PROCESUL-VERBAL nr. 1
al şedinţei ordinare
a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud)
or.Cimişlia

11 iulie 2013
ora 14.00

Prezidează: Dna Efrosinia Grețu, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
Total membri ai CRD Sud: 28 persoane
Prezenţi: 24 persoane;
Absenţi: 4 persoane.
Invitaţi:
Dl Liviu Oboroc, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;
Dl Valerian Bînzaru, Director Direcția Generală Dezvoltare Regională;
Dl Dorin Andros, Șef Direcție politică și cooperare regională;
Colaboratori ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud;
Mass-media locală: ”Pro Media TV Cimișlia”.
Reprezentanții GIZ Moldova: Torpan Igor, consultant GIZ Moldova.
Dna Efrosinia Greţu, preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, a salutat
prezența și a prezentat ordinea de zi a ședinței ordinare CRD Sud.
Ordinea de zi:
I.
Cu privire la audierea raportului de activitate al ADR Sud pentru semestrul I anul
2013.
II.
Cu privire la prezentarea progresului în implementarea proiectelor investiţionale
aprobate spre finanţare în anul 2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud.
III.
Cu privire la prezentarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii
2013-2015.
IV.
Cu privire la prezentarea conceptului Programului de dezvoltare a capacităţilor
CRD.
Se aprobă ordinea de zi a ședinței CRD.
Întrebări și propuneri:
Dl Vasile Buzu, președinte al raionului Ștefan Vodă, a propus, ca la ședința următoare a CRD Sud să
se discutate întrebarea referitor la completarea componenței Consiliului cu membrii noi.
Dna Efrosinia Greţu, preşedintele CRD Sud, a deschis ședința CRD Sud și a oferit cuvîntul dlui
Liviu Oboroc, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
Dl Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a salutat prezența și a
menționat onoarea participării la ședința dată. A relatat despre importanța implicării reprezentanților
APL de nivelul II în cadrul proiectului Twinning în Regiunea de Dezvoltare Sud, prin elaborarea
notelor conceptuale pentru proiectele cu impact regional: "Incubator de afaceri în raionul Cimișlia" și
"Aprovizionarea cu apă din rîul Prut a localităților din Leova, Cimișlia și Basarabeasca". A exprimat
recunoștința și rolul important în implicarea activă a membrilor CRD Sud în activitatea Agenției de
Dezvoltare Regională Sud și în procesul de implementare a proiectelor în Regiunea Sud. A subliniat,
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că Agenția de Dezvoltare Regională Sud este disponibilă pentru acordarea suportului informațional
necesar membrilor CRD Sud și reprezentanților APL de nivelul II pentru elaborarea fișelor de
proiect în domeniul eficienței energetice.
I. S-a examinat:
1. Cu privire la audierea raportului de activitate al ADR Sud pentru semestrul I anul
2013.
Dna Maria Culeșov, director ADR Sud, a numit obiectivele pentru anul 2013, stabilite în planul de
activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud. A prezentat rezultatele obținute în semestrul I
anul 2013 în implementarea proiectelor investiţionale și atragerea investiţiilor în Regiunea de
Dezvoltare Sud. A menționat colaborarea Agenției cu partenerii internaționali (GIZ Moldova, CoWanda, BirdLife International, CC-WARE ș.a.), în proces de dezvoltare regională întru asigurarea
investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Regională Sud.
Dna Tatiana Aramă – coraportor, șef Secție planificare strategică și programare, a informat despre
consolidarea procesului de planificare strategică și programare în Regiunea de Dezvoltare Sud:
 Elaborarea Planurilor regionale sectoriale pe domeniile AAC, MDS şi EE;
 Elaborarea studiilor şi analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud;
 Activităţi în cadrul procesului de elaborare a strategiei privind managementul deşeurilor
navale pe Dunăre(CO-WANDA);
 Participarea în elaborarea şi/sau modificarea actelor legislative şi normative privind
dezvoltarea regională;
 Monitorizarea şi evaluarea implementării SDR şi POR Sud, raportarea către MDRC.
Dna Tatiana Aramă – coraportor, șef Secție planificare strategică și programare, a menționat
realizările în elaborarea planurilor sectoriale regionale în Regiunea Sud în domeniile de Eficiența
Energetică (EE), Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) și Managementul deșeurilor solide
(MDS).
Dna Ana Donia – coraportor, specialist în comunicare, a informat membrii CRD Sud despre
realizarea obiectivelor, stabilite în planul de activitate pentru anul 2013 pe compartimentul:
”Comunicare şi asigurarea transparenţei în activităţile ADR Sud. A numit modalități de promovare a
imaginii regiunii şi asigurarea transparenţei în activitatea ADR Sud:
 Mediatizarea lansării proiectelor de dezvoltare regională
 Publicații – 60, inclusiv în presa locală – 15, națională – 45
 Comunicate de presă – 109
 Ieșiri la TV – 11
 Ieșiri la radio – 11
 Accesări ale paginii web – 81 483
Dna Olga Zlati – coraportor, șef Secție financiară și achiziții, a prezentat informaţia cu privire la
executarea bugetului pentru semestrul I anul 2013:
 Bugetul aprobat inițial 2013 – 2 222,9 mii lei;
 Bugetul rectificat – 2 045,8 mii lei;
 Bugetul executat – 2 045,8 mii lei (100 %);
Din care:
 Fondul de salarizare – 1 566,8 mii lei;
 Deplasări în interes de serviciu – 13,3 mii lei;
 Cheltuieli administrative – 377,1 mii lei;
 Dezvoltare instituțională, activități și promovare – 88,6 mii lei.
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S-a decis:

1. Se ia act de informație cu privire la audierea raportului de activitate al Agenției de
Dezvoltare Regională Sud pentru semestrul I anul 2013 (se anexează), care este parte
integrantă a prezentei decizii.

II. S-a examinat:
1. Cu privire la prezentarea progresului în implementarea proiectelor investiţionale
aprobate spre finanţare în anul 2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud.
Dl Eugen Lupașcu – coraportor, șef Secție management proiecte, a prezentat informaţia despre 6
proiecte, aprobate și în proces de implementate în anul 2013 în Regiunea Sud din FNDR:
2 din proiectele în implementare au fost începute în anul 2012:
1. ”Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii (Caușeni)”.
2. „Reabilitarea Zonei de Odihna si Agrement „Lacul Sarat”, or. Cahul (Cahul).
- Prin decizia CNCDR nr18/12 din 20 decembrie 2012 au fost aprobate spre finanțare cu începere
din 2013 3 proiecte incluse în DUP 2013-2015:
3 „Construcţia drumului Codreni – Sagaidacul Nou (r-nul Cimişlia)”.
4„Renovarea drumului L – 510 Ştefan Vodă - Talmaza” (CR Ștefan Vodă).
5„Construcția drumului de acces spre Muzeul memorial „Alexei Mateevici” din s. Zaim” (s. Zaim)
- Prin decizia CNCDR nr. 3/13 din 21 iunie 2013 a fost aprobat spre finanțare proiectul:
6. „Reconstrucția drumului Sagaidac-Porumbrei M3 (varianta safaltată)”.
Dl E. Lupașcu a prezentat informația privind dinamica valorificării mijloacelor financiare pentru
semestrul I (perioada 2011-2013) și a menționat rezultatele obținute în această perioadă.
Întrebări și propuneri:
Dl Vasile Buzu, președinte al raionului Ștefan Vodă, a propus, ca pe viitor, în procesul de selectare a
propunerilor de proiecte pentru implementare în Regiunea Sud să fie acordată mai multă atenție la
proiecte cu impact regional.
Dl Avram Micinschi, președinte al raionului Cahul:
- Dat fiind faptul, că raionul Taraclia și Basarabeasca nu au nici un proiect în implementare,
dar raionul Cimișlia are 3 proiecte în proces de implementare, propun, ca pe viitor, să fie o
egalitate dintre toate raioanele din Regiunea Sud, și fiecare raion să aibă cel puțin cîte un
proiect pentru implementare.
Dl Avram Micinschi, președinte al raionului Cahul, a propus, ca Consiliul Național de Coordonare
Dezvoltării Regionale să eie în considerație proiectele, propuse pentru finanțare de către Consiliul
Regional pentru Dezvoltare Sud.
S-a decis:
1. Se ia act de informație cu privire la prezentarea progresului în implementarea
proiectelor investiționale, aprobate spre finanțare în anul 2013 în Regiunea de
Dezvoltare Regională Sud (se anexează).
2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura implementarea proiectelor, finanțate
din FNDR în anul 2013, și va prezenta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
raportul privind implementarea proiectelor susnumite.
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III. S-a examinat:
1. Cu privire la prezentarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 20132015.
Dl Dorin Andros, șef Direcție politică și cooperare regională, a prezentat informaţia despre
elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015. A numit obiectivul
general al Strategiei - ‘’Dezvoltarea echilibrată şi durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale
Republicii Moldova’’ și obiectivele specifice ale SNDR:
 Perfecţionarea cadrului legal şi normativ în domeniul dezvoltării regionale;
 Susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şi asigurarea unui sistem urban policentric;
 Consolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională;
 Diminuarea disparităţilor semnificative locale, inter- şi intra-regionale;
 Elaborarea şi promovarea planificării integrate şi participatorii în procesul de dezvoltare
regională.
Dl Dorin Andros, șef Direcție politică și cooperare regională, a prezentat planul de acțiuni privind
implementarea SNDR:
- Elaborarea mecanismului de conlucrare cu Chișinău și UTA Găgăuzia
- Completarea și modificarea Legii privind DR
- Modificarea conceptului finanțării proiectelor de DR
- Elaborarea Planurilor Sectoriale Regionale
- Elaborarea mecanismelor de promovare a parteneriatelor
- Realizarea politicii publice: Dezvoltare urbană echilibrată
- Elaborarea metodologiei de creare și dezvoltarea clusterelor.
S-a decis:
1. Se ia act de informație cu privire la prezentarea Strategiei Naționale de Dezvoltare
Regională pentru anii 2013-2015.
IV. S-a examinat:
1. Cu privire la prezentarea conceptului Programului de dezvoltare a capacităţilor CRD.
Dna Tatiana Aramă, șef Secție planificare strategică și programare, a prezentat conceptul
Programului de dezvoltare a capacităţilor CRD. A informat membrii CRD Sud despre obiectivele și
structura programului, a numit etapele de realizare a programului de dezvoltare a capacităților CRD.
A subliniat importanța dezvoltării capacităților CRD în realizarea Politicii de dezvoltare regională și
a dat recomandări referitor la organizarea activităților în cadrul programului dat.
S-a decis:
1. Se aprobă conceptul Programului de dezvoltare a capacităților Consiliului Regional
pentru Dezvoltare Sud.
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD:
-

Toate întrebările, stipulate în ordinea de zi a ședinței CRD, au fost examinate cu succes.

Preşedinte al Consiliului

Efrosinia GREŢU

Contrasemnat:
Secretar al şedinţei

Maria CULEŞOV
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