PROCES-VERBAL nr. 7
al Şedinței
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord
(CRD Nord)
Sala Polivalentă
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți

05.03.2013
Ora 11.00
Prezidează:

Ion PAREA, președintele CRD Nord

Total membri ai CRD Nord 48 persoane
Din ei prezenţi:

25 persoane

Absenţi:

23 persoane
7 invitați
_____________________

În total prezenți

32 persoane

Invitaţi:

Valerian BÎNZARU, Director Direcția Generală Dezvoltare Regională
MDRC,
Dorin ANDROS, Șef Direcție politică și cooperare regională MRDC,
Sergiu CECAN, Șef Direcție relații cu instituțiile de dezvoltare
regională MDRC,
Anatolie MOLDOVAN, expert IDIS Viitorul
Vlad CATLABUGA, expert IDIS Viitorul
Ana VEVERIȚĂ, coordonator proiect IDIS Viitorul
Svetlana Caliniac, consultat GIZ

Reprezentanții mass–media: Dumitru GUDUMAC, DECA-Press
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Ordinea de zi:
Timpul
10:30 –11:00

Subiectul
Înregistrarea participanților
Cuvânt de deschidere

11:00 –11:10

Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA
Director DGDR a MDRC, dl Valerian BÂNZARU
Prezentarea agendei și obiectivelor ședinței CRD Nord

11:10-11:20

11:20-11:35

11:35-11:50

11:50-12:05

Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA
1. Cu privire la audierea Raportului de activitate al ADR Nord
pentru anul 2012
Directorul ADR Nord, dl Ion BODRUG
2. Cu privire la prezentarea informaţiei privind proiectele
finanţare din FNDR în anul 2013
Directorul ADR Nord, dl Ion BODRUG
3. Cu privire la modificarea şi completarea Planului Operațional
Regional Nord 2013-2015
Șeful Secției planificare strategică și programare, dna Inga COJOCARU

12:05-12:20

4. Cu privire la activitatea CRD Nord în perioada a.2011-2012
Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA

12:20-12:30

5. Cu privire la colaborarea ADR Nord cu APL din RDN
Directorul ADR Nord, dl Ion BODRUG

13:15 –
13:30

6. Cu privire la prezentarea conceptului de proiect privind crearea
paginii web a Regiunii de Dezvoltare Nord
Specialistul în comunicare, dl Ion URUŞCIUC
7. Cu privire la organizarea Conferinţei internaţionale
„Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RD Nord până în
a.2020”
Șeful Secției planificare strategică și programare, dna Inga COJOCARU
Cu privire la prezentarea Programului Bunelor Practici ale Autorităţilor
Publice Locale din Moldova
Expert IDIS Viitorul, Vlad CATLABUGA
Discuţii. Concluzii şi recomandări
Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA

13:30

Pauză de cafea

12:30-12:45
12:45 –
12:55
12:55 –
13:15
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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.
Dl Valerian BÎNZARU, Director Direcția Generală Dezvoltare Regională MDRC, a transmis
un cuvînt de salut din partea ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor şi a dorit succese în
activităţile care au fost preconizate. Totodată, a făcut o mica retrospectivă ce ţine de dezvoltarea
regională la nivel naţional pentru anul 2012. Baza politicii de dezvoltare în Republica Moldova Legea privind dezvoltarea regională, nr. 436 din 2006 a fost pusă în aplicate în anul 2009, odată cu
crearea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. În anii 2010-2012 au fost asimilate surse
financiare în scopul implementării politicii dezvoltării regionale în sumă de 300 mln. lei. Mijloacele
respective au fost orientate în domeniul infrastructurii, susținerii businesului mic, îmbunătățirii
factorilor din mediu și activităților din regiunea nord, centru și sud.
Pe parcursul anului 2012, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de
Dezvoltare Regională au obţinut următoarele realizări majore:
- Revizuirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională pentru regiunile Nord, Centru şi
Sud
- Organizarea Apelului de Propuneri de Proiecte şi aprobat de către Guvern DUP pentru
perioada anilor 2013-2015
- Elaborarea și aprobarea Planului Operaţional de Dezvoltare Nord, Centru şi Sud pentru anii
2013-2015
- Implementarea a 37 proiecte, dintre care 32 finanţate din FNDR şi 5 proiecte finanţate de
către Guvernul Germaniei, GIZ.
Dl Ion PAREA a mulțumit dlui Valerian BÎNZARU pentru informația prezentată și a oferit
cuvîntul conform agendei dlui Ion BODRUG, director ADR Nord

Raportul de activitate al ADR Nord pentru anul 2012
Dl Ion BODRUG, a salutat membrii CRD Nord și a prezentat raportul Agenției pe parcursului
anului 2012. ADR Nord a activat conform planului anual, activitățile fiind îndeplinite mai mult de
100%. Au fost activităţi care nu erau incluse în Plan, dar au fost realizate pentru beneficiul regiunii.
Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2012 care au fost realizate sînt:
- Actualizarea documentului de politici regionale de dezvoltare: SDR Nord şi POR Nord;
- Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare;
- Implementarea proiectelor regionale;
- Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea strategiilor/planurilor şi proiectelor
regionale;
- Promovarea potenţialului socio-economic al RDN.
Indicatorii:
 SDR Nord 2012-2016 revizuită şi aprobată;
 POR Nord 2013-2015 elaborat şi aprobat;
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 5 şedinţe CRD Nord desfăşurate;
 2 raioane asistate în procesul de elaborare a strategiei raionale de dezvoltare socioeconomică;
 APP II organizat eficient şi în termenii planificaţi;
 14 proiecte regionale implementate : - 11 din sursele FNDR; - 2 din sursele GIZ; - 1 finanţat
de Ambasada R. Cehia;
 7 proiecte finalizate din FNDR.
După schimbarea componenţei, membrii CRD au fost instruiţi cu ajutorul experţilor. Au fost
organizate 2 activităţi instructiv-informative pe parcursul anului curent. Totodată au fost organizate
17 sesiuni de instruire şi informare a 346 actori regionali; semnate 2 acorduri de parteneriat;
efectuate 10 vizite de studiu peste hotarele Republicii Moldova; organizate:






1 For economic inter-regional desfăşurat, cu 200 participanţi;
1 Festival al Cartofului organizat şi desfăşurat – cu circa 1500 participanţi;
1 tîrg de proiecte organizat (on-line);
1 concurs pentru mass-media desfăşurat;
4 zile a uşilor deschise la ADR Nord – cu circa 200 vizitatori.

La capitolul Planificare strategică şi programare a fost:
 Actualizat SDR Nord -100 %, ca rezultat a fost aprobat SDR Nord;
 Actualizat POR Nord pentru anii 2010-2012;
 Elaborat şi aprobat POR Nord 2013-2015;
 Monitorizat şi evaluat SDR Nord şi POR Nord, care au fost elaborate şi prezentate la
şedinţele CRD Nord, atît semestrial cît şi anual;
 Facilitat procesul de elaborare şi actualizare a strategiilor de dezvoltare locală, ca rezultat 2
raioane asistate în procesul de actualizare SDSE, componenta AAC (Rîşcani) şi MDS (Floreşti).
La capitolul Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale au fost:
- Acordată asistenţă actorilor regionali în dezvoltarea, identificarea şi promovarea propunerilor de
proiecte pe priorităţile SDR Nord, ca rezultat au fost 5 proiecte îmbunătăţite în DUP, 8 Note
conceptuale dezvoltate şi depuse în APP II, 3 ateliere de informare privind POC;
- Desfăşurat APP II, ceea ce a dus la 9 anunţuri pe Web cu peste 5500 accesări, 5 seminare de
informare, 300 persoane informate prin intermediul seminarelor, 55 propuneri proiecte aplicate în
cadrul APP II – 36 CF în I etapă şi 18 CF în etapa a II-a.
- Gestionate şi implementate proiecte regionale iniţiate în 2011, aprobate în 2012 şi din surse
externe, la fel a fost la 100% efectuat şi ca rezultat avem: 11 planuri de implementare a
proiectelor actualizate, peste 100 de vizite de monitorizare în teren, 11 planuri de finanţare
actualizate a proiectelor, 20 caiete de sarcini a proiectelor elaborate, 20 rapoarte privind
executarea procedurilor de achiziţii, 3 proiecte implementate din surse externe de finanţare.
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A fost expus Portofoliul proiectelor regionale finalizate în anul 2012 din sursele FNDR:
 „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul Prut”, suma finanţată este de 11 251, 52 mii lei din
51 775,28 mii lei (suma totală a proiectului);
 „Conectarea Zonei Economice Libere «Bălţi» la utilităţile municipale: apă, canalizare,
electricitate, drumuri de acces”
 „Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor
menajere pentru 3 primării (7 localităţi)”
 „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea
Nord”
 Renovarea drumului regional internaţional M-14 prin or. Edineţ”
 „Inaugurarea incubatorului de afaceri din com. Larga – un factor important în activităţi privind
măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”
 „Intersecţii culturale” s. Băhrineşti, raionul Floreşti
 „Reabilitarea reţelei de drum public local Pîrliţa-Dumbraveni-Vădeni-Floreşti”.
La capitolul Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali, s-a axat pe:

Devoltarea Instituţională a ADR Nord, ca rezultat au fost: 14 specialişti instruiţi la
activităţile de instruire organizate de MDRC, GIZ; 25 seminare de instruire organizate de ADR;
505 persoane instruite în cadrul ADR

Informarea şi instruirea membrilor CRD Nord, în cadrul a 2 seminare de instruire, 48
participanţi instruiţi

Facilitarea schimbului de experienţă pentru membrii ADR Nord şi CRD Nord, care au
fost efectuate 10 vizite de studiu peste hotare
La capitol Comunicare, promovare şi transparenţă s-a realizat:

Promovarea potenţialului Regiunii Nord, la 100%, ceea ce o demonstrează rezultatele, şi
anume, 1 Forum economic organizat, 200 participanţi la Forul economic, 1 Ghid investiţional
elaborat, 1 Festival al Cartofului cu 1500 participanţi

Promovarea proiectelor implementate şi a potenţialului Regiunii Nord, conform
priorităţilor SDRN, aici au fost 155 comunicate, note de presă, noutăţi plasate lunar pe site-ul
Agenţiei, 1 tîrg proiecte on-line desfăşurat

Îmbunătăţirea comunicării cu APL, partenerii interni şi externi, prin 15 publicaţii în
mass-media regională/naţională, 12 buletine electronice informative lunar, difuzate la peste 250 de
abonaţi, 4 conferinţe de presă, 41 ieşiri la emisiunile TV, 55 ieşiri la posturile de radio, 49 408
accesări a paginii Web în 2012.
La capitolul Cooperare cu partenerii de dezvoltare s-a realizat:
-

Cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare:
 Universitatea de stat A. Russo
 ONG din RDN
 ODIMM
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 ZEL Bălţi
 AITT
Au fost efectuate 3 studii şi cercetări comune, 1forum economic desfăşurat, 1 festival
organizat, 2 acorduri de colaborare semnate
Cooperare cu partenerii internaţionali de dezvoltare:
 GIZ
 SIDA
Au fost elaborată planificarea şi programarea regională, dezvoltarea competenţelor APL în
sporirea accesului la serviciile publice comunale
-

-

Cooperarea transfrontalieră cu ADR Vest România, care a participat la Forumul economic
desfăşurat.

În concluzie, directorul ADR Nord a anunţat că, anul 2012 a fost o perioadă fructuoasă
pentru activitatea ADR Nord, şi anume: activităţile desfăşurate în vederea îndeplinirii obiectivelor
dezvoltării regionale au reieşit din prevederile în vigoare ale cadrului legislativ al RM privind
dezvoltarea regională. Totodată, în comparaţie cu perioada similară a anului trecut, a crescut simţitor
nivelul de profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităţilor organizate şi a nivelului
de implementare a proiectelor.
În cele din urmă, din partea dnei primar de Ocniţa, a parvenit o întrebare: de ce nu a fost inclus
în lista proiectelor pentru anii viitori proiectul „Reconstruirea rețelei și sistemului de canalizare în or.
Ocnița, r-l Ocnița, sectorul nr.7 (Spitalul raional Ocnița) stația de purificare biologică cu o capacitate
de 20 m. cubi/zi amplasată în s. Paustovo, comuna Lipnic”. A informat că toate deşeurile din spitalul
municipal se duc în apele rîului Cubolta şi la ziua de azi spitalul a rămas fără o staţie de epurare
biologică, şi acesta, în opinia d-nei, este un proiect regional.
Dl Ion BODRUG, a menţionat că, în cadrul APP II, care a fost anunţat în luna martie 2012, s-a
lucrat cu toate APL-urile şi una din condiţii - proiectele ce au fost depuse în perioada 2010-2012 nu
au fost incluse în DUP pentru anii 2013-2015, dar pot fi depuse încă o dată, pentru a participa la
următorul APP, cu prezentarea proiectului tehnic, care nu a fost depus la APP II. Directorul ADR
Nord a sugerat de a pregăti documentația tehnică și cînd va fi anunţat următorul Apel de Proiecte să
fie înaintat.
Dl Ion PAREA a dat citirii Deciziei nr. 1 Cu privire la audierea Raportului de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Nord pentru perioada anului 2012 (anexă la Procesul
Verbal). În acest context s-a propus ca activitatea ADR Nord pentru perioada anului 2012 a o
considera BUNĂ
S-a votat:
PRO – 25

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord pentru perioada anului 2012 a
considera bună.
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Conform agendei, a fost oferit cuvîntul dlui Ion BODRUG pentru a prezenta informaţia
privind proiectele finanţare din FNDR în anul 2013
Dl Ion BODRUG a menționat că în anul curent vor fi implementate10 proiecte și anume: 7
proiecte finanțate din FNDR, 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului Germaniei GIZ, și un
proiect finanțat din partea Ambasadei Republicii Cehe.
Cele șapte proiecte finanțate din FNDR sînt:
- „Servicii calitative de apă şi canalizare în oraşul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord”
- „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”
- „Reparaţia sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasineşti-Corjeuţi-Tîrnova”
- „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”
- Sistem de colectare şi transport al deşeurilor menagere pe raza microregiunii interraionale
Rîşcani (s. Sîngureni, s. Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş)-Drochia (s.
Pelinia)”
- „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească”, r-ul Glodeni
- „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural "Conacul Pommer" şi drumului de acces la
parcul dendrologic din s. Ţaul, r-nul Donduşeni”
Proiectele finanțate din sursele GIZ sînt:
- „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna
Costești, r-ul Rîșcani”
- „Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca”
Proiectul finanțat din partea Ambasadei R. Cehe este „Consolidarea capacităților actorilor
regionali privind managementul eficient al proiectelor regionale”.
Din partea CR Ocnița a parvenit solicitarea de a scoate din lista proiectelor aprobate spre
finanțare proiectul „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească”, r-nul Glodeni, în
legătură cu evenimentele tragice care au avut loc
dl Ion PAREA și dl Ion BODRUG au explicat că, acest proiect a fost acceptat în anul 2012 și
nu are nici o legătura cu accidentul nominalizat.
Dl Ion PAREA a dat citirii Deciziei nr. 2 Cu privire la prezentarea informației privind
proiectele finanțate din FNDR în anul 2013 (se anexează).
S-a propus la vot:
PRO – 24

CONTRA – 1

ABŢINUT – 0

S-a decis : Se i-a act de proiectele finanțate din FNDR în anul 2013
Modificarea şi completarea Planului Operațional Regional Nord 2013-2015
Cuvînt i s-a oferit dnei Inga COJOCARU, șef al secției planificare strategică și programare,
care s-a referit la modificarea şi completarea Planului Operațional Regional Nord 2013-2015. A
menționat că în POR 2013-2015 au fost incluse acelea proiecte care au trecut din POR 2010-2012,
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care sunt în curs de implementare și a fost inclusă o rubrica Proiecte finanțate în 2013, aceasta va fi
completată pe parcursul a 3 ani, 2014-2015 conform Deciziei CNCDR.
În contextul celor expuse dl Vallerian BÎNZARU a intervenit, ca propunerile vociferate
anterior, referitor la proiectele „Reconstruirea rețelei și sistemului de canalizare în or. Ocnița, r-l
Ocnița, sectorul nr.7 (Spitalul raional Ocnița) stația de purificare biologică cu o capacitate de 20
m.cubi/zi amplasată în s. Paustovo, comuna Lipnic”, depus în cadrul APP I de primăria or. Ocnița și
proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către mănăstirea „Adormirea maicii
domnului” din s. Călărășeuca, r-l Ocnița, depus de CR Ocnița în cadrul APP II să fie incluse în POR
Nord, iar ADR Nord va contribui la promovarea și atragerea surselor financiare, altele decît din
FNDR, pentru implementarea acestora. Propunerea a fost susținută de membrii CRD.
În continuare, dna Inga COJOCARU, a făcut o prezentare succintă cu privire la organizarea
Conferinţei internaţionale în perioada 21-22 mai 2013 „Oportunităţi de dezvoltare socioeconomică a RD Nord pînă în a.2020” care are drept scop iniţierea procesului de elaborare a
Strategiei de dezvoltare socio-economică a RDN pînă în a.2020. Obiectivul general al conferinţei
este stabilirea vectorilor de dezvoltare socio-economică a RDN pînă în a.2020. SDR Nord va
contribui esențial pînă în anul 2020 la:
- dezvoltarea social-economică a Regiunii de Nord;
- susţinerea sectorului privat;
- creşterea calităţii vieţii populaţiei.
Dl Ion PAREA a dat citirii Deciziei nr. 3 Cu privire la modificarea şi completarea POR 2013
– 2015, (anexă la Procesul Verbal).
S-a votat:
PRO – 25

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis:
1) Se aprobă modificările și completările în POR Nord 2013-2015 în baza deciziilor CNCDR
2) Se aprobă includerea în POR Nord a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii
rutiere către mănăstirea „Adormirea maicii domnului” din s.Călărășeuca, r-l Ocnița, depus de CR
Ocnița în cadrul APP II, în urma definitivării documentației tehnice a proiectului.
3) ADR Nord va contribui la promovarea și atragerea surselor de finanțare, altele decît din
FNDR, pentru implementarea proiectului „Reconstruirea rețelei și sistemului de canalizare în or.
Ocnița, r-l Ocnița, sectorul nr.7 (Spitalul raional Ocnița) stația de purificare biologică cu o capacitate
de 20 m.cubi/zi amplasată în s. Paustovo, comuna Lipnic”, depus în cadrul APP I de primăria or.
Ocnița
Cu privire la activitatea CRD Nord în perioada a.2011-2012
Dl Ion PAREA a menționat în prezentarea sa că CRD Nord - structura regională deliberativă,
fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării şi monitorizării politicii de
dezvoltare regională la nivelul RDN, ce activează în bază de REGULAMENTUL de organizare şi
funcţionare a CRD Nord. ADR Nord și CRD Nord sînt 2 instituții care formează structura de
management a procesului de dezvoltare regională la nivelul RDN.
Atribuțiile CRD Nord sînt:
- Coordonează şi monitorizează procesul de elaborare a politicilor de dezvoltare regională
(SDR Nord şi POR Nord);
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- Mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile şi durabile a localităţilor din
regiune;
- Defineşte scopurile şi priorităţile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii
respective de dezvoltare;
- Coordonează planificarea şi implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul
RDN
- Examinează și aprobă Planul anual de activitate al ADR Nord;
- Examinează și aprobă devizul de cheltuieli anual al ADR Nord în baza planului anual de
activitate al instituției;
- Examinează și aprobă proiectele regionale;
- Aprobă POR Nord;
- Monitorizează rezultatele implementării proiectelor regionale, în baza rapoartelor Agenţiei;
- Examinează şi aprobă raportul final de evaluare (după implementarea Planului Operaţional
pentru trei ani), elaborat de către Agenţie.
Pe parcursul anului 2011-2012, au fost înregistrate următoarele succese:
 Aprobarea documentelor de politici (SDR Nord 2010-2016 revizuită și POR 2013-2015
elaborat);
 Aprobarea listei proiectelor selectate în cadrul APP II, înaintate spre aprobare CNCDR
 Participarea la evenimentele de anvergură regionale (Forumul economic inter-regional din
RDN, Zilele Europei, Festivalurile regionale etc.);
 Promovarea potenţialului socio-economic al RDN;
 Participarea la lucrările grupurilor de lucru regionale/naţionale la elaborarea politicilor de
dezvoltare sectoriale;
 Antrenarea societății civile și sectorului privat în soluţionarea problemelor din RDN;
 Participarea membrilor CRD în cadrul activităţilor de instruire şi vizitelor de studiu peste
hotare.
Impedimentele înregistrate:
o Lipsa perceperii rolului de membru al CRD;
o Lipsa motivaţiei (în cazul ONG şi sectorului privat);
o Distanța raioanelor din extremă și nerambursarea cheltuielilor de deplasare la ședințele CRD,
mai ales antreprenorilor și ONG;
o Delegarea altor persoane decît a membrilor CRD Nord (în unele cazuri delegarea fără
procură);
o Implicarea pasivă a unor membri în activităţile CRD Nord etc.
În cele din urmă, Ion PAREA a menționat că activitatea CRD Nord în perioada a.2011-2012 s-a
desfășurat cu succes în scopul dezvoltării RDN şi îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei. Comparativ
cu activitatea CRD Nord din perioada a.2010-2011, în prezentul mandat implicarea membrilor CRD
a fost mai activă, din considerentul că unii membri au acumulat experiență şi şi-au creat viziune de
DR în perioada mandatului trecut.
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Reprezentantul CR Florești a venit cu propunerea ca, deplasările pentru ședințele CRD să fie
achitate, în special pentru ONG.
Dl Valerian BÎNZARU a menționat că, această întrebare a fost ridicată și în cadrul ședinței
CNCDR, și au decis că persoane respective ar putea aduce aportul său în dezvoltarea regională fără
plată.
Dl Ion PAREA a dat citirii Deciziei nr. 4 Cu privire la activitatea CRD Nord în perioada a.
2011-2012. (anexă la Procesul Verbal).
S-a votat:
PRO – 25

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Activitatea CRD Nord pentru perioada 2011-2012 a o considera
satisfăcătoare.

Colaborarea ADR Nord cu APL din RDN
Dl Ion BODRUG a menționat că ADR este creat pentru beneficiul Regiunii, care vine ca
suport APL pentru îmbunătățirea calității vieții populației. O întrebare foarte flexibilă este
comunicarea prin intermediul poștei electronice dintre ADR Nord și APL de nivelele I și II care este
dificilă. Responsabilii de relații publice din cadrul APL preferă transferul de informație prin fax,
operație care necesită mai mult timp decât e-mailul și care reduce considerabil randamentul de lucru.
O soluție a acestei probleme ar fi ca responsabilii de relații publice din cadrul APL să acorde atenție
sporită comunicării prin intermediul e-mailului: vor verifica frecvent poșta electronică și vor
reacționa la mesajele primite, astfel încât să se evite multiplele discuții de confirmare telefonice. În
cazul adreselor de e-mail oficiale care nu funcționează, poate fi solicitat ajutorul unui specialist IT.
De asemenea, individual, pot fi create gratuit cutii poștale alternative, neoficiale, pe platforme
precum www.gmail.com, www.yahoo.com, www.mail.ru etc.
O altă întrebare este că, APL-urile nu sunt receptive în cazurile cînd se solicită delegarea
persoanelor la anumite activități organizate de ADR Nord sau partenerii de dezvoltare. Directorul a
venit cu rugămintea ca Președinții de raioane să țină la control personal executarea în termen a
solicitărilor parvenite de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord de către funcționarii din APL.
Dl Ion PAREA a dat citirii Deciziei nr. 5 Cu privire la colaborarea ADR Nord cu APL din
RDN (anexă la Procesul Verbal).
S-a votat:
PRO – 25

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0
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S-a decis: Informarea regulată a biroului CRD Nord și MDRC despre problemele care
vor apărea în procesul de activitate dintre ADR Nord și APL de nivelul I și II cu raportarea
ulterioară a Cancelariei de Stat

Prezentarea conceptului de proiect
privind crearea paginii web a Regiunii de Dezvoltare Nord
Dl Ion URUSCIUC, specialist în comunicare, a făcut o prezentare a Conceptului de proiect
„Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord”, argumentînd de ce regiunea are
nevoie de un website:







Promovarea portofoliilor de proiecte și a RDN, în 3 limbi
Posibilități noi de promovare și diseminare a informației
Comunicare mai bună între ADR Nord, APL și ONG
Partajare rapidă a informației la costuri minime
Dezvoltarea capacităților de promovare a potențialului RDN, modern și eficient din punct de
vedere financiar
Prezență în mass-media, comunitate informată din prima sursă

Au fost expuse scopurile:
 Dezvoltarea capacităților APL și ONG de promovare a oportunităților economice, culturale și
turistice ale RDN
 Numărul turiștilor și cel al potențialilor investitori vor crește în RDN datorită nivelului de
transparență mai înalt și a accesului simplificat la informații despre oportunitățile economice,
culturale și turistice ale regiunii.
Bugetul acestui proiect este format în felul următor:
o 75 % de la Corup Păcii (cash)
o 15% - comunitatea (materiale)
o 10% - comunitatea (cash)
Dl Ion PAREA a dat citirii Deciziei nr. 6 Cu privire la prezentarea conceptului de proiect
privind crearea paginii web a RDN. (anexă la Procesul Verbal).
S-a votat:
PRO – 25

CONTRA – 0

ABŢINUT – 0

S-a decis: Susținerea paginii web a RDN din partea APL cu taxă anuală. Suma concretă
va fi stabilită suplimentar pentru durabilitatea proiectului.
Prezentarea Programului Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova
Cuvîntul i s-a oferit expertului din partea IDIS Viitorul, dlui Vlad CATLABUGA, care a făcut o
prezentarea a Programului Bunelor Practici, și a menționat că,
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 Programul Bunelor Practici a fost lansat în 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul
Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID și IDIS “Viitorul”;
 Implementat în 2005, 2006, 2007, 2008 , 2010 și 2012;
 În perioada 2005 –2010, au fost depuse peste 250 practici de succes și astfel, majoritatea raioanelor
din Republica Moldova au avut șansa de a le fi recunoscute meritele și realizările inedite;
 Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Locale din Moldova promovează bunele practici și
proiectele de succes care înregistrat un impact semnificativ.

12

