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PROCESUL-VERBAL nr. 1 

al şedinţei ordinare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) 

21 ianuarie 2010 Holelul "Lido Lux" 

ora 10.00 mun. Bălţi, str. Decebal, 139 

Prezidează: Victor CEREVATÎI, Preşedinte al CRD Nord, preşedinte al raionului Briceni 

Total membri ai CRD Nord invitaţi: 48 persoane Din ei prezenţi: 29 persoane, Absenţi: 19 

persoane. 

Invitaţi: Marcel Răducan, ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale; Ion Bodrug, 

director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord; Colaboratori ai Direcţiei 

generale dezvoltare regională a Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării 

Regionale; 

Reprezentanţii echipei Proiectului DFID "Moldova: cooperare în dezvoltare 

regională"; 

Reprezentanţi ai autorităţilor publice locale 

Ordinea de zi: 

1. Prezentarea directorului ADR Nord . 

2. Informarea CRD Nord privind modificările cadrului legislativ. 

3. Prezentarea Planului de activitate a ADR Nord pe anul 2010. 

4. Prezentarea Devizului cheltuielilor de organizare şi funcţionare a ADR Nord pe anul 2010. 

5. Aprobarea Planului de activitate şi a Devizului cheltuielilor de organizare şi funcţionare a ADR 

Nord pe anul 2010 de către CRD Nord. 

6. Prezentarea proiectului Strategiei de dezvoltare regională Nord. 

7. Concluzii şi evaluarea evenimentului. 

A deschis şedinţa dl Victor Cerevatîi, preşedinte al raionului Briceni. 

1. D1 Victor Cerevatîi, preşedintele Consiliului Regional de dezvoltare Nord, a solicitat includerea în 

ordinea de zi a şedinţei 2 chestiuni suplimentare: 

1. Alegerea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui CRD Nord şi modificarea termenului de exercitare a 

mandatului acestora. 

2. Crearea Biroului Permanent în cadrul CRD Nord. 
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S-au supus votului chestiunile incluse suplimentar în ordinea de zi. Au votat: 

Pro-29 Contra - 0 S-au abţinut - 0 

S-a decis: Includerea în ordinea de zi a şedinţei a acestor 2 chestiuni suplimentare. 

2. DI Marcel Răducan a informat audienţa despre specificul activităţilor desfaşurate de către Ministerul 

Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale în vederea elaborării şi implementării politicilor de dezvoltare 

regională, rolul ce-i revine în acest sens Direcţiei Generale Dezvoltare Regională, crearea ADR-urilor şi 

angajarea prin concurs a directorului ADR-ului. A fost prezentat directorul ADR Nord, dl Ion Bodrug. 

Totodată, s-a menţionat despre fmalizarea elaborării cadrului instituţional, elaborarea mecanismelor de 

finanţare a ADR, fortificarea dialogului dintre actorii dezvoltării regionale (agenţi economici, societatea 

civilă, donatori). 

3. D1 Tudor Gîrbu, şef Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională a prezentat informaţia 

privind modificările cadrului legislativ ce ţine de domeniul dezvoltării regionale (se anexează). 

4. D1 Ion Bodrug, directorul ADR Nord a prezentat Planul de activitate a ADR Nord pe anul 2010, (se 

anexează). 

Dna Valentina Pleşca, director al Direcţiei generale dezvoltare regională a propus unele completări la 

prezentarea Planului de activitate: 

- în cadrul următoarei şedinţe a CRD Nord, va fi propusă spre aprobare Strategia de dezvoltare 

regională şi Documentul Unic de Program; 

- manualul operaţional al Agenţiei; 

- Strategia de comunicare, care va sporiri transparenţă în activitatea ADR; 

- vor fi prezentate buletine informative şi va fi elaborată pagina web. 

D1 Iurie Rusu, preşedintele raionului Ocniţa, a solicitat de la minister şi Agenţie, să pună la dispoziţia 

direcţiilor economice ale consiliilor raionale, informaţia referitoare la condiţiile de selectare a proiectelor 

de dezvoltare regională şi modul de participare la concursul de selectare a propunerilor de proiect. 

Dl. Victor Cerevatîi a propus ca preşedinţii de raioane să delege câte 2 persoane din cadrul consiliului 

raional (1 - din cadrul direcţiei construcţii şi 1 - din cadrul direcţiei economice), care vor fi responsabile 

de colaborare cu ADR. 

Propunerile au fost acceptate şi au fost supuse votării. 

Au votat: 

Pro-29 Contra-0 S-au abţinut - 0 

S-a decis: Se aprobă Planul de activitate a ADR Nord pe anul 2010. 

5. Dra Irina Chiperi, consultant Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională a 
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prezentat Devizul cheltuielilor de organizare şi funcţionare a ADR Nord pe anul 2010 (se anexează). 

D1 Vladimir Ghiţu, reprezentant al Centrului regional de asistenţă şi informare a ONG din Republica 

Moldova "CONTACT-Bălţi", a solicitat explicaţii referitor la necesitatea angajării experţilor din 

Program în cadrul ADR Nord. 

Dna Valentina Pleşca a explicat că experţii oferiţi de Programul "Moldova: cooperare în dezvoltarea 

regională" sunt specializaţi într-un anumit domeniu, astfel vor putea instrui angajaţii ADR. Referitor la 

fondul de salarizare şi fondul de stimulare, angajaţii trebuie sa aibă o pregătire foarte bună, astfel încât 

activitatea lor să fie remunerată în mod corect. Fondul de stimulare se accesează reieşind din rezultatele 

obţinute într-o anumită perioadă de timp. 

D1 Grigore Melnic, primarul or. Drochia, a propus operarea modificărilor în proiectul Devizului 

cheltuielilor de organizare şi funcţionare a ADR Nord pe anul 2010 în legătură cu stabilirea noilor tarife 

la energie şi gazele naturale, aprobate de către ANRE. 

Preşedintele CRD Nord a supus votării aprobarea Devizului cheltuielilor de organizare şi 

funcţionare a ADR Nord pe anul 2010, cu modificările propuse. 

Au votat: 

Pro-29 Contra - 0 S-au abţinut - 0 

S-a decis: Aprobarea Devizului cheltuielilor de organizare şi funcţionare a ADR Nord pe anul 2010. 

6. Dna Stela Corobceanu, consultant MDRD a prezentarea pentru discuţii proiectul Strategiei de 

dezvoltare regională Nord, (se anexează). 

D1 Victor Cerevatîi a informat privind termenul limită de aplicare a proiectelor regionale (februarie 

2010) şi a menţionat că acest termen este insuficient pentru a înainta propuneri de proiecte regionale, 

deaceea este necesar de înaintat spre aprobare, către CRD propuneri de proiecte pregătite pentru 

implementare chiar şi la nivel local. 

Dl. Marcel Răducan a atenţionat asupra faptului că donatorii, de obicei, sunt interesaţi de proiectele cu 

impact regional, şi nu local. 

S-a luat act de informaţia prezentată. 

7. D1 Victor Cerevatîi a propus operarea unor modificări la regulamentul CRD: 

a ) S-a propus prelungirea termenului mandatului Preşedintelui şi vicepreşedintelui CRD Nord de 

la 1 an la 2 ani. 

Au votat: 

Pro-29 Contra - 0 S-au abţinut - 0 
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b) în calitate de Preşedinte, s-a propus candidatura dlui Victor Cerevatîi, preşedintele raionului 

Briceni. în calitate de vicepreşedinte al CRD Nord, s-a propus candidatura lui Vasile Panciuc, 

primarul mun. Bălţi. 

Au votat: 

Pro - 29 Contra - 0 S-au abţinut - 0 

S-a decis: Pentru o perioadă de 2 ani s-au ales dl Victor Cerevatîi - Preşedinte a CRD Nord şi dl 

Vasile Panciuc - Vicepreşedinte . 

8. Se propune crearea Biroului permanent în cadrul CRD Nord: 

D1 Victor Cerevatîi - a propus ca fiecare raion să desemneze candidatul său pentru a face parte din 

Biroul permanent al ADR. 

D1 Vlad Ghiţu, director al Centrului regional de asistenţă şi informare a ONG din Republica 

Moldova „Contact-Bălţi", a propus ca în Biroul permanent să fîe inclus un reprezentant al sectorului 

privat şi unul din partea ong-urilor. 

D1 Grigore Melnic, primarul or. Drochia, a propus ca în Biroul permanent, reprezentanţii să fie 

desemnaţi conform principiului de prioritate. 

Se recomandă ADR Nord, cu suportul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, să 

opereze modificări de rigoare în Regulamentul organizare şi funcţionare a CRD Nord şi prezentarea 

modificărilor spre aprobare. 

S-a supus votării chestiunii date cu propunerile respective. Au votat: 

Pro - 29 Contra - 0 S-au abţinut - 0  
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S-a decis: Crearea Biroul permanent în cadrul CRD Nord, compus din 15 membri, inclusiv: 

- Câte un reprezentant din fiecare unitate administrativ-teritorială din cadrul regiunii Nord; 

- Reprezentantul sectorului civil - Vladimir Ghiţu, director al Centrului regional de asistenţă şi 

informare a ONG din Republica Moldova „Contact-Bălţr; 
- Reprezentantul sectorului privat - Leonid Babii, director al S.A. „Barza Albă"; 

- Reprezentantul primarilor- Grigore Melnic, primarul or. Drochia.

 

Preşedintele şedinţei

Secretar al şedinţei Consiliului 

 
Victor CEREVATÎI 

 / Ecaterina CULEV 


