PROCES-VERBAL nr. 3
al Şedinței
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord
(CRD Nord)

Sala de Ședințe
Î.S. „Registru”

18.05.2012
ora 15.00

Prezidează:

Ion PAREA, președintele CRD Nord ,

Total membri ai CRD Nord 48 persoane
Din ei prezenţi:

33 persoane

Absenţi:

18 persoane
3 invitați
_____________________

În total prezenți

36 persoane

Invitaţi:

Valerian BÎNZARU, Director Direcția Generală Dezvoltare
Regională MDRC,
IURIE ȚAP, Vicepreședinte al Comisiei administraţie publică
şi dezvoltare regională în Parlamentul RM

Reprezentanții mass–media: „Moldavschie vedomosti”
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Ordinea de zi:

Timpul

Subiectul

14:30–15:00

Înregistrarea participanților

15:00–15:10

Cuvînt de salut
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dl Marcel RĂDUCAN

15:10-15:15

Prezentarea agendei și obiectivelor ședinței CRD Nord.

15:15-15:45

Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA
Audierea Raportului de evaluare a Notelor conceptuale a proiectelor
depuse în cadrul Apelului de propuneri de proiecte și stabilirea listei
proiectelor prioritare

15:45-16:15

Directorul ADR Nord, dl Ion BODRUG
Dezbateri şi discuţii pe marginea Raportului de evaluare a Notelor
conceptuale. Aprobarea Raportului de evaluare a Notelor conceptuale.

16:15-16:35

Moderator: Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA
Audierea Raportului privind implementarea proiectelor de dezvoltare
regională

16:35-16:50

Dl Constantin BÂNDIU, Șef secție management proiecte, ADR Nord
Informaţii despre actualizarea Strategiei de dezvoltare regională Nord
şi elaborarea Planului Operaţional Regional Nord 2013-2015

16:50-17:00

Dna Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică și programare,
ADR Nord
Întrebări. Concluzii.
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dl Marcel RĂDUCAN
Președintele 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 cu toate structurile implicate în cel de-al 2-lea Apel de Propuneri de
Proiecte și a început ședința cu un minut de reculegere în memoria divei operei naționale
Maria Bieșu.
Dl Valerian BÎNZARU, Director Direcția Generală Dezvoltare Regională MDRC, a
transmis celor prezenți salutări din partea conducerii MDRC și a mulțumit tuturor pentru
participare. A informat că MDRC va întreprinde activitățile de rigoare pentru a consolida
capacitățile CRD Nord în scopul implicării cu succes în activitățile din domeniu. MDRC,
potrivit directorului DGDR, va desfășura ample activități pentru a finisa cu succes procesul
de actualizare a strategiilor de dezvoltare regională. A adus la cunoștința participanților ca pe
toata țara în cadrul APP II au parvenit 208 note conceptuale. Proiecte au fost foarte diverse.
Au fost respinse acele proiecte care nu au respectat condițiile expuse. Celelalte proiecte vor fi
puse în discuție astăzi in cadrul ședinței. A expus perspectivele MDRC. S-a axat și pe
valorificarea scăzută a proiectelor implementate.
Dl Ion BODRUG, directorul ADR Nord, a salutat prezența membrilor CRD Nord și a
menționat faptul că APP II este un eveniment istoric. Lansarea APP II a fost în data de 27
martie anul curent de către MDRC. Comparativ cu APP precedent acesta a fost mai serios din
toate punctele de vedere. Au fost petrecute sesiuni de instruire în cadrul APP II, informați
colaboratorii APL I si II. S-au oferit consultări și în afara sesiunilor celor care și-au dat
interesul.

2. Prezentarea agendei și obiectivelor ședinței CRD Nord.
În continuare s-a dat citirii ordinea de zi a ședinței.
S-a propus spre vot ordinea de zi:
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

3. Audierea Raportului de evaluare a Notelor conceptuale a proiectelor depuse în
cadrul Apelului de propuneri de proiecte și stabilirea listei proiectelor prioritare

Dl Ion BODRUG, director ADR Nord a adus la cunoștința criteriile conform cărora
au fost selectate proiectele în cadrul APP II. A menționat că a fost plăcut surprins de
implicarea activă a raioanelor Glodeni și Dondușeni.
A informat despre:
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 Rezultatele Apelului de propuneri de proiecte II, etapa I
 S-au depus 55 de note conceptuale (NC):
- Prioritatea I - 28 propuneri de proiecte;
- Prioritatea II – 12 propuneri de proiecte;
- Prioritatea III – 15 propuneri de proiecte
Repartizarea notelor conceptuale pe priorități și măsuri conform SDR Nord
Suma solicitata din FNDR în cadrul APP II,
Repartizarea notelor conceptuale pe raioane,
Criterii de evaluare a notelor conceptuale,
Rezultatele evaluării proiectelor. Prioritatea I, II, III
Proiectele eliminate

Dl Constantin BANDIU, șeful secției management proiecte, a informat membrii CRD
despre cele mai frecvente greșeli care s-au admis în cadrul APP II și anume:












Nerespectarea instrucțiunilor de scriere a Notelor Conceptuale,
Obiective neclare sau nemăsurabile,
Lipsa unor componente,
Descrierea proiectului nu este în ordinea corespunzătoare sau secțiunile au o altă
denumire,
Informaţia lipsește sau este prezentata nelalocul ei,
Nefolosirea terminologiei indicate,
Lipsa referințelor,
Cererea de finanțare nu corespunde criteriilor de evaluare,
Descrierea neclară sau redactarea proastă,
Inconsistenta în cererea de finanțare,
Probleme la buget

4. Dezbateri şi discuţii pe marginea Raportului de evaluare a Notelor conceptuale.
Aprobarea Raportului de evaluare a Notelor conceptuale.
Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord a zis că prima dată participă la evaluarea notelor
conceptuale și a apreciat seriozitatea cu care s-au manifestat membrii comisiei.
Dl Ion BODRUG, a adăugat că APP II diferă de APP precedent. Acum este momentul să
dăm start la proiecte bune, bine gîndite. Dorim să ne aleniem la principiile și valorile
Europene.
Dl Valerian BÎNZARU, a informat că suma alocată pentru APP II este de circa 630 mln
lei. Multe proiecte n-o să se regăsească în lista proiectelor aprobate spre finanțare, însă lista
proiectelor va fi publică prin intermediul MDRC pentru toți donatorii și finanțatorii străini.
Dl Ion PAREA a solicitat întrebări pe marginea Raportului de evaluare a Notelor
conceptuale a proiectelor depuse în cadrul Apelului de propuneri de proiecte și stabilirea
listei proiectelor prioritare.
Întrebări nu au parvenit.
S-a decis: Decizia Nr. 2/1 din 18.05.2012 (anexă la procesul-verbal)
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5. Audierea Raportului privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională
Dl Constantin BANDIU, șef secția management proiecte și-a începutul discursul
aducînd la cunoștința membrilor CRD despre :
 Proiecte finanțate din FNDR, finalizate,
 Proiecte în curs de implementare din sursele FNDR,
 Portofoliul proiectelor în curs de implementare din sursele GIZ și ambasada
Republicii Cehe
Dl Valerian BÎNZARU a amintit despre valorificarea surselor financiare, care este de
fapt o problemă astfel se pune la îndoială necesitatea menținerii Fondului Național pentru
Dezvoltare Regională.
Dl Ion PAREA a propus spre aprobare proiectul de decizie: Decizia Nr.2/2 din
18.05.2012 (anexă la procesul verbal). A propus activitatea ADR Nord a o considera BUNĂ.
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Activitatea ADR Nord privind implementarea proiectelor de dezvoltare
Regională în perioada ianuarie-mai 2012 se considera: BUNA

6. Informaţii despre actualizarea Strategiei de dezvoltare regională Nord şi
elaborarea Planului Operaţional Regional Nord 2013-2015
Dna Inga COJOCARU, șef secția planificare strategică și programare a informat
membrii CRD Nord despre:









Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale,
Obiective Strategice pe termen lung,
Prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regional Nord,
Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regionala
Planul Operațional Regional Nord
Structura actuala POR 2010-2012
Elaborarea POR Nord 2013-2015
Ce se propune nou în POR 2013-2015

Dna Inga COJOCARU a îndemnat toate APL-urile să participe activ la actualizarea
Strategiei, să fie receptivi la solicitările noastre. „Noi lucrăm pentru voi, dar avem nevoie de
ajutorul vostru”
Dl Valerian BÎNZARU a fost de acord cu cele relatate de către dna I. Cojocaru și a
adăugat că nerealizarea în termen a Strategiei poate să ne lipsească de suportul financiar
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alocat de către Uniunea Europeană și noi trebuie să ne conformăm acelor cerințe care ne sunt
puse în fața noastră.
Dl Ion BODRUG a reamintit ca Agenția lucrează pentru Regiune și fiecare din APL
și nu numai pot să contribuie la dezvoltarea ei. Pentru ca Strategia să fie bună și să nu rămînă
doar numai pe hîrtie, avem nevoie de implicarea activă a tuturor funcționarilor, ONG-lor, etc.
Dacă Strategia va fi bună, avem șanse să atragem donatori și investitori străini. A informat
despre încheierea memorandumului dintre Agenția de Dezvoltare Regională din Riga și ADR
Nord. Colegii din Riga au fost de acord să ne instruiască și să ne acorde suport consultativ în
ceea ce privește elaborarea Strategiei.
Dl Ion PAREA a solicitat întrebări. Întrebări nu au parvenit.
S-a propus spre aprobare proiectul de decizie: Decizia 2/3 din 18.05.2012 (anexă la
procesul-verbal)
S-a votat:
PRO – 33

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord privind actualizarea
Strategiei de Dezvoltare Regională Nord și elaborarea POR Nord 2013-2015 se consideră
drept BUNA

Dl Constantin BANDIU i-a felicitat pe cei care au trecut în etapa a II și i-a informat
despe:












Cadrul general și specificul APP
Cum se prezintă cererea de finanțare,
Formularul cererii de finanțare,
Documentele suport obligatorii necesare de a fi depuse odată cu cererea de
finanțare,
Unde și cum se trimit cererile de finanțare,
Ce trebuie de indicat pe pachetul cu cererea de finanțare,
Termenul limită,
Etapa II: Evaluarea tehnică și financiară,
Evaluarea cererilor complete de finanțare de către Comisia de evaluare
interministerială de pe lîngă MDRC
Procesul de aprobare a finanțării proiectelor,
Procesul de implementare a proiectelor,

Discursul a fost încheiat cu sintagma „un proiect nu se cîștigă, dar se muncește”. Le-a
dorit tuturor aplicaților succese.
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Dl Ion PAREA a oferit cuvîntul invitatului dlui Iurie ȚAP, Vicepreședinte al
Comisiei administraţie publică şi dezvoltare regională în Parlamentul RM. Dl I. ȚAP a
informat despre inițierea Comisiei, a cărui membru este parte, care se ocupa cu controlul
executării Legii 438 privind Dezvoltarea Regională și determinarea eficienței acțiunii acestei
Legi. Dezvoltarea regională este un instrument puternic pentru a asigura creșterea economica
a regiunilor. În dezvoltarea Regională se implică 2 puteri mari APL și APC. Dorim să știm în
ce măsură Legea 438 corespunde cerințelor actuale. Va fi analizat și cadrul instituțional:
CNDR, CRD, ADR-uri, funcționalitatea acestora; mecanismul de finanțare, etc. În scurt timp
vom avea posibilitatea să accesăm fonduri serioase. Și dacă noi nu vom fi pregătiți, noi nu
vom putea accesa aceste fonduri. Le-a dorit tuturor participanților la ședința CRD Nord
succese si realizări frumoase.

În încheiere dl Ion PAREA a mulțumit tuturor pentru participare.

Președintele

Ion PAREA

CRD Nord

Secretarul
CRD Nord

Ion BODRUG
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