PROCES-VERBAL пr.2
al gedin{ei оrdiпаrе
а Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud

18 septembrie 2020
ora 10.00
Prczideazё, qedinfa:

or.CimiElia

Dl Piotr Pa;ccri, preqedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Total mеmЬri ai CRD Sud: 27 реrýоапе
Prezen{i: 18 persoane
Absen{i: 9 persoane
Invita{i:

Reprezentan{ii MSPL| GIZ Moldova.

Modul de desfйqurare: online, ре platforma ZOOM Meeting (link de ассеý
https:liuq02web.zoom.us/il86304783536?pwd:ckJNZrrRmRl dzRzFVNm9kYURPV082Zz09

ORDINEA DE

I.
П.
ПI.

IV.

V.
VI.

ZIZ

Сu рriчirе la dеsfrqчrаrеа online а qedin{elor CRD Sud.
Cu privire la Regulamentul de organizare qi func{ionare а Consiliului Regional
pentru Dezvoltare Sud.
Cu privire la delegarea unui mеmЬrч al CRD Sud in саdrul Comisiei de
еvаluаrе а Notelor Conceptuale qi Сеrеrilоr complete de fiпапfаrе depuse in
саdrul Apelului competitiv de selectare а proiectelor репtrч fiпап{аrе din
Fondul Na{ional pentru Dezvoltare Regionali.
Cu privire la Рrорчпеrеа de proiect privind suportul pentru Consiliul Regional
репtru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud.
Cu privire la proiectele implementate in Regiunea de Dezvoltare Sud сч
fiпап{аrе din sursele Uniunii Еurорепе qi а Bйncii gеrmапе pentru Dezvoltare

Kfw.

Сu privire la imрlеmепtаrеа ac{iunii "Abilitarea Cetfl{enilor in Republica Moldova'',
finan{ate de UE. Delegarea rерrеzепtапtчlчi CRD in cadrul Comitetului Dirесtоr al
acliunii ooAbilitarea Cetй{enilor".
Desfйqurarea qedin{ei:

Dl Piotr Puqcarin preqedintele Consiliului Regional репtru Dezvoltare Sud, а salutat
prezenfa gi а declarat qedinla deschisй, constatбnd prezenla а 18 membri. ýedinla este

doliberativб. Pro;edintele

CRD Sud а adus la

cunoqtin{ё agenda, enun{And principalele

obiective ale qedintei, incluse ре ordinea de zi.
Se supune votului agenda.

Аu votat:
Рrо

-

18

Сопtrа - 0

S-au ab{inut

-

0

Se арrоЬй integral, cu vot unanim, agenda qedinfei.
.I.

S-a examinat:

Dezvoltare Sud.

Dna Maria Culeqov, directorul Agenliei de Dezvoltare Regionalё Sud, а menfionat сй, in
temeiul НоtйrАrii nr. 10 din 15 mаl 2020 а Comisiei nafionale extraordinare de sйпёtаtе
publicй, de declarare а stйrii de urgеп!ё iп sйnёtate publicё ре intreg teritoriul Republicii
Moldova, qi tinAnd cont de evolulia situaliei epidemiologice actuale la nivel national qi
tendinta de creqtere а numйrului cazurilor de imbolnёviri cu CovID-lg,
рrесum qi luДnd in

considerare necesitatea de а asigura buna funclionare 9i desйqurare а activitйlii Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud, cu respectarea strictё а mбsчrilоr de control qi соmЬаtеrе а
infec}iei CovID- 19 qi evitarea riscului de contaminare а membrilor CRD Sud, Se proprrne,
ре perioada pandemiei, desйqurarea online а qedinlelor consiliul Regional pentru Dezvoltare
Sud.

Dl Mihai

Оlйrеsсu, preqedintele raionului Cimiqlia, la rAndul sёu, а invocat faptul сё
necesitatea de а desйqura qedinfele CRD Sud in format online este dictatё de pandemia
CovID_lg 9i de creqterea numёrului cazurilor de imbolnёviri, inclusiv in Regiunea de
Dezvoltare Sud situa{ia fiind una criticё qi alarmantё in acest sens. Totodatё, dat fiind faptul
сё existё necesitatea de а asigura iп continuare buna funclionare qi desйqurare а activitёlii
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, domnul Mihai оlйrеsсu а declarat сё, reieqind
din situafia privind infectffea cu virusul CovID - 19 (Coronavirus) 1а nivel european qi global:, este

песеsаr de а ne adapta qi de асееа considerб drept ороrtчпё desffqurarea in format online а
qedinfelor CRD Sud.
S-a supus votului.

Ач votat:
Рrо

-

13

Contra- 0

S-au ab{inut - 5

S-a decis:

1. Se арrоЬЙ desfiqurarea online а

qedin{elor Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud (CRD) Sudo urmffпd чrmitоаrеа modalitate:

1.1. ýedin{ele sчпt convocate la solicitarea:

а) Preqedintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud;
Ь) la ini{iativa Consiliului Nafional de Coordonare а Dezvoltirii

с)

Regionale;

la ini{iativa Agen{iei de Dezvoltare Regionalй Sud;

d) la solicitarea unei treimi din пumйrul total de mеmЬri ai Consiliului

Regional pentru Dezvoltare Sudo
qi se dеsfё;оаrй dасй la ;edin{б participi cel pu{in jumйtate plus unul din membri;i чоr
fi prezidate de preqedintele CRD Sud;
1.2. ýedin{ele se vor оrgапйа qi desfigura in format online, ре platforma online de
соmчпiсаrе qi de оrgапйаrе а videoconferin{elor ZOOM;
1.3. in cadrul qedin{elor online, deciziile Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
vОr fi adoptate сu vоtul majoritй{ii mеmЬrilоr prezen{i, рriп vot expus in format
electronic, in regim online, prin intermediul chatului public al qedin{ei online а CRI)
Sud de ре platforma ZOOM.
II. S-a examinat:

pentru Dezvoltare Sud.
Dna Maria Culeqovn directorul Agenliei de Dezvoltare Regionalб Sud а specificat сё, dаtё
fiind constituirea, |а2З iаплжiе2020, а noului Consiliu Regional pentru Dezvoltare Sud de
legislatura а IV-a, pentru organizarea qi asigurarea bunei func{ionёri а acestuia,
рrесum qi
conformitate cu prevederile Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea
regionalё in Republica Moldova, Ноtйrбrii Guvemuluint.l27 din 08.02.2008 cu privire la
mёsurile de realizare а Legii пr. 438-ХVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea
rеgiопаlй in Republica Moldova, este necesar са sё Гrе elaborat,inbazaRegulamentului-cadru
al Consiliului Regional pentru Dezvoltare (Дпеха пr. 2 la Hotdrdrea Guvеrпului пr. ]27
diП 8 februarie 2008), Regulamentul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. in acest
scop este binevenitй qi se propune de а fi instituita о comisie specialй, care ча lucra la
elaborarea Regulamentului consiliului Regional pentru Dezvoltare sud.
in cele се urmeazб, preqedintele CRD Sud, dl Piotr Puqcari, а declarat сё, intr-adevёr, este
oPortun de а сrеа о comisie specialё саrе sё se ocupe de еlаЬоrаrеа Rogulamentului de
organizare qi functionare а Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. S_a propus са
respectiva comisie sй aibб о соmропеп!й пumеriсй de 5 persoane.
La acest subiect, dl Mihai Оlйrеsсu, preqedintele raionului cimiqlia, а venit cu proprrnerea
Са, in calitate de secretar al comisiei, sй fie desemnatй о persoanё cu studii qi ехреriеп!ё in
domeniul juridic. iп context, Olйrescu а propus са in funclia de secretar al comisiei pentru
elaborarea Regulamentului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud sб fie desemnat
juristul din cadrul ADR Sud, са sё coordoneze qi sё imрuпё corectitudinea respectйrii

intocmai а legislafiei in vigoare qi qi поrmеlоr juridice existente in domeniul respectiv. De
aSemenea,

Mihai Оlf,rеsсu

а propus са,

in calitate de preqedinte al Comisiei, sё fie ales uп preqedinte de
raion, iar in calitate de membri sй fie desemnate 2 persoane din rбndul membrilor cRD sud,
qi о persoanё

-

de la

ADR

Sud.

Dl Vasile Maxim, preqedintele raionului ýtefan Vоdi, а propus са in calitate de preqedinte
al comisiei pentru elaborarea Regulamentului consiliului Regional pentru Dezvoltare sud sё
fie desemnat Piotr Puqcari, preqedintele CRD Sud.

Dna Maria Cule;ov, directorul Agen}iei de Dezvoltare Regionalё Sud, а propus са in
соmропеп!а Comisiei pentru elaborarea Regulamentului Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud ar fi bine sё se rеgёsеаsсй, de asemenea, un roprezentant al APL de nivelul I.
iп асеаstё ordine de idei, Maria Culeqov а lansat propunerea de a-l desemna in соmропеп!а

comisiei nominalizate ре dl Alexadru Bujorean, primarul oraqului Leova.

Dl Vasile Maxim,

preqedintele raionului ýtefan Vоdй, а mai propus са in calitate de
membru а1 Comisiei pentru elaborarea Regulamentului Consiliului Regional pentru
Dezvoltare sud sб fie dеsеmпаtё dna Larisa Voloh, primarul satului Palanca din rJ
ýtefan
Vоdй.
preqedintele raionului cimiqlia, dl Mihai Оlirеsсu, а inaintat
рrорuпоrеа са din comisia
responsabilё de elaborarea Regulamentului cRD sud sё fасй parte qi pre;edintele raionului
Сёчqепi, dl Nicolae Gorban.
Referitor 1а рrорuпеrеа inaintatё de dl Mihai Olйrescu de а desemna, in mod obligatoriu, in
calitate de secretar а1 comisiei un jurist, dna Maria culeqov а specificat сё in calitate de jurist
la Agenlia de Dezvoltare Regionalё Sud este angajat prin contract de prestare а serviciilor,
avocatul Anatolie Casap.

2. in сееа се priveqte stabilirea termenului рбпй la care comisia va elabora proiectul

Regulamentului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud qiJ va prezenta CRD Sud pentru
examinare qi aprobare, de la mebrii CRD Sud au parvent urmйtoarele
рrорuпеri:

Dl Vasile Maxim, preqedintele raionului ýtefan Yоdi - а propus са termenul limita pentru
еlаЬоrаrеа proiectului Regulamentului CRD Sud sё fie data de 1 noiembrie 2020.
Dna Tatiana Маriп, mеmЬrё а CRD Sud - а propus са termenul limitё pentru elaborarea
proiectului Regulamentului CRD Sud sй fie data de 1 noiembie2020.
Dna Maria Culeqov, directorul ADR Sud, а invocat necesitatea intrunii in mod repetat, peste
20 de zile, а mеmЬrilоr CRD Sud, pentru aprobarea notelor conceptuale viabile depuse in
cadrul primei etape а concursului репtru aplicarea proiectelor qi programelor de dezvoltare

regionalй, pentru finan{are din Fondul Na{ional de Dezvoltare Regionala (FNDR). in aceastё

ordine de idei, dumneai а inaintat propunerea са proiectul Regulamentului Consiliului
Regional репtru Dezvoltare Sud sё fie prezentat de сёtrе comisie spre examinare qi арrоЬаrе
membrilor CRD Sud in cadrul чrmйtоаrеi qedinfe а CRD Sud.
Propunerile parvenite au fost supuse votului, dupё cum чrmеаzё.

Au votat:

Рrо

-

13

Contra - 0

S-au abfinut

-

5 persoane

S-a decis:

1. А

institui comisia de еlаЬоrаrе а Regulamentului Consiliului Regional репtru
Dezvoltare Sud in urmf,tоаrеа соmропеп{й:

Piotr Puqcari - Preqedintele comisiei;
2. Anatolie Casap - Secretarul comisiei;
3. Alexandru Вujоrеап - mеmЬru al comisiei;
4. Larisa Voloh - mеmЬrч al comisiei;
5. Nicolae GоrЬап - mеmЬrч al comisiei.
1.

2.

3.

Comisia vа elabora proiectul Regulamentului Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud qi-l va prezenta CRD Sud репtru ехаmiпаrе qi арrоЬаrе in саdrul
чrmйtоаrеi qedin{e а CRD Sud.
Prezenta decizie intri in vigoare de la data adoptйrii.

III. S-a examinat:

} Сu privire la

delegarea mеmЬrilоr CRD Sud in componen{a Comisiei de
еvаluаrе а Notelor Conceptuale qi Сеrеrilоr complete de fiпап{аrе, depuse in
Саdrul Apelului competitiv de selectare а proiectelor pentru finanfare din
Fondul Na{ional pentru Dezvoltare Regionalй.

Luminita Netedu, specialista Sectiei planificare qi соореrаrе regionalб din cadrul Agenliei de
Dezvoltare Regionalй Sud, а adus la cunoqtinfa membrilor Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud faptul сё, in conformitate cu Anexa 1 la Manualul Operalional а1 Fondului

National pentru Dezvoltare Rеgiопаlё, aprobat prin Decizia Consiliului Nalional

de

Coordonare а Dezvoltйrii Regionale пr. I7l20 din 04 august 2020, este necesarб desemnarea
rePrezentan}ilor CRD Sud in componen{a Comisiei regionale de evaluare а Notelor
Conceptuale qi а Cererilor Complete de Finanfare depuse in саdrul Apelului competitiv de

selectare а propunerilor de proiecte репtru finanlare din FNDR,
permanent qi а unui mеmЬru supleant.

;i

anume: а unui mеmЬru

Dl Mihai olйrescun preqedintele raionului cimiqlia, а menlionat сё, luбnd in considerare

experien{a anilor рrесеdещi qi а apelurilor de propuneri de proiecte anterioare, au existat
anumite impedimente legate de necesitatea membrilor cRD sud din alte raioane decбt cel iп
care iqi аrе sediul ADR Sud, delegali in соmропеп!а Comisiei regionale de evaluare, de а se

deplasa zilпiс in centrul de reqedin!ё al Regiunii de Dezvoltare Sud pentru а putea participa 1а
qedinlele acesteia. Din aceastб. саuzё,, uneori qedinJele comisiei еrаu chiar contramandate.

Jinбnd cont de situalia dаtй, Mihai olёrescu а propus са din partea cRD sud in cadrul
comisiei de evaluare а Notelor conceptuale qi а cererilor complete de Finanfare sё fie

delegat dl Sergiu Andronachi, primarul ora;ului Cimiqlia.

Dl piotr

puqcario preqedintele consiliului regional pentru Dezvoltare
sud, а venit cu
propunerea са in соmропеп!а comisiei de evaluare а Notelor conceptuale qi а cererilor
complete de Finanlare sб fie delegat Marcel Сепuqй, preqedintele raionului cahul,
vicepreqedinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

Dl Nicolae GоrЬап, preqedintele raionului Сйчqепi, а inaintat рrорuпеrеа са in componenfa
comisiei de evaluare а Notelor conceptuale qi а cererilor complete de Fiпап!аrе sй fie
desemnat in calitate de reprezentant al cRD sud Mihai olйrescu, preqedintele raionului
cimiqlia, argumentбndu-qi рrорuпеrеа prin faptul сё este necesar sй fie delegatё о
реrsоапё de
ре loc, din Сimiqliц сже sй fie disponibilб in реrmапеп}ё de а participa la qedintele comisiei
nominalizate.

in cele се urmеаzб, dl Mihai Olйrescu а а declarat сё iqi retrage candidatura. Astfel, membrii

cRD sud

au purcos la examinarea propunorilor parvenite anterior.

S-a supus votului propunerea privind inaintarea candidaturii dlui Sergiu Дпdrопасhi,
рrimаr al oraqului cimiqlia, in calitate de mеmьru al comisiei de evaluare а Notelor
Conceptuale qi а Сеrеrilоr Complete de Fiпап!аrе.

Au votat:

Рrо

-

10

Сопtrа - 0

S-au ab{inut - 8 реrsоапе

s-a supus votului сеа de-a doua propunere privind inaintarea candidaturii dlui Marcel
сепuqё, vicepreqedinte al consiliului Regional pentru Dezvoltare sudn preqedinte al

rаiопului Cahul, in calitate de mеmЬru al Comisiei de evaluare а Notelor Conceptuale qi а

Cererilor Complete de Finanfare.

Au votat:

Рrо-

7

Сопtrа - 0

S-au ab{inut

-

11 persoane

in rezultatul пumйrйrii voturilor, а fost stabilit сё propunerea privind inaintarea candidaturii
dlui Sergiu Andronachi, primar al oraqului Cimiqlia, in calitate de mеmЬru
реrmапепt al
comisiei de evaluare aNotelor conceptuale qi а cererilor complete de Finanfare а intrunit

majoritatea de voturi ale membrilor CRD Sud prezenfi la qedintё.

S-a decis:

1. А delega ре dt Sergiu Andronachi, рrimаrul оrаqului Cimiqlia, mеmЬrч al
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, in calitate de mеmЬrч
реrmапепt in
соmропеп{а Comisiei de ЕvаIuаrе а Notelor Conceptuale qi Сеrеrilоr complete
de fiпап{аrе depuse in саdrul Apelului competitiv de selectare а proiectelor
репtru fiпап{аrе din Fопdul Na{ional pentru Dezvoltare Regionali.

2. А

delega ре dl, Маrсеl Cenuqa, preqedinte aI raionului Cahul, vicepreqedinte al
Consiliului Regional репtru Dezvoltare Sud, iп calitate de mеmЬru supleant in
соmропеп{а Comisiei de Еvаluаrе а Notelor Сопсерtuаlе
;i Сеrеrilоr complete
de fiпап{аrе depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare а proiectelor
pentru fiпап{аrе din Fondul Na{ional репtrч Dezvoltare Regionali.

3.

Prezenta decйie iпtri in vigoare de la data adoptirii.

IV. S-a examinat:

} Cu рrivirе

Рrорuпеrеа de proiect privind suportul pentru Consiliul Regional
pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Lumini{a Netedu, specialisti in саdrчl sec{iei planificare qi соореrаrе rеgiопаli din

cadrul Agenliei de Dezvoltare Regionalй Sud, а informat membrii Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud despre faptul сё ADR Sud а elaborat о Рrорuпеrе de proiect privind
suportul
pentru Consiliul Regional репtru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare
Sud, aceasta
avAnd drept obiectiv fortificarea in continuare functionarea cRD din Regiunea
de Dezvoltare
Sud, sporirea participёrii membrilor CRD Sud in activitatea Consiliului, consolidarea

identificёrii membrilor CRD Sud cu rolurile, responsabilitйlile qi sarcinile acestora,
рrесum qi imЬuпбtйlirеа capacitalilor membrilor CRD Sud de а рrоmоча qi сооrdопа
politicile de dezvoltare regionalё ;i aspectele vizatein regiune.

Dna Netedu а adus la cunoqtin{a membrilor CRD Sud activitй{ile planificate de а fi
implementate iП cadrul acestui proiect qi rezultatele care se preconi zeazб,de а fi atinse.
printre cele mai importante activitйli au fost
men}ionate urmйtоаrеlе:

Regiunile de Dezvoltare Сепtrч qi Nord);
de Dezvoltare Sud;

membrii CRD Sud (in

Organizarea чпеi vizite de stцdiu iп domeniile ААС, MDS, dezvoltйrii
Infrastructurilor de afaceri qi sporirii atractivitй{ii turistice in Regiunea sudMuntenia din Romffnia pentru mеmЬrii CRD Sud din Regiunea de Dezvoltare
Sud;

Organizarea unei mese rotunde сч genericul ,,Dezvoltarea regionali, proces се
implici соореrаrе, investifii qi оfеrй perspective репtru dezvoltarea lосаlйrr;
Organizarea atelierelor de luсrч privind dezvoltarea qi consolidarea capacitй{ilor
de utilйаrе ре larg а platformei de соmuпiсаrе de
ре pagina oficialй а ДDR Sud;
Оrgапйаrеа F'оrчmulчi de dezvoltare regionali in Regiunea Sud;
organizarea unei qedinfe preliminare de сопsчltаrе а mеmьrilоr cRD sud
privind constituirea qi institu{ionalizarea comisiilor de specialitate sач а unei
platforme alternative similare;
Organizarea unui atelier de luсrч extins privind 66Dezvoltarea regionalй qi rolul
CRD Sud in acest рrосеsОО qi а ýedin{ei ordinare а CRD Sud;
organizarea uпеi serii de ateliere/;edin{e de lчсrч репtru identificarea
рrоЬlеmеlоr сu саrасtеr regional qi fоrmulаrеа чпоr рrорuпеri qi idei de proiecte
spre discu{ii in format lйrgit in cadrul CRD Sud;
маsй rоtuпdй cu genericul "specialйarea inteligentйn motor de accelerare а
dezvoltirii qi creqterii economiceor.

А fost specificat, de asemenea, сё ADR Sud а semnat, in luna septembrie 202},un дсоrd
de finantare cu MSPL/GIS in vederea implementйriii Propunerii de proiect privind

suportul pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare
Sud qi сё, iпсербпd сu luna respectivё, urmеаzЁ а fi demarate primele activitёli planificate
in cadrul acestui proiect. In асеаstё ordine de ideii, propunerea de proiect urmеаzб а fi

CRD Sud, iar pentru coordonarea acliunilor privind implementarea proiectului
privind suportul pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de
Dezvoltare sud 9i activiйfilor planificate in cadrul acestuia, este necesar de а fi dеsеmпаtё
о реrsоапй responsabilй din раrtеа CRD Sud.
арrоЬаtё de

in luarea sa de cuvбnt ре marginea chestiunii

date, DI Nicolae GоrЬапо preqedintele
rаiопului Cйuqeni, а declarat сй, intr-adevйr, implementarea acestui proiect qi suportul
care Se рrесопizеаzё de а fi acordat din partea MSPL/GIZ pentru Consiliul Regional

pentru Dezvoltare Sud, in vederea fortificйrii acestuia, este un luсru fоаrtе benefic pentru
cRD sud dat fiind faptul сё se impune о implicare mai рlепаrё din раrtеа membrilor
acestui for in implementarea politicilor gi рrоiесtеlоr de dezvoltare regionalё in regiunea
sud, pentru а obtrine о creqtere qi un echilibru in dezvoltarea socio-economicё а acesteia.

De asemenea, experienla {йrilor avansate 9i exemplele de succes realizate de partenerii
!йrii noastre, printre care qi RomAnia, in domeniul imbunйtЩirii serviciilor publice de
Alimentare cu Арё qi Sanitalie, regionalizбtii acestora, asigurбrii unui management

eficient de gestionare а deqeurilor, implementёrii unor proiecte de anvergurё qi impact in
domenii iпсё insuficient explorate
Republica Moldova, precum dezvoltarea
infrastructurilor de afaceri, turismul q.a., este una foarte ороrtuпё qi песеsатё pentru ДРL

in

de nivelurile I qi II, dаr 9i репtru societatea civilй, mediul de afaceri din Regiunea de
Dezvoltare Sud.
Dl Nicolae Gorban а menlionat cd, atit problemele cu care se сопfruпtй in activit йеа sa
CRD Sud, precum qi activitёlile, paqii necesari de intreprins in vederea imbunitйfirii stйrii
de lucruri au fost discutate qi semnalate, in prealabil in cadrul qedinlelor de consultare qi
intrevederilor саrе au awt loc intre membrii CRD Sud qi ADR Sud, dar qi prin
intermediul unor chestionarele puse la dispozilia membrilor cRD sud. дstfе1 incбt de
cёtre ADR sud а fost asigurat un proces participativ qi transparent in vederea elaborйrii

Propunerii de proiect nominalizate, toate acliunile qi activitёlile planificate fiind agreate
ре final de comun acord.
Dna Tatiana Marin, pregedinta АО ,,Migcarea Ecologistб din Stefan Vоdё", mеmЬrё а CRD
Sudo а propus са in calitate de реrsоапб responsabilё din partea CRD Sud pentru
coordonarea acliunilor privind implementarea proiectului privind suportul pentru

Consiliul Regional репtru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud

qi

activitёlilor planificate in cadrul acestuia sё fie desemnat dl Nicolae Gorban, pregedintele
raionului Сёuqепi.
А fost supusё votului рrорuпеrеа dnei Tatiana Marin.

Ач votat:
Рrо - 18

Сопtrа - 0

S-au ab{inut - 0

S-a decis:

1.

Se арrоЬй Рrорuпеrеа de proiect privind suportul pentru Consiliul Regional
pentru Dezvoltare (cRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud qi inaintarea eio spre
fiпап{аrе, Agen{iei de Соореrаrе Interna{ionalй а Gеrmапiеi (Рrорапеrео de

proiect se апехеаzф.

2.

Se desemneazi dl Nicolae GоrЬап, preqedintele raionului Сйuqепi, in calitate de

реrsоапi responsabili din раrtеа CRD Sud репtrч сооrdопаrеа ac{iunilor
privind imрlеmепtаrеа proiectului privind suportul pentru Consiliul Regional
pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare (cRD) Sud qi activitй{ilor
planificate iп cadrul acestuia.

Y.

S-a examinat:

suроrtul financiar al Uniunii Еurорепе qi al Bincii Gеrmапе pentru
Dezvoltare KfW.
Dna Maria Culeqov, director al Agenfiei de Dezvoltare RegionaН (ADR) Sud, а informat
membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud despre mеrsul qi evolu{ia proiectelor

implementare de сйtrе ADR Sud, in Regiunoa do Dezvoltare Sud, cu finanlare din surselo
Uniunii Europene gi а Bёncii Germane pentru Dezvoltare KfW.

Dna Culeqov а menlionat сё, de сёtrе ADR Sud, au fost implementate, in perioada anilor
20|2- 2019, unele aflбndu-se iпсё in proces de implementare, proiecte cu finan{are ехtеrпй in
valoare totalб de 176.24 mln. lei, qi anume:

1. Aprovizioпarea

сu арd potabild а locuitorilor s, Rоsа, rаiопul Cahal _2,82 mlп. lei;
2. imЬапdtdlirеа capacitd|ilor ореrа|iопаlе ale operatoralai ,rАрd-Сапаl Cahal''
2,31 mlп,lеi;
3, Reabilitarea staliei de tratare а apei diп or. Cahut - 10,81 mIп. lei;
4. Coпstruc|ia Sistemalai de caпalizare iп satal Rоsu, rJ Cahal _ 16104 mlп. lei;
5. Сопесtаrеа caselor iпdividuаlе de locait la sbtemal ceпtralizat de caпalizare tп s.
Ro;a- 3,99 mlп. lei;
6, Proiectarea si coпstraclia apedactalai magistral Lеоvа - Iargara - 63,99 mlп. lei;
7. Proiectarea ;i Coпstraclia apedactulai magistral Cahal - LеЬеdепсо, iпclasiv а
;i
re|elelor iпterioare diп соmапа LеЬеdепсо. ЕТАРА I - 58,38 mlп. lei;
8. Seryicii de proiectare а relelelor de аlimепtаrе са арd а localitd|ilor Iargara,
Fiфепi, Rоmапоvса ;i Сарсui diп rаiопul Leoya _ 7,16 mlп. lei;
9. Servicii de proiectare а relelei de caпalizare iп ora;al Lеоча;i а Sla|iei de epurare

-

-

mIп.lеi;
10. Servicii de proiectare репtru eJicieпtizarea eпergeticd а LT
,,Сопstапtiп Spdtara''
diп or. Lеоvа - 1133 mlп. lei
11. Servicii de proiectare репtrа
фсiепtizаrеа епеrgеtiсd а LT ,,Matei Basarab'' diп or.
1,63

Basarabeasca

12.

-

0,5 mlп. lei;

Seryicii de proiectare а re|elelor de аlimепtаrе сч арd tп localitdlile Peliпei
Gdvdпоаsа diп r-паl Cahal са extiпderea cdtre or. Vаlсdпеsti - 7128 mlп. lei.

obiectivul general al proiectelor finalizate а fost extinderea qi modernizarea sistemului

alimentare cu арё qi canalizare in raioanele cahul qi Leova din Regiunea de Dezvoltare sud.

са urmаrе

de

а implementёrii proiectelor sus-men{ionate, s-au oblinut urmёtoarele rezultate:

- 7 proiecte tehnice de execulie elaborate (5 ААС 9i 2 ЕЕ);
- 1 clёdire а operatorului de serviciu rераrаtё qi dotatй сu mobilier
specializatё;

-

;i

qi

tеhпiсё

2 stalii de tratare а apei reabilitate;

4 stafii de роmраrе а apei construite/reabilitate;
8 rezervoare supraterane din panouri metalice а cAte

V:800 m3

qi 50 m3 construite;

2 rczewoare subterane din beton armat а cбte V:700m3 reabilitate;
2 instalatii de dezinfectare а apei cu hipoclorit de sodiu construite;

,

73,5 km do rе{еа de apeduct construitЙ (34,0 km de apeduct rпagistral
iпtеrпd de apeduct);

,

si

39,5 km reyea

1684 Ьrапqйri ale consumatorilor la refeaua de distribu{ie а apei construite;

22,З km dereteade сжпlizже construitё;
4 stafii de pompare а apelor uzate;

442de gospodйrii cu acces la canalizare centralizatй;
б localitйfi conectate la apeduct qi sistem de canalizare construite;

21789 de locuitori cu acces imbunёtёlit

1а арё

potabilё;

146з60 de сеtёfепi сu acces imbunёtё}it la арё potabilё tratatб din 7З de localitйti аlе
raioanelor Leova qi Сйul.

Referindu-se in particular la proiectele/mёsurile finan{ate din sursele Guчеrпчlui Germaniei
qi Uniunii Ечrореапй (KfW), dna Culeqov а menlionat urmёtоаrеlе:

1.

2,
3.

4.

Соmропепtа I ,,Alimeпtarea са apd;i evacuarea apelor azate diп r-паl Cahalrr, tп
yaloare de ]2 000 000 lei;
Соmропепlа II ,,Iпiliativa priviпd caпalizarea Cahul", iп vаlоаrе de ]0 000 000 lei;
Соmропепtа III ,rМdsurа de tпso|ire", iп valoare de ] 500 000 tei;
Ea4Moldova: Арd caratd репtrа Cahal, iп yaloare de ]0.124.000 lei,

Directorul ADR Sud а specificat obiectivele fiесйru proiect iп parte qi а elucidat situafia
actualй qi actiunile саrе se intreprind in vederea atingerii rezultatelor scontate.

Аu votat:
Рrо - 18

Сопtrа - 0

S-au ab{inut - 0

S-a decis:

1. А

lua act de informa{ia prezentatii de dna Маriа Culeqovo director al Дgеп{iеi de
Dezvoltare Regionalf, Sud, сu privire la mеrsul qi evolu{ia implementiriio in
Regiunea de Dezvoltare Sud, а proiectelor finan{ate de Uniunea Ечrореапй qi
Вапса Germanji репtru Dezvoltare КМ.

2.

Prezenta decizie intrй in vigoare de la data adoptirii.

VI. S-a examinat:
Republica Moldovar', finan{ate de Uniunea Ечrореапй.

Lilia

а

proiectului Modernizarea serviciilor publice Locale
implementat de Agenlia de Соореrаrе Interna{ionalй а Germaniei (GIZ), а йcut о scurtй
prezentare ре marginea proiectului ,,Abilitarea cetёfenilor in Republica Moldova'',
finan{ate

Hincuo rерrеzепtапtё

de Uniunea Europeani. Reprezentanta GIZIMSPL а informat membrii CRD Sud caro sunt
obiectivele acliunii in сачzй qi се prevede еа.
Durata proiectului : Ianuarie 20|9 -Decembrie 2021 (36luni)

Bugetul ac{iunii: 4,9 milioane EUR, in contextul Cadrului Unic de Suport al UE
репtru
Moldova (2017,2020), acordat prin intermediul Instrumentului European de Vесiпёtаtе,
inclusiv 3,75 milioane EUR granturi locale
Sfera de ac{iune:
Regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud

qi

UTA Gйgйuzia.

Obiectivul general - Abilitarea cetйlenilor prin participarea constructivё а OSC la procesele
de luare а deciziilor 1а nivel local, regional qi nafional.
Referinduse in particular la Regiunea sud, dna Hincu а specificat сё beneficiari finali ai
proiectului sunt cetёlenii (inclusiv elevii) care locuiesc aici, organizaliile societйlii civile, in
special cele de la nivel local, refele аlе osc qi mass media. Раrtепеri ai proiectului sunt
Consiliul Nalional а1 Organiza{iilor Neguvernamentale, reprezentanlii дрL I qi ДРL П,
Consiliцl Regional репtru Dezvoltare Sud, Ministerul Agriculturii, Dezvoltйrii Regionale qi
Mediului, Agenfia de Dezvoltare Regionalй Sud.
Partener de implementare al actiunii - cRAIoN CoNTACT-CahuI. in total, in Regiunea
de
Dezvoltare Sud au fost selectate 15 OSC locale beneficiare de granturi UE. Sumа granturilor
acordate este de 512.913 EUR. Perioada de implementare
- рапа in august 202l. Raioanele
acoperite de ac}iune sunt: Саhчlп Сапtеmir, Cimiqlia, Taraclia, Leovao Сiuqепi.

In aceia;i ordine de idei, Lilia Hincu, consultant MSPL 1GIZ iп cadrul proiectului
orAbilitarea cetiifenilor in Republica Moldova", а invocat necesitatea delegйrii unui

mеmьru al consiliului Regional pentru Dezvoltare sud in calitate de mеmьru al comitetului
Director al acliunii "Abilitarea Cetёlenilor in Republica Moldova''.

vasile Maximo preqedintele raionului ýtefan yоd5, а propus са in calitate de mеmьru al
Comitetului Director al acfiunii "Abilitarea Cetёlenilor in Republica Moldova'', finanfate de
uE, sё fie desemnatё din раrtеа consiliului Regional pentru Dezvoltare sud dna Tatiana
Marin, preqedinta AO,,Miqcarea Ecologistё din raionul
ýtefan Vоdй''.

piotr puqcari, preqedinte al consiliului Regional
репtru Dezvoltare sud, а declarat сё
sustine propunerea dlui vasile Maxim, preqedinte al raionului
ýtefan vоdё.

Nicolae GоrЬап, preqedintele raionului Сйu;епi а declarat сd susline qi el

aceastё
candidaturё qi а inaintat рrорuпеrеа са sё fie supusй votului candidatura dnei Tatiana Marin
inaintatё pentru а reprezenta cRD sud iп cadrul comitetului Director al ac}iunii ''дьilitаrеа
Cetёlenilor in Republica Moldova".

Au votat:

Рrо - 18

Contra - 0

S-au ab{inut - 0.

S-a decis:

1. А lua

act de informa{ia prezentati de dna Lilia Нiпсu, rерrеzепtапt al Дgеп{iеi
de Соореrаrе Interna{ionali а Germaniei (GIZ), privind implementarea in
Regiunea de Dezvoltare Sud а ac{iunii 'oAbilitarea Cetй{enilor in Republica
Moldova", finan{ate de Uniunea Ечrореапi.

2,

Marin, mеmЬri а Consiliului Regional pentru Dezvoltare
sud, in calitate de mеmьru al comitetului Director al ac{iunii ''дbilitarea
Cetб{enilor in Republica Moldova'r.

3.

Prezenta dесйiе iпtrй in vigoare de la data adoptйrii.

Se deleagй dna Tatiana

La finele evenimentului, Dl Реtrч Vечеri{й, qeful Unitёlii consiliere politici in dezvoltare
regionalё in cadrul GIZ Moldova, а mullumit membrilor CRD Sud qi echipei дDR Sud pentru
implicare qi cooperare gi le-a urat succes in implementarea cu Succes а proiectului privind

suportul pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud,
finan}at de GIZIMSPL.

Preqedinte al Consiliului

Piotr PUýCARI

contrasemneazilz
Secretar al qedinfei

Maria CULEýOV

