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

or.Cimişlia

15 august 2012
ora 14.00

Prezidează: Dna Efrosinia Grețu, președinte Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
Total membri ai CRD Sud: 32 persoane
Prezenţi: 25 persoane;
Absenţi: 7 persoane.
Invitaţi:
Dl Veaceslav Guțuțui, Viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;
Dl Sergiu Cecan, şef Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională;
Colaboratori ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud;
Mass-media națională („Teleradio Moldova);
Reprezentanții GIZ Moldova;
Dl Andrei Timuş, reprezentantul Întreprinderii Mixte ECOSOLINVESTMENT SRL.
Cuvînt de deschidere – Dna Efrosinia Greţu, preşedinta CRD Sud.
Dna Efrosinia Greţu, preşedintele CRD Sud, a deschis ședința CRD Sud și a propus un minut de
reculegere în memoria dlui Ivan Veverița, președinte al raionului Cimișlia și vicepreședinte al
CRD Sud.
Dl Veaceslav Guțuțui, viceministru MDRC, a salutat prezența și a menționat despre importanța
sedinței de astăzi, care prevede aprobarea listei proiectelor regionale pentru Regiunea Sud. După
aprobarea listei de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud, va avea loc evaluarea finală
interministerială a proiectelor regionale. În baza concluziilor acestei Comisii, la sfîrșitul lunii
septembrie 2012, în cadrul ședinței următoare a CNCDR va fi discutată varianta preliminară a
Documentului Unic de Program, pentru perioada următoare, începînd cu anul viitor. După
aprobarea Documentului Unic de Program, va avea loc avizarea acestui document la ministere, în
urma cărora va avea loc adoptarea lui prin Hotărîrea de Guvern. MDRC propune, ca Documentul
Unic de Program să fie aprobat în luna noiembrie 2012, pentru ca în luna decembrie 2012 să se
discute despre implementarea și finanțarea proiectelor pentru anul viitor. Dl Guțuțui V. a relatat,
că MDRC este responsabil de actualizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională. La finele
lunii septembrie, cu ajutorul colegilor de la GIZ Moldova, se planifică actualizarea Planului
Operațional Regional Sud.
Dl Veaceslav Guțuțui, viceministru MDRC:
-

Doresc mult succes ședinței de astăzi și sper, ca membrii Comisiei de evaluare să vină cu
răspunsuri, dacă vor fi anumite întrebări, și să finalizăm către orele 17.00 toată ședința.
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Dna Efrosinia Greţu, preşedintele CRD Sud, a propus aprobarea agendei, cu o singură
schimbare: ultima întrebare din agendă să fie trecută ca prima, și aprobarea timpului ședinței –
pînă la orele 17.00.

Au votat:
Contra – 0

Pro - 25

S-au abținut - 0

S-a decis: Aprobarea agendei și timpului ședinței CRD.
Ordinea de zi:
I.

Cu privire la prezentarea proiectului Network Oy al companiei finlandeze

HFT.
II.

Cu privire la analiza Raportului de activitate a ADR Sud pentru semestrul I al

III.

anului 2012.
Cu privire la audierea Raportului privind implementarea proiectelor de dezvoltare

IV.

V.
VI.

regională cu finanțare din FNDR și GIZ, pe perioada ianuarie-iulie 2012.
Cu privire la Raportul de evaluare a cererilor de finanțare pe proiectele depuse în
cadrul Apelului II de propuneri de proiecte și stabilirea listei proiectelor pentru POR
Sud 2013-2015.
Cu privire la dezbateri și discuții pe marginea raportului de evaluare a cererilor de
finanțare. Aprobarea listei pentru POR Sud 2013-2015.
Cu privire la prezentarea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Sud

revizuit și conceptul Programului Operațional Regional Sud 2013-2015.
I. S-a examinat:
1. Cu privire la prezentarea proiectului Network Oy al companiei finlandeze HFT.
Dl Andrei Timuş, reprezentantul Întreprinderii Mixte ECOSOLINVESTMENT SRL, a prezentat
Compania HFT Network Oy și a menționat, că scopul principal al Proiectului este dezvoltarea
sistemei integrale cu privire la Managementul Deşeurilor în Regiunea Sud a Republicii Moldova,
în conformitate cu normele şi standardele Uniuneii Europene în domeniul protecției mediului
înconjurător. A relatat despre metodologia în cadrul implementării Proiectului, activităţile
principale, beneficii şi rezultate, impactul asupra mediului și volumul estimat al investiţiilor.
După prezentarea, din partea membrilor CRD au fost date întrebări referitor la plata populației
pentru acest proiect, data începerii proiectului, bugetul proiectului. Dl Andrei Timuş a răspuns la toate

întrebările date.
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată prima decizie.
Au votat:
Pro - 25

Contra – 0

S-au abținut - 0
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S-a decis:
1. Se confirmă, că sistemul de colectare și tratare a deșeurilor solide pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud din cadrul proiectului Network Oy al companiei finlandeze HFT
corespunde cu prevederile Strategiei de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în
Regiunea de Dezvoltare Sud.
2. Se recomandă, implementarea proiectului Network Oy al companiei finlandeze HFT
în Regiunea de Dezvoltare Sud, în conformitate cu Strategia de Gestionare Integrată
a Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud.
3. Se recomandă, Asociației pentru managementul deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare
Sud inițierea convorbirilor privind asigurarea implementării proiectului Network
Oy.
4. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va acorda suport necesar pentru
implementarea proiectului Network Oy.
II. S-a examinat:

1.

Cu privire la analiza Raportului de activitate a ADR Sud pentru semestrul I al anului 2012.

Dna Tatiana Aramă, șef al Secției planificare strategică și programare al ADR Sud, a prezentat
informaţia privind Raportului de activitate al ADR Sud pentru semestrul I al anului 2012.
(Prezentarea se anexează).

 În primul semestru al anului 2012, ADR Sud a continuat implementarea a 5 proiecte regionale
lansate in 2011, şi a dat start la încă 2 proiecte aprobate spre finanţare din FNDR.
 Semestrul I al anului 2012 este marcat încă de două evenimente majore.
 A fost lansat cel de al doilea APP, care spre deosebire de primul apel a avut 2 etape de
implementare, etapa de colectare a NC şi etapa de colectare a cererilor complete de finanţare;
 S-a dat start exerciţiului de revizuire a SDR Sud. Rezultatul cel mai important al acestei
activităţi v-a fi extinderea ariei de intervenţie a strategiei în domeniul EE.
Dna Tatiana Aramă a numit obiectivele, stabilite pentru anul 2012:
 Consolidarea procesului de planificare strategică şi programare;
 Asigurarea unui management eficient al procesului de implementare, dezvoltare și
identificare a proiectelor de dezvoltare regională;
 Organizarea și administrarea corectă a procedurilor de achiziții publice;
 Asigurarea managementului financiar eficient în activitatea ADR Sud și implementarea
mecanismelor de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională;
 Promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud și realizarea principiilor de asigurare a
transparenței în activitățile ADR Sud;
 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilor în vederea implementării
proiectelor în RDS.
Propunere la decizia nr. 2:
Dl Gheorghe Netedu, vicepreședinte al raionului Cimișlia:
-

Pct. 2 din decizia să fie exclus, deoarece, activitatea Agenției va fi apreciată la sfîrșitul
anului 2012.

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată decizia a doua.
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Au votat:
Pro - 25

Contra – 0

S-au abținut - 0

S-a decis:
1. Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Sud
pentru semestrul I al anului 2012.

III. S-a examinat:

1.

Cu privire la audierea Raportului privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională
cu finanțare din FNDR și GIZ, pe perioada ianuarie-iulie 2012.

Dl Sergiu Andronachi, specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor al
ADR Sud, a prezentat informația privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională cu
finanțare din FNDR și GIZ, de către ADR Sud, în perioada ianuarie-iulie 2012, costul proiectelor
şi valorificarea banilor din FNDR pentru realizarea acestora (Prezentarea se anexează).
-

Conform deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR)
în anul 2012 au fost aprobate spre finanțare 6 proiecte.

 Suma totală a proiectelor aprobate spre finanțare din FNDR constituie 97415.5 mii lei;
 Suma alocată din FNDR pentru anul 2012 constituie 42037.1 mii lei.
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată decizia nr. 3.
Au votat:
Pro - 25

Contra – 0

S-au abținut - 0

S-a decis:
1. Se ia act de Raportul privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională cu
finanțare din FNDR și GIZ, pe perioada ianuarie - iulie 2012.
IV. S-a examinat:

1.

Cu privire la Raportul de evaluare a cererilor de finanțare pe proiectele depuse în cadrul
Apelului II de propuneri de proiecte și stabilirea listei proiectelor pentru POR Sud 20132015.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru MDRC, a prezentat o scurtă informare pentru membrii CRD:
-

Pînă la verificarea propunerilor de proiecte în toate regiunile, MDRC a organizat un
seminar referitor la elaborarea grilei de evaluare a propunerilor de proiecte, după care ei au
fost evaluate. Toate Agențiile au mers după procedura dată.

Dna Maria Culeșov, director ADR Sud, a prezentat informația privind Raportul de evaluare a
cererilor de finanțare pe proiectele depuse în cadrul Apelului II de propuneri de proiecte și
stabilirea listei proiectelor pentru POR Sud 2013-2015:
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21 mai 2012 – a fost lansată eatapa a doua a Apelului de propuneri de proiecte de Dezvoltare
Regională
•

La 28 mai 2012 ADR Sud a organizat o sesiune de informare a aplicanților privind
condițiile etapei a II-ua a APP.

•

În perioada 21 mai - 19 iulie angajații ADR Sud au oferit consultanță pentru potențialii
aplicanți (28 consultații)

•

19 iulie 2012 – ADR Sud a rexcepționat 27 propuneri de proiecte.

Dna Maria Culeșov, director ADR Sud, a numit:
Criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte:
1. Condiții eliminatorii:
- prezența studiului de fezabilitate/prefezabilitate
- prezența proiectului tehnic verificat
- actualizarea proiectului în ultimile 24 luni
- actualizarea devizelor de cheltuieli în ultimile 12 luni de la depunerea cererii de finanțare
- dreptul de proprietate asupra terenurilor/proprietășilor necesare pentru implementarea proiectului
2. Coerența documentației tehnico-economice (0-12 puncte)
3. Relevanța soluției tehnice (0-8 puncte)
4. Bugetul proiectului (0-12puncte).
Motivele eliminării din concurs:
6 propuneri de proiecte nu au întrunit condițiile eliminatorii:
-

Lipsește documentația de proiect

-

Proiectul tehnc prezentat este expirat

-

Documentele prezentate nu permit evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnicofinanciar.

Propunere către CRD Sud:
Un șir de proiecte sunt pregătite insuficient sub următoarele aspecte:
-

Justificare irelevantă

-

Documentație de proeiect incompletă

-

Soluții tehnice neclare

-

Impact regional slab argumentat
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-

Modalități de gestionare post - proiect neclare

-

În legătură cu aceasta se propune ca proiectele care au acumulat puncataj mai mare de 20
de puncte să fie înaintate spre examinare către CNCDR în vederea includerii acestora în
DUP.

-

Toate proiectele care au acumulat punctaj între 3 și 32 puncte să fie incluse în POR.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru MDRC:
-

Noi dorim să avem în Documentul Unic de Program cu proiecte bune și bine pregătite.
Insistăm, ca punctajul de evaluare să fie mai mare, pentru că el arată, că proiectul dat este
mai bine pregătit și este într-o fază avansată de elaborare. La fiecare proiect către experți
au fost date recomandările pentru îmbunătățirea lor. Trebuie de ținut cont de
recomandările date, care urmează a fi luate în calcul de către aplicanții și partenerii la
fiecare proiect. Asta a fost și scopul experților. Pe de o parte, să vină cu evaluarea tehnică
a proiectului, pe de altă parte – să vină cu soluții și recomandări, pentru a fi îmbunătățite.
Insistăm și recomandăm, ca CRD Sud să nu propune lista mare de proiecte, care nu sunt
bine pregătite și care vor fi respinse. Dați o listă cu propuneri de proiecte bine pregătite.

Întrebări și propuneri:
Dl Vasile Buzu, membru CRD:
-

Cîte proiecte din DUP au rămas nefinanțate?

Dna Maria Culeșov, director ADR Sud:
-

7 proiecte.

Dl Vasile Buzu, membru CRD:
-

Propunem, ca proiecte cu punctajul nu 20, dar 30 de puncte să fie înaintate spre examinare
către CNCDR în vederea includerii acestora în DUP.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru MDRC:
-

Este o propunere, dar, decizia finală aparține Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.
Trebuie să fie o decizie bine gîndită.

Dna Tatiana Badan, membru CRD:
-

Este important, ca pe viitor în componența Comisiei de evaluare a proiectelor să fie inclus
și cîte un reprezentant din fiecare raion. Comisia trebuie să țină cont de prioritatea
regională a proiectelor înaintate, capacitatea financiară a administrației publice, care
înaintează aceste proiecte.

Dna Maria Culeșov, director ADR Sud:
-

În Comisia de evaluare au fost incluși experți independenți.
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Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru MDRC:
-

Finanțe pentru implementarea proiectelor în toată țară din FNDR sunt foarte puține. De
aceea, trebuie să ne gîndim foarte bine, care proiecte punem în listă pentru implementare.

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD:
-

Răspuns la întrebarea dnei Tatiana Badan. În procedura de evaluare a proiectelor mult a
depins de părerea experților, care sunt specialiști în diferite domenii: drumuri, apă și
canalizare, managementul deșeurilor ș.a. Eu nu cunosc nici pe un expert, care a participat
la evaluare. Fiecare proiect a fost evaluat și discutat în timp de 20 de minute. Evaluarea
proiectelor a fost foarte obiectivă. A fost ținut cont și de impact regional și de alte aspecte.

Dl Vasile Buzu, membru CRD:
-

Proiecte, care au fost înaintate și vor fi incluse în Documentul Unic de Program rămîn valabile,

sau este nevoie de a vota încă o dată?
Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru MDRC:
-

Nu este nevoie. Ele rămîn valabile. Numai trebuie de actualizat documentația.

Dl Gheorghe Răileanu, primarul or. Cimișlia:
-

Am înaintat 3 proiecte și au fost respinse toate 3. Suntem descurajați. Din care
considerente a fost făcută respingerea? Nu sunt de acord cu concluziile experților.

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD:
-

În proiectele Dvs. nu a fost prezentată documentația tehnică și raport de verificare. De
aceea și ați perdut în punctajul.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru MDRC:
-

După criteriile de evaluare: dacă nu aveți documentația tehnică – punctaj ”0”.
Dacă este așa o problemă, puteți să luați o decizie, ca proiectele, care au fost excluse, să fie
reexaminate la următoarea ședință Comisiei de evaluare.

Dl Gheorghe Netedu, vicepreședinte al raionului Cimișlia:
-

Propun să delegăm Consiliilor Raionale dreptul de a decide înaintarea a 3-4 proiecte cu
importanța impactului regional.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru MDRC:
-

Propun, ca să dăm cuvînt dnei Stela Corobceanu, expert GIZ Moldova, care vă pune la
curent cu informația privind evaluarea proiectelor în viitor.

Dna Stela Corobceanu, expert GIZ Moldova:
-

Noi elaborăm Planul Operațional Regional integral după priorități: drumuri, apă și
canalizare, managementul deșeurilor. Pentru aceste priorități de către experții naționali și
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internaționali vor fi elaborate viziuni complexe, cu scopul dezvoltării priorităților în
Regiunea Sud. În baza acestor viziuni complexe, vor fi elaborate fișe de proiecte, care vor
fi discutate cu Dvs. La următorul apel de propuneri de proiecte vom avea aceste fișe de
proiecte, care o să vă ajute să apreciați impactul regional.
Dl Vasile Buzu, membru CRD:
-

Să votăm pentru decizia nr. 4 fără modificări.

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată decizia nr. 4.
Au votat:
Pro - 25

Contra – 0

S-au abținut - 0

S-a decis:
1. Se ia act de informația, prezentată de Dna Maria Culeșov, director al Agenției de
Dezvoltare Regională Sud, cu privire la recepționarea și evaluarea cererilor de
finanţare de dezvoltare regională în cadrul etapei II a apelului de propuneri de
proiecte.
2. Se stabilește punctajul de 20 puncte inclusiv, pentru proiectele care vor fi propuse
spre examinare la CNCDR în vederea includerii acestora în Documentul Unic de
Program 2013-2015.
3. Se aprobă lista proiectelor, evaluate în etapa a II, și care se propun pentru examinare
la nivel național de către Comisia de evaluare interministrială (conform anexei 1, 15
proiecte).
4. ADR Sud va informa, în scris, aplicanții privind rezultatele evaluării cererilor de
finanţare.
5. Prezenta decizie întră în vigoare de la data adoptării.
V. S-a examinat:
1. Cu privire la dezbateri și discuții pe marginea raportului de evaluare a cererilor de
finanțare. Aprobarea listei pentru POR Sud 2013-2015.

Dl Vasile Baciu, membru CRD:
-

Să luăm decizie, ca proiectele, care au fost excluse, să fie reexaminate la următoarea
ședință CRD.

Dl Vasile Buzu, membru CRD:
-

Nu este normal. Trebuie să respectăm Regulamentul privind evaluarea proiectelor.

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată propunerea dlui Vasile Baciu.
Au votat:
Pro - 10

Contra – 15

S-au abținut - 0
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Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD:
-

Propunerea este respinsă.

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată decizia nr. 5.
Au votat:
Pro - 25

Contra – 0

S-au abținut - 0

S-a decis:
1. Se aprobă lista propunerilor de proiecte, care se propun pentru a fi incluse în Planul
Operaţional Regional Sud 2013-2015 actualizat (anexat).
2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va elabora Planul Operaţional Regional Sud
2013-2015 și va prezenta spre aprobare în cadrul ședinței următoare a Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud .
3. Prezenta decizie întră în vigoare de la data adoptării.
VI. S-a examinat:
1. Cu privire la prezentarea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Sud

revizuit și conceptul Programului Operațional Regional Sud 2013-2015.
Dna Tatiana Aramă, șef al Secției planificare strategică și programare al ADR Sud, a
prezentat informaţia privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud revizuit și
conceptul Programului Operațional Regional Sud 2013-2015 (Prezentarea se anexează).
Etapele de elaborare POR 2013-2015:
1. Aprobarea listei de proiecte incluse în POR
2. Elaborarea parţii analitice şi strategice a POR pe capitole
3. Determinarea activităţilor prioritare pentru implementarea SDR Sud care vor fi incluse în
POR Sud 2013-2015
4. Definitivarea proiectului POR Sud 2013-2015
5. Consultarea proiectului POR Sud 2013-2015 şi prezentarea MDRC şi CRD.
Structura POR 2013-2015:
1. Introducere
2. Sumar executiv
3. Nivelul strategic (Viziunea, priorităţile,măsurile)
4. Prioritatea 1 →Măsura → Descrierea situaţiei existente → Principiile şi obiectivele
strategice → Proiecte → Nota informativă a proiectului → Bugetul integrat al măsurii
5. Activităţile principale ale ADR în implementarea SDR
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8. Planul financiar integral POR 2013-2015
9. Concluzii.
Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată decizia nr. 6.
Au votat:
Pro - 25

Contra – 0

S-au abținut - 0

S-a decis:
1. Se ia act de informația, prezentată de dna Tatiana Aramă, șef al Secției de
planificare strategică și programare în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud,
cu privire la prezentarea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Sud revizuit
și conceptul Programului Operațional Regional Sud 2013-2015.

Preşedinte al Consiliului

Efrosinia GREŢU

Contrasemnat:
Secretar al şedinţei

Maria CULEŞOV
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