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

or.Cimişlia

26 decembrie 2013
ora 10.00

Prezidează: Dna Efrosinia Grețu, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.
Total membri ai CRD Sud: 28 persoane
Prezenţi: 21 persoane;
Absenţi: 7 persoane.
Invitaţi:
Dl Liviu Oboroc, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor;
Colaboratori ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud;
Reprezentanții 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.

I.
II.
III.
IV.

Ordinea de zi:
Cu privire la realizarea Planului de activitate al ADR Sud şi implementarea
proiectelor de dezvoltare regională în perioada anului 2013.
Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2014.
Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcționarea
ADR Sud pentru anul 2014.
Cu privire la prezentarea informației despre decizia CNCDR privind finanţarea în
anul 2014 a proiectelor din DUP 2013-2015.

Se aprobă ordinea de zi a ședinței CRD.
Dl Vasile Petrenco, membru CRD Sud, a venit cu propunerea referitor la punerea în discuție
adresării din partea membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) către Primministru al Republicii Moldova și Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
(CNCDR).
Dna Efrosinia Greţu, preşedintele CRD Sud, a deschis ședința CRD Sud.
I. S-a examinat:
1. Cu privire la realizarea Planului de activitate al ADR Sud şi implementarea
proiectelor de dezvoltare regională în perioada anului 2013.
Dna Maria Culeșov, director ADR Sud, a numit 6 domeniile de intervenție ale ADR Sud în anul
2013, după cum urmează:
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 Planificare strategică și programare;
 Managementul proiectelor investiționale;
 Cooperare pentru dezvoltare;
 Consolidare de capacități;
 Comunicare și transparență;
 Activitate operațională.
A prezentat rezultatele obținute în anul 2013 în toate domeniile de intervenție ale ADR Sud, inclusiv
în implementarea proiectelor investiţionale și atragerea investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud.
A menționat colaborarea Agenției cu partenerii internaționali (GIZ Moldova, Co-Wanda, BirdLife
International, CC-WARE ș.a.), în proces de dezvoltare regională întru asigurarea investiţiilor în
Regiunea de Dezvoltare Regională Sud. A prezentat informația succintă despre proiectele,
implementate în anul 2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud.
S-a decis:
1. Se ia act de informația cu privire la realizarea Planului de activitate al Agenției de
Dezvoltare Regională Sud şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională în
perioada anului 2013.
II. S-a examinat:
1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2014.
Dna Tatiana Aramă, șef Secție planificare strategică și programare, a prezentat informația despre
domeniile majore de activitate a Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2014, după cum
urmează:
1) Planificarea regională sectorială
 Elaborarea și aprobarea programelor regionale sectoriale în domeniile Eficiență Energetică,
Apă și Canalizare și domeniul Drumuri Locale și Regionale;
 Elaborarea Conceptelor de proiecte și a proiectelor pentru finanțare în domeniile EE și AAC;
 Îmbunătățirea POR Sud 2013-2015 prin încorporarea Programelor sectoriale și aprobarea
acestuia de CRD Sud;
 Promovarea armonizării Strategiilor raionale cu programele regionale sectoriale
Elaborarea studiilor de fezabilitate

3 studii de fezabilitate în domeniul managementul deșeurilor solide pentru
3 subregiuni din RDS;

1 Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Construcţia magistralei de
aprovizionare cu apă din r. Prut Leova-Iargara”
Inițierea procesului de elaborare a SDR Sud 2020

Elaborarea metodologiei;

Analiza socio-economică a RDS.
2) Managementul proiectelor de dezvoltare regională
 Implementarea a 3 proiecte lansate în anii precedenți(Lacul Sărat, Cahul, drumul SagaidacPorumbrei, Cimişlia şi drumul Ştefan Vodă - Talmaza )
 Lansarea implementării a 8 proiecte investiționale, inclusiv 3 cu finanțare din sursele GIZ;
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 Valorificarea a 109.5 mln. lei pentru implementarea proiectelor investiționale în 2014,
inclusiv 44, 5 din FNDR şi 65 mln. lei din sursele GIZ;
 Identificarea surselor de finanțare (co-finanțare) pentru proiectele incluse în POR Sud 20132015;
 Desfășurarea a 4 sesiuni de identificare a ideilor de proiecte pentru Apelul 4 la FNDR.
3) Dezvoltare și cooperare
Promovarea potențialului RDS
 Organizarea forumului regional “Parcuri industriale și incubatoare de afaceri- instrumente de
atragere a investițiilor în regiunile de dezvoltare”;
 Editarea broşurilor: “Vizitează Regiunea de Dezvoltare Sud” și “Profiluri investiționale”
pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
Consolidarea capacităţilor actorilor de dezvoltare regională:
 Implementarea Programului de dezvoltare a capacităților membrilor CRD;
 Implementarea Programului de dezvoltare a capacităților operatorilor de servicii de AAC;
 Instruiri pentru noile programe transfrontaliere 2014-2020
Consolidarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională
 Facilitarea privind aplicarea la Programul transfrontalier Moldova –Ucraina;
 Participarea în cadrul proiectelor internaţionale Co-Wanda şi CC-Ware;
 Participare în organizarea evenimentelor de rezonanță (ziua Europei, ziua Dunării, conferința
internațională depășirea disparităților regionale, etc.)
4) Comunicare și transparență
 Mediatizarea implementării proiectelor investiționale implementate de ADR Sud (pagina web
a agenţiei, rețele de socializare, mass-media, panouri informative, etc. );
 Desfășurarea campaniilor de conștientizare în cadrul proiectelor investiționale implementate
în RDS;
 Asigurarea transparenţei activităţilor ADR și CRD Sud (pagina web a agenţiei, rețele de
socializare, mass-media, panouri informative, etc.);
 Elaborarea și distribuirea buletinelor informative lunare electronice;
 Elaborarea și distribuirea materialelor promoționale.
5) Activitate operațională
 Planificarea şi utilizarea eficientă a surselor financiare destinate activităţii operaţionale
ale agenţiei
 Asigurarea secretariatului CRD Sud.
Dna Tatiana Aramă, șef Secție planificare strategică și programare, a numit și rezultate preconizate
pentru anul 2014:
 Valorificate surse financiare în volum de 109, 5 mil. lei (inclusiv 44, 5 mil. din FNDR şi 65
mln. lei din sursele GIZ )pentru implementarea proiectelor investiționale
 3 Programe Regionale Sectoriale în domeniul Eficienţă Energetică, Apă şi Canalizare și
Drumuri Locale şi Regionale aprobate de CRD Sud,
 Elaborate proiecte regionale calitative pentru finanțare în domeniile Eficienţă Energetică în
clădirile publice şi Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare
 Elaborate 4 studii de fezabilitate pentru RDS
 Organizat forumul regional ,, Parcuri industriale și incubatoare de afaceri – instrumente de
atragere a investițiilor în regiunile de dezvoltare”.
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S-a decis:
1. Se aprobă Planul de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul
2014 (se anexează), care este parte integrantă a prezentei decizii.
2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura realizarea Planului de activitate
pentru anul 2014 și va prezenta rapoarte semestriale Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Sud privind realizarea acestuia.

III. S-a examinat:
1. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcționarea
ADR Sud pentru anul 2014.
Dna Olga Zlati, șef Secție financiară și achiziții, a prezentat Devizul cheltuielilor de organizare și
funcționare a Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2014, a informat membrii CRD Sud
despre executarea bugetului în anul 2013.
S-a decis:
1. Se aprobă și se prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Devizul
cheltuielilor de organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru
anul 2014 (se anexează), care este parte integrantă a prezentei decizii.
2. Se pune în sarcina Agenției de Dezvoltare Regională Sud identificarea surselor de
finanțare pentru activitățile nefinanțate de Fondul Național de Dezvoltare Regională.

IV. S-a examinat:
1. Cu privire la prezentarea informației despre decizia CNCDR privind finanţarea în
anul 2014 a proiectelor din DUP 2013-2015.
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD a prezentat informația despre proiectele din DUP 20132015, aprobate spre finanțare pentru anul 2014:
 Conform deciziei CNCDR Nr din 20 decembrie 2013 au fost aprobate 42 proiecte spre
finanțare pentru anul 2014;
 11 dintre proiectele aprobate spre finanțare sunt pentru RDS (3 proiecte trecătoare, 5 proiecte
noi cu finanțare din FNDR și 3 proiecte noi cu finanțare din GIZ Modova).
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD a subliniat acțiunile imediat următoare, planificate în
vederea implementării proiectelor aprobate:
 Analiza documentației tehnice existente pentru proiectele aprobate.
 Actualizarea devizelor de cheltuieli în vederea stabilirii costurilor estimative corecte ale
proiectelor aprobate (Beneficiar).
 Elaborarea bugtelor proiectelor aprobate.
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Elaborarea planurilor de implementarea și a planului de finanțare a proiectelor
Pregătirea caietelor de sarcini și a documentelor de licitație.
Lansarea licitațiilor publice
Contractarea lucrărilor.

S-a decis:
1.

Se ia act de informația cu privire la decizia CNCDR privind finanţarea în anul 2014
a proiectelor din DUP 2013-2015 (se anexează).

2.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura valorificarea integrală a mijloacelor
financiare destinate implementării proiectelor investiționale în anul 2014.

Dl Liviu Oboroc, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a salutat prezența și a
menționat onoarea participării la ședința dată de bilanț al anului 2013. A apreciat activitatea Agenției
de Dezvoltare Regională Sud ca foarte înaltă, cu rezultate bune în anul 2013. Au fost implementate
proiectele cu impact nu numai regional, dar și național – proiectul ”Turismul sportiv în promovarea
imaginii regiunii (Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă și
prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret și Sport în orașul
Căușeni)”. Angajații ADR Sud, membrii CRD Sud au depus eforturi mari pentru rezultate frumoase
în anul 2013. Pe parcursul anului curent au fost organizate și desfășurate cu succes multe activități
pentru dezvoltarea capacităților mambrilor CRD Sud în dezvoltarea regională. Pentru anul 2014
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor planifică efectuarea modificărilor în Legea
dezvoltării regionale referitor la majorarea procentului a Fonfului Național de Dezvoltare Regională
din bugetul național de la 1 % pînă la 3 %. Se preconizează sinergia tuturor fondurilor pentru
realizarea mai eficientă a mijloacelor financiare în implementarea proiectelor în toate regiunile de
dezvoltare regională.
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD Sud, a propus să fie discutată adresarea dlui Vasile
Petrenco, membru CRD Sud.
Propuneri:
Dl Ion Dolganiuc, membru CRD Sud, a propus să fie adăugat încă un punct în adresarea dată
referitor la permisiunea APL de nivelul I și I deschiderii conturilor bancare în valută străină pentru
atragerea investițiilor străine.
Dl Vasile Buzu, membru CRD Sud, a înaintat o propunere pentru trimiterea repetată adresării din
partea membrilor CRD Sud din data de 23.10.2013 către Prim-ministru al Republicii Moldova.
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD Sud:
- 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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