PROCES -VERBAL пr.

1

al qedin{ei
а Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud)

or,cimislia

23 iапuаriе 2020
ora 14.00
Prezideazd: Dпа Maria Caleqov, director Agenliei de Dezvoltare Regionalй Sud.

Total mеmЬri ai CRD Sud: 28 реrýоапе
Prezen{i: 28 реrsоапе.
Invita{i:

Dl Dorin Andros, Secretar de Stat;
Dl Igor Malaio ýef Direc{ia politici de dezvoltare regionalй;
Reprezentan{ii GIZ Moldova;
Reprezentan{ii "Media ТY Cimi;lia".

Dna Maria Culeqov, director Agentiei de Dezvoltare Regionalё Sud а salutat prezen{a qi
prezentat ordinea de zi а qedinlei ordinare CRD Sud.

а

ordinea de zi:

L
Ш.
ПI.
lV.
Y.
VI.

Cu privire la politica dezvoltйrii regionale qi rolul CRD Sud in procesul decizional
Cu рriчirе la dеsеmпаrеа preqedintelui gi vicepreqedintelui Consiliului Regional репtrч
Dezvoltare sчd
Cu privire la desemnarea rерrеzепtапtчlчi sectorului privat in Consiliul Na{ional de
Сооrdопаrе а Dezvoltйrii Regionale
Cu рriчirе la аudiеrеа Raportului de implementare а Strategiei de Dezvoltare Regionalй
Sud репtrч anul 2019
Cu privire la арrоЬаrеа Рlапчlцi de implementare а Strategiei de Dezvoltare Regionali Sud
;i activitй{ii opera{ionale а Agenliei de Dezvoltare Sud репtrч anul 2020
Cu privire la proiectul orModernizarea Sеrчiсiilоr Publice Locale"

Dna Маriа Culeqov, director ADR Sud,

а oferit cuvбntul

dlui Dorin Andros, Secretar de Stat.

Dl Dorin Апdrоs а salutat prezenta gi а mentionat, сЁ este о zi deosebitё, 9i astёzi are loc prima
Eedin!ё de constituire а Consiliu Regional pentru Dezvoltare Sud. Dl Andros а incurajat pentru
implicarea activё а tuturor membrilor Consiliului in procesul de realizare а politicii de dezvoltare
regionalб. Totodatё, Secretarul de Stat а declarat, сё politica de dezvoltare rеgiопаlё constб in
rcalizarea dezvoltйrii social-economice echilibrate qi durabile ре intreg teritoriul Republicii Moldova,
prin corelarea eforturilor in cadrul regiunilor de dezvoltare. Consiliul Regional pentru Dezvoltare
Sud este responsabil de implementarea politicii de dezvoltare regionald in regiune 9i de aprobarea
documentelor strategice in domeniu qi а Planurilor de acliuni pentru implementarea acestora.
I. S-a examinat:
I. Сч рriчirе la politica dezvoltйrii regionale qi rоlul CRD Sud in рrосеsчl decizional

Dna Маriа Culeqov, director ADR Sud, а prezentat informa}ia despre politica dezvoltйrii regionale
rolul CRD Sud in procesul decizional.

gi

stimularea investi{iilor in sectorul privat, contribu{ia 1а reducerea ýomajului 9i nu in cele din
urmё imЬuпёtё}irеа nivelului de trai. Pentru а putea fi aplicatё politica de dezvoltare regiona16
in Republica Moldova s-au infiinlat qase regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul tfuii.
evaluare qi implementare а politicii de dezvoltare regionalй.

Modul de functionare al CRD Sud

.
.

ýedin{e ordinare trimestriale

ýedin{eextraordinare:
- la solicitarea preqedintelui CRD;

iniliativa CNCDR;
- la ini}iativa Agentiei de Dezvoltare Regionalё;
- la solicitarea unei treimi din numйrul total de membri ai cRD
* Prima qedintб а CRD este prezidatй de reprezentantul MADRM рбпб in momentul numirii in
funclie а preqedintelui Consiliului
Invita{ia de participare la ;edintб qi documentele relevante se transmit mеmЬrilоr Consiliului
Regional cu cel pu}in 15 zile inainte - in cazul ;edintelor ordinare 9i cu cel putin 3 zile inainte - in
cazul ;edintelor extraordinare.
ýedinta este deliberativё dacй este prezentб majoritatea membrilor permanenti ai Consiliului
Regional (cel putin 50 la sutё plus unul).
in cazul in саrе la qedinla Consiliului Regional nu este prezentё majoritatea membrilor
Consiliului, qedinta este аmiпаtй qi, in timp rezonabil, se сопчоасй о поuй qedintб.
iп caz de indisponibilitate, membrul CRD poate desemna, pebazбde рrосurй, о аltё реrsоапё
- la

din institufie, inclusiv cu drept de vot.
Deciziile Consiliului Regional vor fi aduse la cunoqtinta persoanelor interesate de сёtrе
secretarul CRD in termen de cel mult 7 zile din data semnйrii acestora de cбtre preEedinte.

Misiunea si Rolul ADR

pentru dezvoltarea rеgiопаlё

dezvoltarea durabilй qi echitabilё а intreg teritoriului regiunii Sud, urmёrind
inlёturarea dezechilibrelor dintre zonele regiunii in favoarea locuitorilor ei.

Rol: de а contribui

1а

Atributiile Agentiei

.
.
.

Consolideazё eforturile actorilor implicali in DR:
coordoneazё procesul de planificare strategicё regionalё. inclusiv ре sectoarele aferente sDR
Sud:

Identificй ideile de proiecte regionale ýi mobilizeazё
parteneriate;

APL din

regiune pentru сrеаrе de

о

Monitorizeazй utilizarea surselor FNDR in regiune:
Рrоmочеаzй imaginea RDS in !аrЁ ýi peste hotarele ei:

о
о
о
a

Rezultatele activitatii ADR Sud (2010-2019)

Asiguratё buna desfbýurare а Apelului de Propuneri de Proiecte I, Apelului do Propuneri de
Proiecte II qi а Apelului de Propuneri de Proiecte III ;
Elaborat Planul Operalional Regional Sud 2010-2О!2, Planul Operalional Regional Sud
20|З-20|5 9i Planul Opera{ional Regional Sud 2016-2019 ;
Implementate integral 40 proiecte investi{ionale in RDS, inclusiv 28 din sursele FNDR, 12
din alte surse (GIZ);
Valorificate surse ГtnanciaTe total de 585,3 mln lei, inclusiv 411,1 mln lei din FNDR qi |74,2
mlп lei din sursele exteme (GIZ).

Au votat:
Сопtrа -

Рrо - 28

0

S-au ab{inut - 0

S-a decis:

prezentatй de dna Maria Culeqovo directorul Agen{iei de
privire la politica dezvoltйrii regionale qi
сu
Dezvoltare Regionalй Sud
rolul Consiliului Regional репtru Dezvoltare Sцd in procesul decizional.

1. Se ia act de iпfоrша{iа
2.

Рrеzепtа decizie intrf, in vigoare de la data adoptёrii.

II. S-a examinat:

I.

Сч privire

la desemnarea preqedintelui qi vicepreqedintelui Consiliului Regional репtru

Dezvoltare sud

Dna Maria Culegov, director ADR Sud, а oferit cuvintul dlui Dоriп Andros, Secretar de Stat,
pentru а pune in disculie subiectul referitor la desemnaroa proýedintelui qi vicepreqedintelui
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.
Secretar de Stat, а precizat, сё in conformitate cu prevederile pct. 14 din
Regulamentul-cadru а1 Consiliului Regional pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotйrirea Guvemului nr.
|27 diп 08.02.2008, 1а рrорuпеrеа MADRM membrii Consiliului aleg din rindul membrilor
reprezentanli ai autorita1ilor administraliei publice locale, pre;edintele qi vicepreqedintele cu

Dl Dorin Апdrоs,

-

majoritatea de voturi аlе membrilor Consiliului.
in acest context, folosindu-mё de atribuliile rezervate Ministerului, propun desemnarea in
calitate de Preqedinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud а dlui Piotr Puqcari,

-

preqedinte

а1

raionului Basarabeasca.

Ач votat:

-

Pro

Сопtrа - 0

-27

S-au abfinut

-

1

in calitate de Vicepreqedinte,al Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud а dlui Marcel Cenuqa, pre;edinte al raionului Cahul.

Dl Dorin Дпdrоs, Secretar de Stat,

а propus desemnarea

Ач votat:
Сопtrа - 0

Рrо - 28

S-au ab{inut

-

0

S-a decis:

1.

Se desemneazio D!l!ЩЩщ.ддiо preqedinte al raionului Basarabeasca, in func{ia de
preqedinte al Consiliului Regional репtru Dezvoltare Sud.
dеsеmпеаzй, Dl Marcel Cenusao preqedinte al rаiопчlчi Cahul,
vicepreqedinte al Consiliului Regional репtru Dezvoltare Sud.

2. Se
3.

in

func{ia de

Prezenta decizie intrй in vigoare de la data adoptйrii.

astdzi presediпte al forului regioпal si cred сй сеа mаi imроrtапtd
misiuпе а mеа, de асum tпсоlо, este sd-mi aduc aportul la dezvoltarea пu doar а rаiопului
Basarabeasca, ci si а regiuпii tп апsаmЬlu. $i tmрrеuпd сu colegii diп CRD Sud, presediп|i de
rаiоапе, primari, rерrеzепtап|i ai Ьusiпеssului si mediului asociativ, vоm muпсi са sd atragem
iпvesti|ii majore, аsфl tпсdt Rеgiuпеа de Dezvoltare Sud sd аjuпgd а fi uпа atractivd, сu о
iпfrastructurd mоdеrпd, сu о есопоmiе durabild si соmuпitd|i prospere'1 а declarat Piotr Puqcarin
preqedintele raionului ВаsаrаЬеаsса qi'pre;edintele nou ales al CRD Sud.
"Дm

fost опоrаt

sd

fiu ales

III. S-a examinat:

1. Cu privire

la dеsеmпаrеа reprezentantului sectorului privat in Consiliul Na{ional de
Сооrdопаrе а Dezvoltйrii Regionale

preqedinte а1 Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, а mentionat, сё in
conformitate cu prevederile Regulamentului, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud urmеаzй sё
desemneze reprezentantul sёu din sectorul privat iп componen}a Consiliului Na}ional de Coordonare

Dl Piotr Puqcari,

а

Dezvoltйrii Regionale.

intrebiri

si рrорuпеri:

1. Dl Nicolae GоrЬап,

mеmЬru CRD Sud - preqedintele raionului Cёu;eni, а propus ре dna
Svetlana Niloreanu in calitate de reprezentantului sectorului privat in Consiliul Na{ional de
Coordonare а Dezvoltёrii Regionale.
Dna Svetlana Ni{oreanu qi-a prezentat membrilor CRD Sud succint domeniul de activitate
din bibliografia.

2, Dl

Sergiu Andronachin mеmЬru CRD Sud - primarul or. Cimiqlia, а propus ре dl Gheorghe
Netedu iп calitate de reprezentantului sectorului privat in Consiliul Na{ional de Coordonare а
Dezvoltйrii Regionale.
Dl Gheorghe Netedu qi_a prezentat membrilor CRD Sud succint domeniul de activitate din
bibliografia.

Аu votat:
pentru dna Nitoreanu Svetlana:

Рrо

-

19

Сопtrа - 0

S-au ab{inut - 9

Contra - 0

S-au ab{inut - 23

pentru dl Netedu Gheorghe:

Рrо-5
S-a decis:

1.

Se desemneazi, Dna Ni{oreanu Svetlanan reprezentantul sectorului privat din Regiunea

2.

Prezenta decizie iпtrё in vigoare de la data adoptf,rii.

de Dezvoltare Sud in calitate de reprezentantul sectorului privat in Consiliul Na{ional
de Coordonare а Dezvoltйrii Regionale.

Secretarul de Stat, dl Dorin Andros а felicitat conducerea CRD Sud qi membrii noi aleqi qi а precizat,
сё Ministerul Agriculturii, Dezvoltёrii Regionale qi Mediului Ei ADR Sud salutё qi incurajeazё
implicarea activй а tuturor membrilor Consiliului in procesul de realizare а politicii de dezvoltare
regionalё.

IY.

S-a examinat:

I.

Сч privire la ачdiеrеа Raportului de implementare а Strategiei de Dezvoltare RegionalЙ
Sud репtrч апчl 2019

Dna Maria Culeqov, director ADR Sud, а prezentat informalia privind Raportul de implementare

а

Strategiei de Dezvoltare Regionall Sud pentru anul2019.

Prin intermediul unui raport amplu de implementare а Strategiei de Dezvoltare Regonalб Sud
20Т6-2020, in perioada anului 20|9, actorilor do dezvoltare regionalё qi invitalilor la qedin!б le-au
fost prezentate сеlе mai importante rezultate ob{inute de specialiqtii Agenliei in domeniul
implementйrii proiectelor de dezvoltare regionalй, programare rеgiопаlё qi соореrаrе ехtеrпй,
atragere investilii, organizare evenimente de рrоmочаrе а regiunii, schimb de experien{ё qi bune
practici etc. Totodatй, membrii CRD Sud au fost informa}i despre activitalile Agenliei planificate
pentru anul 2020, care se regйsesc in Planul de acliuni privind implementarea Strategiei de
Dezvoltare Regiona16 Sud 2016-2020, in anul2020.
Potrivit raportului, in 2019, ADR Sud а rca|izatproiecte de dezvoltare regionalё qi а organizat
evenimente al сйrоr principal obiectiv а fost implementarea politicii de dezvoltare rеgiопаlё qi

atragerea investitorilor strйini in regiune. Astfel, in 2019, valoarea totalё а investitiilor in Regiunea
de Dezvoltare Sud se cifreмё la 107,13 milioane lei, din саrе 31,1З milioane lei sunt bani valorifica}i
din Fondul National pentru Dezvoltare Regionalё (FNDR), 74,3 mln lei - mijloace financiare
valorificate din sursele UE,GlZ;i 1,7 milioane lei - atraqi din surso ехtоrпе.

Membrii CRD Sud au luat act dq activitйtile realizate de Agenlie in vederea implementlrii
proiectelor investilionale finanlate din FNDR ;i din sursele UE, de rolul ;i atribuliile care 1е revin in
rea|izarea obiectivelor politicii nalionale qi regionale in domeniul dezvoltёrii regionale, precum qi de
atribu{iile qi activitatea сurепtй а ADR Sud, institulie се realizeazё obiectivele regionale qi nalionale
de dezvoltare regionalё in Regiunea de Dezvoltare Sud а Republicii Moldova.

iпtrеьйri si рrорuпеri:

in

urmа disculiilor privind modificarea Regulamentului-cadru а1 Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud, Dl Igor Malaio ýеf Direclia politici de dezvoltare rеgiопаlё а propus еlаЬоrаrеа de
сёtrе membrii CRD Sud proiectului de decizie qi inaintarea proiectului dat 1а urmёtоаrе qedin!б а
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.
Dl Andrei Тоmеýсu, mеmЬru CRD Sud, а suslinut propunerea dlui Igor Malai qi а subliniat, сб este
nevoie de studierea minulioasй а Regulamentului-cadru susnumit, са 1а qedinla urmёtоаrе а
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud sё fie inaintate propuneri concrete de modificare а
Regulamentului-cadru.

Au votat:
Рrо - 28

Сопtrа - 0

S-au ab{inut - 0

S-a decis:

1. Se ia act

de prezentare

а Raportului de implementare а Strategiei de

Dezvoltare

Regionalй Sud pentru апчl 2019 (se anexeazi).

2,

V.

Prezenta decizie intrй in vigoare de la data adoptёrii.

S-a examinat:
I.
Сч privire la арrоЬаrеа Рlапчlчi de implementare а Strategiei de Dezvoltare Regionalй Sчd
qi activitf,{ii ореrа{iопаlе а Agen{iei de Dezvoltare Sud репtrч апчl 2020

Dna Maria Culeqov, director ADR Sud, а prezentat informa}ia privind Planului de implementare а
Strategiei de Dezvoltare Regionali Sud qi activiйlii operalionale а Agenliei de Dezvoltare Sud pentru anul
2020.

Strategia de Dezvoltare Regionalй Sud 20l,б-2020

.
о

Prezentul Plan anual de implementare (PAD al

SDR

Sud 2016 -2020 este elaborat pentru

31.12.2020 ýi include activitйtile ADR Sud privind
implementarea politicii de dezvoltare regionalё in RDS.
planul este in concordanlй cu cadrul normativ ýi strategic al politicii de dezvoltare

perioada 01.01.2020

-

rеgiопаlё.

planificare strategici

r' Actualizarea planului de actiuni din PRS ЕЕ: PRS DRL: PRS ААС;
,/ Analiza potenlialului de dezvoltare есопоmiсё а RDS" in contextul specializdrii

regiunilor.

,/

ЕlаЬоrаrеа studiului privind specializarea inteligentё а regiunii:
Еlаьоrаrеа structurii analizei socio-economice. crearea bazei de date cu indicatori statistici

,/

necesari in еlаьоrаrgа analizei socio-economice а RDs:
Instruirea reprezentanlilor ApL privind idetificarea ideilor ýi elaborarea de note conceptuale
viabile pentru noul apel de propuneri de proiecte din FNDR:

,/
,/

Asigurarea secretariatului CRS ААС ýi CRS MDS;
Dezvoltarea capacitёtilor membrilor CRS ААС ýi MDS.

Activitйti de gччеrпаrе eficientй

regionalё;

Regional ýi rароrtаrеа implementйrii MADRM ýi CRD Sud:

Аtrаgеrеа investitiilor

.8.

.l.
Ф
Ф
*

promovarea regiunii са destinatie pentru investitii:
consolidarea parteneriatelor existente ýi identificarea noilor parteneri de dezvoltare:
Orqanizarea sesiunilor de informare ."Info Day" pentru APL I ýi II;
Рrоmочаrеа ýi facilitarea соореrйrii intercomunitare pentru еlаЬоrаrеа ýi aplicarea

proiectelor regionale;
Identificarea surselor de finanlare pentru implementarea Programelor Regionale Sectoriale
ISA ýi Atractivitatea Turisticй а RDS.

iпtrеьбri si рrорuпеri:
Dl Igor Malai, ýef Direc{ia politici de dezvoltare regionalё, а propus, са qedinlele Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud sй fie organizate in fiecare raion а1 Regiunii Sud pentru implicarea
mai activё а tuturor mеmЬrilоr CRD Sud.

Dl Yаlеriu Мчstа{й, mеmЬru CRD Sud, а intervenit cu о propunere сйtrе Agen}ia de Dezvoltare
Regionalё Sud репtru organizarea vizitelor la proiectele, care se аflё in procesul de implementare in
Regiunea Sud репtru cunoaýterea situaliei curente despre procesul de implementare а proiectelor.

Аu votat:

Рrо - 28

Impotrivй - 0

S-au ab{inut - 0

S-a decis:

1.

Se

арrоЬi Planul

de implementare а Strategiei de Dezvoltare Regionalй Sud 20|6-2020

pentru anul 2020 (se апехеаzй).

2.

Prezenta decizie intri in vigoare de la data adoptйrii.

чI.

S-a examinat:

Сч рriчirе la proiectul ,rModernizarea Serviciilor Publice Locale"

La finalul evenimentului, Dl Реtru Veveri{a, geful Unitёlii consiliere politici in dezvoltare regionalй
in cadrul GIZ Moldova, le-a vorbit noilor membri ai CRD Sud despre asisten{a acordatё de proiectul
,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova" in procesul de implementare а
politicii de dezvoltare regionalё in Republica Moldova.
Au votat:

Pro - 28

Impotrivй - 0

S-ач ab{inut - 0

S-a decis:

1. Se ia act de informa{ia
Publice Locale".

2,

Prezenta decizie intrf, in vigoare de la data adoptirii.

Dl Piotr Puqcari, preqedinte

-

рrеzепtаtй cu privire la proiectul ,,Modernizarea Sеrчiсiilоr

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud:
Toate intrebйrile, stipulate in ordinea de zi а qedin{ei CRD, au fost examinate cu succes,
а1

conform agendei.

Preqedinte al Consiliului

Piotr PUýCARI

contrasemnat:
Sесrеtаr al qedin{ei

Маriа CULEýOV

