardelor europene pentru
asigurarea unui trai decent al cetățenilor.
Dna Inga COJOCARU a făcut o prezentare la fiecare capitol
I. Planificarea strategică sectorială integrată în RDN:
-

Planificarea strategică sectorială integrată în RDN;

-

Actualizarea POR Nord 2013-2015;

-

Contribuirea la perfecționarea cadrului normativ în domeniul dezvoltării regionale;

-

Inițierea procesului de elaborare a SDR Nord pînă în anul 2020;

-

Susținerea procesului de dezvoltare urbană policentrică;

-

Monitorizarea și evaluarea SDR Nord și POR Nord;

-

Facilitatea procesului de planificare locală.

II. Identificarea, dezvoltarea și impșementarea proiectelor regionale:
-

Acordarea asistenței actorilor regionali în îmbunătățirea și promovarea propunerilor
de proiecte;

-

Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011-2012, aprobate
spre finanțare în 2013, inclusiv din surse externe;

III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali:
-

Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord;

-

Informarea și instruirea actorilor regionali;

-

Facilitarea schimbului de experiență pentru membrii ADR Nord și CRD Nord;

-

Dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau
dezvoltate în cadrul proiectelor implementate în 2012;

IV. Comunicarea, promovarea și transparența:
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-

Promovarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord;

-

Promovarea proiectelor implementate și a potențialului Regiunii Nord, conform
priorităților SDRN;

-

Îmbunătățirea comunicării cu APL, parteneri interni și externi, ADR;

V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare:
-

Cooperarea cu partenerii regionali de dezvoltare;

-

Cooperarea cu partenerii internaționali de dezvoltare;

-

Cooperarea transfrontalieră.

Dl Ion PAREA, i-a mulțumit dnei Inga COJOCARU pentru prezentare, și a menționat
că sînt planificate obiective majore pentru anul 2013. A reamintit despre Formul Economic
din primăvara anului 2012, unde au participat peste 50 oameni de afaceri. ADR Nord
acumulează tot mai multă expiriență.
Dl Ion PAREA, a dat citirii Deciziei nr. 2 Cu privire la aprobarea Planului de
activitate pentru anul 2013. (anexă la procesul-verbal). S-a propus spre vot.
S-a votat:
PRO – 32

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Se aprobă Planul de Activitate al ADR Nord pentru anul 2013
 Devizul de cheltuieli de organizare și funcționare a ADR Nord pe anul
2013.
Dna Lilia RĂILEANU, contabila-șef, a prezentat devizul de cheltuieli de organizare și
funcționare a ADR Nord pe anul 2013. ADR Nord planifică un deviz de cheltuieli de
3688400 lei, dintre care 2726500 lei din sursele FNDR, iar 961900 lei din alte surse. Fondul
de salarizare este în sumă totală de 2332875 lei, inclusiv din FNDR 2726500 lei, din alte
surse – 464124 lei. Conform HG nr 165 din 09.03.2010 cu provire la cuatumul minim
garantat al salariului în sectorul real, pentru angajații ADR Nord s-a luat în calcul o mărime
de cel puțin 1300 lei lunar. Dna Lilea RĂILEANU a menționat că, din anul 2013, sporul la
salariu pentru angajații agenției va constitui 30 %. Deplasările din interes de serviciu
constituie 86749, la acest capitol au fost tăiate drastic cheltuielile din partea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Pentru cheltuieli administrative, se preconizează o
sumă de 697900 lei, și ultimul capitol Dezvoltarea instituțională, activități și promovare –
570876 lei.
Dl Ion PAREA, a mulțumit dnei Lilia RĂILEANU pentru prezentare. Întrebări nu au
parvenit din partea membrilor CRD Nord.
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Dl Ion BODRUG a menționat că, în luna februarie 2012, în cadrul Ședinței a
Colegiului Ministerului s-a adoptat decizia ca ADR-urile să fie pregătite, începînd cu anul
2013 să acopere cheltuilelie agențiilor în sumă de 30% din suma bugetului aprobat. Aceasta a
fost îndeplinit din partea ADR Nord, prin propunera Devizului de cheltuieli pentru anul 2013.
ADR Nord îți propune în anul 2013 atragerea surselor financiare nu numai din FNDR, dar și
din alte surse și fonduri. Totodată, Agenția dispune de asistență din partea Letoniei –
560000lei, Ambasadei Republice Cehe în Republica Moldova în sumă de 140000 lei, GIZ.
În continuare, Ion BODRUG a informat despre Conferința Internațională, care se
preconizează a fi desfășurată în luna aprilie-mai 2013. Acest eveniment va întruni mai multe
state din Uniunea Europeană, în contextul includerea componentei inovare și transfer
tehnologic în proiectele Dezvoltare Regională.
Dl Ion PAREA a propus spe vot Decizia nr. 3 Cu privire la aprobarea devizului de
cheltuieli pentru organizarea și funcționarea ADR Nord pentru anul 2013 (anexă la procesulverbal)
S-a votat:
PRO – 32

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Se aprobă devizul de cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea ADR
Nord pentru anul 2013, în conformitate cu Anexa nr.2 şi a Notei explicative la deviz,
Anexa nr.3, care sînt părți componente ale prezentei Decizii

 Modificarea și completarea POR 2013-2015, inclusiv informarea despre
proiectele din regiune incluse în DUP 2013-2015
Dl Contantin BÂNDIU, șef secție managemt proiecte a prezentat lista proiectelor din
POR și DUP depuse la ADR Nord în urma Apelului Propunerilor de Proiecte II, și anume:
-

Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și
a instituțiilor de menire social-culturală;

-

Reabilitatea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni și
Larga, r-ul Briceni;

-

Finalizarea apeductului Prut Fălești permise spre asigurarea cu apă potabilă a 75 de
localități din Regiunea Nord;

-

Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimancăuți, frontiere cu Ucraina;

-

Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com.
Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din r-ul Soroca;

-

Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea și
infrastructura de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. Răut,
mun. Bălți;
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-

Conectarea parcului Industrial Edineț la infrastructura de acces și utilitățile publice

-

Susținerea dezvoltării sectorului privat și a procesului de atragere a investițiilor în
RDN prin reconstrucția recțelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a ZEL
Bălți

-

Reabilitatea monumentului istorico-arhitectural Conaacul-pommer și drumul de acces
la parcul dentologic din s. Țaul, r-ul Dondușeni

-

Sistem de colectare și transport al deșeurilor managere pe raza microregeunii
interraionale Rîșcani-Drochia

-

Un mediu curat pentru o societate durabilă în r-ul Florești

-

Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească

Dl Ion PAREA a mulțumit pentru prezentare și a propus spre vot Decizia nr. 4 Cu
privire la modificarea și completarea POR 2013-2015, inclusiv informarea despre proiectele
din regiune incluse în DUP 2013-2015 (anexa la Proces-verbal)
S-a votat:
PRO – 32

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

1. S-a decis: Se ia act de lista proiectelor din Regiunea de Dezvoltare Nord incluse în
DUP 2013-2015. ADR Nord va include modificările şi completările de rigoare în
POR Nord 2013-2015 conform Anexei Lista proiectelor incluse în DUP 2013-2015.

 Constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea planurilor sectoriale
integrate în RDN
Dl Igor MALAI, a vorbit despre necesitatea formării grupurilor de lucru pentru
elaborarea planurilor sectoariale integrate în RDN. A solicitat ca din toate raioanele să fie
desemnate persoane responsabile care vor activa în cadrul proiectului implementat de către
GIZ / GOPA II. Persoanele desemnate vor prezenta opinia, dolianțele și necesitățile
raioanelor pe perioada implementării proiectului respectiv.
Dl Ion PAREA a propus spre vot Decizia nr. 5 Cu privire la constituirea grupurilor de
lucru pentru elaborarea planurilor sectoriale integrate în RDN
S-a votat:
PRO – 32

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

1. S-a decis: De a constitui 3 Grupuri de lucru sectoriale în domeniile Aprovizionarea
cu apă și canalizare (AAC), Managementul deșeurilor solide (MDS) și Eficiența
Energetică (EE), care vor activa în cadrul proiectului GIZ/GOPA II „Modernizarea
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Serviciilor Publice Locale” componenta 2, Planificare și Programare Regională,
(anexă Lista Grupurilor de Lucru)

Dl Ion BODRUG, a mulțumit pentru participare la toți membrii CRD Nord și a
menționat că anul viitor va fi unul și mai bun și prosper pentru regiune. La rîndul său, a venit
cu un anunț, că, pe data de 26 decembrie va avea loc un eveniment cu genericul „ADR Nord
la 3 ani de activitate: parteneriate, rezultate şi perspective” și a invitat membrii CRD Nord să
participe la acest evenimet. La fel în cadrul acestui evenimet, vor fi premiați jurnaliștii care
au scris cele mai interesante articole axate pe dezvoltare regională și vor fi prezentate
broșurile „Analiza-cost-beneficiu”
Dl Ion PAREA a mulțumire membrii CRD pentru participare și a îndemnat pe cei
prezenți să participe la evenimentul menționat mai sus care se va desfășura în data de 26
decembrie curent:„Ne mândrim cu faptul că ADR Nord și-a pus scopul și a reușit să fie cea
mai bună agenție de profil din țară”.

Președintele CRD Nord

Secretarul CRD Nord

Ion PAREA

Ion BODRUG
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