PROCESUL - VERBAL nr. 3
al Şedinţei ordinare a
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord
(CRD Nord)

21 iunie 2010

Oficiul de Documentare a Populaţiei

ora 13.00

mun. Bălţi, piaţa V.Alecsandri, 8A

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

Total membri ai CRD Nord invitaţi: 48 persoane
Din ei prezenţi: 28 persoane.
Absenţi: 20 persoane.
Invitaţi:

Colaboratori ai Direcţiei generale dezvoltare regională a Ministerului
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;
Reprezentanţii MDRD
Reprezentanţii Euroregiunii Prutul de Sus
Reprezentanţii HAFNER
Reprezentanţii mass-media
Aplicanţii ai propunerilor de proiecte

Ordinea de zi:

1. Cuvînt de deschidere.
- Victor Cerevatîi, preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord
2. Prezentarea informaţiei cu privire la acţiunile întreprinse în vederea elaborării Planului
Operaţional Regional pentru anul 2010-2012.
Ion Bodrug, director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord
3. Prezentarea succintă a propunerilor de proiecte parvenite.
Ion Bodrug, director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord
4. Dezbateri pe marginea propunerilor de proiecte recepţionate de către ADR Nord în
cadrul primului apel al propunerilor de proiect.
5. Aprobarea Planului Operaţional Regional pentru anul 2010-2012.

6. Concluzii finale şi evaluarea evenimentului.

1. Cuvînt de deschidere.
Dl Victor Cerevatîi, preşedintele Consiliului Regional de dezvoltare Nord, a dat citire
chestiunilor incluse în ordinea de zi. Membrii consiliului au fost rugaţi să se expună privitor la
agenda de lucru la care nu au parvenit alte propuneri. D-lui a mulţumiri APL I şi II pentru efortul
depus la elaborarea şi depunerea proiectelor în termenii stabiliţi la sediul Agenţiei. A prezentat
componenţa prezidiumului şedinţei (Pleşca Valentina, şef direcţie generală dezvoltare regională;
Bodrug Ion, directorul ADR Nord; Mihăilescu Constantin, consultant MDRD).
A prezentat o informaţie succintă despre posibilităţile şi oportunităţile pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord în cadrul programului de vecinătate RO-MOLD-UCR. A fost convingător în
expunerea necesităţii pentru Moldova de a se include mai eficient în procesul de valorificare a
fondurilor UE şi de a se dezvolta din punct de vedere economic, social şi a implementa proiectele
cu impact transfrontalier.
Dl Bodrug Ion a salutat membrii CRD şi invitaţii şedinţei după care a prezentat o notă
informativă privind activitatea ADR de la ultima şedinţă CRD (26.03.2010) - training-uri interne
şi în afara agenţiei, vizite de studii, seminarii de informare a potenţialilor aplicanţi. A dat citirii

proiectele depuse la sediu conform punctajului acumulat şi categoriilor de grad de regionalitate
(impact regional/mai puţin regional/local).
DI Victor Cerevatîi a adus la cunoştinţa membrilor Consiliului componenţa nominală a
Grupului de lucru privind verificarea administrativă şi examinarea preliminară a propunerilor de
proiecte în domeniul dezvoltării regionale, precum şi decizia acestuia luată în cadrul şedinţei din
data de 11.06.2010.
D-na Valentina Pleşca a explicat celor prezenţi criteriile care au fost aplicate în cadrul
verificării administrative şi examinării preliminare a propunerilor de proiecte.
Dl Ion Bodrug a dat citirii lista proiectelor conform categoriilor de impact regional. D-lui a
venit cu propunerea de a elimina 3 proiecte elaborate de către ADR la care unii membri nu au fost
de acord fiind convinşi că ADR a depus proiecte necesare pentru finanţare. Dl Bodrug a explicat
care este situaţia celor 2 proiecte şi de ce nu au trecut etapa evaluării administrative.
Dl Victor Cerevatîi a venit cu propunerea de a scoate din listă cele 3 proiecte din categoria I,
pentru a include următoarele 3 din categoria II cu grad mediu de impact regional. Membrii CRD
au fost de acord asupra acestor schimbări parvenite şi au dat propunerea de a vota înaintarea
tuturor proiectelor spre CNCDR.
D-na Valentina Pleşca a adus la cunoştinţă că nu ar fi corect votarea mecanică a listei de
proiecte şi delegarea responsabilităţii de luare a deciziilor asupra CNCDR. A menţionat faptul că
proiectele din categoria III ce au impact local nu vorfi finanţate din FNDR, însă echipa ADR va
pune accent pe atragerea altor surse de finanţare.
Dl Victor Cerevatîi a solicitat celor prezenţi expunerea opiniilor pe marginea listei cu 28
proiecte care urmează a fi incluse în POR. Au fost recepţionate cîteva opinii pentru a fi incluse
toate proiectele în POR fară schimbări la care toţi au fost de acord.
Dl Bodrug Ion a prezentat structura şi componenţa Planului Operaţional Regional pe anii
2010-2012 al ADR Nord.
D-na Nina Botezatu a solicitat expedierea pe adresa electronică Planului Operaţional
Regional.
Dl Cerevatîi a propus celor prezenţi să sa pronunţe pe marginea POR-lui, la care unii membri
au cerut săfie pus la vot.
A fost pusă la vot chestiunea cu privire la Aprobarea Planului Operaţional Regional pentru
anul 2010-2012.

Au votat:
Pro-28

Contra- 0

S-au abţinut - 0

S-a decis: Se aprobă Planul Operaţional Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord pentru anul 20102012, conform anexei.

La sfîrşitul şedinţei celor prezenţi li s-a făcut cunoştinţă cu reprezentanţii companiei italiene
HAFNER care au prezentat compania dată şi misiunea acesteia. Această companie a venit cu
intenţia de a investi într-un proiect de management al deşeurilor solide prin ardere şi producerea
energiei termice şi electrice în sumă de 134 mln euro.
D-na Guţu, reprezentantul primăriei mun. Bălţi şi-a exprimat indignarea privind costul enorm al
colectării deşeurilor, al schimbării filtrului şi a menţionat faptul că or.Bălţi nu este de acord cu acest
proiect. Unii membri însă au fost cointeresaţi de informaţia recepţionată şi sînt pentru implementarea
proiectului şi investirea acestor bani.

Preşedintele CRDNord

Secretarul CRDNord

