
 
 

PROCESUL – VERBAL nr. 1 

al Şedinței ordinare a  

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

(CRD Nord) 

 

24  ianuarie 2011                                                                 Oficiul de Documentare a Populației 

ora 14.00                                                                                         mun. Bălți, piața V.Alecsandri, 8A 

Prezidează: Nina Botezatu, Preşedintele CRD Nord ales, preşedintele al CR Fălești  

Total membri ai CRD Nord invitaţi: 48 persoane 

Din ei prezenţi: 30  persoane. 

Absenţi: 18  persoane. 

Invitaţi: Marcel Răducan, ministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 

Veaceslav Guţuţui, viceministru al Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; 

Colaboratori ai Direcţiei generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor; 

Reprezentanţii echipei Proiectului ”Moldova: cooperare în dezvoltare regională”; 

Reprezentanții mass–media. 

Ordinea de zi: 

1. Cuvînt de deschidere. 

Marcel Răducan,   ministrul  Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 

Botezatu Nina, preşedintele al CR Fălești  

2. Prezentarea raportului de activitate al ADR Nord pentru anul 2010 

    Ion Bodrug,  director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, 

3. Aprecierea Raportului de activitate pentru anul 2010 al ADR Nord. 

4. Prezentarea Planului de activitate și Bugetului ADR Nord pentru anul 2011 

     Ion Bodrug,  director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, 

5. Prezentarea la tema “Oportunități de finanțare în cadrul programelor de cooperare 

transfrontalieră ale UE”  

Tatiana Udrea și Mariana Puntea – ofițeri de informare și publicitate în cadrul biroului regional 

pentru programele de cooperare transfrontalieră. 

6. Concluzii finale şi evaluarea evenimentului. 

 

1. Cuvînt de deschidere. 

S-a discutat: 

 

Dl Marcel Răducan  a salutat participanţii menționând, că într-un an de zile, în urma demarării 

procesului de dezvoltare regională s-au obținut realizări considerabile, dar așteptările următorului 



 
 

an de activitate sunt cu mult mai mari. Astfel, pentru obținerea unor rezultate mai eficiente este 

nevoie de o insistență mai mare și implicare mai activă a membrilor CRD Nord 

Dnei Nina Botezatu, la începutul ședinței i-a fost delegată sarcina de a îndeplini funcția 

preşedintelui Consiliului Regional de dezvoltare Nord (din cauza lipsei președintelui și 

vicepreședintelui CRD Nord), după care a dat citire chestiunilor incluse în ordinea de zi. Membrii 

consiliului au fost rugaţi să se expună privitor  la agenda de lucru. Alte propuneri nu au parvenit.  

S-a decis 

Supunerea la vot a propunerii de a aproba ordinea de zi. 

Au votat: 

Pro – 30                                         Contra- 0                                              S-au abţinut – 0 

2. Prezentarea raportului de activitate al ADR Nord pentru anul 2010 

Dl Bodrug Ion, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord a făcut o prezentare a 

Raportului de activitate pentru anul 2010, care este structurat în 2 compartimente: 

1. Principalele activităţi ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord în  anul 2010 

2. Alte activităţi - se referă la activităţile orientate spre cooperarea cu partenerii de dezvoltare a 

ADR Nord 

3. Aprecierea Raportului de activitate pentru anul 2010 al ADR Nord. 

S-a discutat 

S-a luat act de informația prezentată de către dl Bodrug Ion cu privire la activitatea agenției pe 

parcursul anului 2010. 

Dl. Babii Leonid, director S.A “Barza Albă”, a propus ca pe viitor ADR Nord în cadrul apelului 

de propuneri de proiecte să vină cu un volumul exact de proiecte care vor fi finanțate din sursele 

FNDR. 

Dl Grigore Melnic, primar de Drochia,a menționat despre necesitatea elaborării unei Strategii de 

Dezvoltare Regională pe termen lung de 10-15 ani, unde să includem implementarea unor 

proiecte cu un impact la nivel de regiune, unde ar putea participa ca benificiari mai multe raioane. 

Dl Marcel Răducan, ministrul MDRC, a menționat că Strategia Dezvoltării Regionale Nord a 

fost aprobata de membrii CRD Nord 

S-a decis 

Să se aprecieze activitatea ADR Nord pentru anul 2010 ca drept satisfăcătoare 

Au votat: 

Pro – 17                                         Contra- 3                                              S-au abţinut – 10 



 
 

4. Prezentarea Planului de activitate și Bugetului ADR Nord pentru anul 2011 

Dl Ion Bodrug, directorul Agenției de Dezvoltare regională Nord a făcut o prezentare a Planului 

de activitate și Bugetului ADR Nord pentru anul 2011 

S-a discutat 

Dl Sochircă Haralampii și Silvia Țurcanu, membrii al consiliului, au solicitat informația cu 

privire la situația proiectelor finanțate din fondul FNDR și care sunt sumele finanțate pe fiecare 

proiect în parte, despre care au primit răspuns din partea dl Bodrug Ion, director ADR Nord. 

Dl Sochircă Haralampii, membru al consiliului, a propus ca agenția să angajeze în cadrul APL-

lor specialiști în elaborarea proiectelor ca acestea să fie eligibile spre finanțare din fondul FNDR. 

Dl Ion Bodrug, directorul Agenției de Dezvoltare regională Nord, a menționat că conform 

planului pentru 2011 agenția are ca obiectiv angajarea ONG-lor pentru instruirea potențialilor 

aplicanți și GIZ va aloca surse de finanțare pentru proiectului „ Dezvoltarea Capacităţii pentru 

Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontaliera în Republica Moldova" în cadrul căruia vor 

fi instruiți specialiști în elaborarea proiectelor. 

Dna Valentina Peșca , director al Direcţiei Generale Dezvoltare Regională, a menționat că ADR 

Nord nu scrie proiecte ci facilitează elaborarea și finanțarea proiectelor și a propus trecerea 

nemijlocită la procedura de aprobare a planului și bugetului ADR Nord pentru anul 2011. 

Dl Sergiu Culibaba, membru al consiliului, a menționat că membrii CRD Nord au primit toate 

materialele relevante ședinței în timp convenabil, și a venit cu propunerea de a trece la votarea 

propriuzisă. 

Au votat: 

Pro – 30                                         Contra- 0                                              S-au abținut – 0 

S-a decis 

Aprobarea planului de activitate și bugetului ADR Nord pentru anul 2011 

5. Prezentarea la tema “Oportunități de finanțare în cadrul programelor de cooperare 

transfrontalieră ale UE”  

Membrii CRD Nord și cei prezenți ca invitați au fost informați pe 3 programe de finanțare ale 

UE: 

- Program Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013; 

- Program Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013; 

- Program Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-est 2007-2013; 

 



 
 

6. Concluzii finale şi evaluarea evenimentului. 

Dna Botezatu Nina, preşedintele al CR Fălești, a rugat membrii CRD Nord să se expună în 

privința finalizării agendei, alte propuneri nu au parvenit, astfel a anunţat finalizareaa examinării 

chestiunilor din ordinea de zi. A mulţumit tuturor pentru participare, activism şi buna organizare 

a evenimentului.  

 

 

Preşedintele   CRD Nord                                                Nina BOTEZATU 

 

 

Secretarul   CRD Nord                                                     Ion BODRUG 


