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

20 ianuarie 2012
ora 10.00

Prezidează: Dna Efrosinia Grețu, președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
Total membri ai CRD Sud: 32 persoane
Prezenţi: 25 persoane;
Absenţi: 7 persoane.
Invitaţi:
Dl Veaceslav Guţuţui, Viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor;
Dl Igor Malai, şef Direcţia politică şi cooperare regională;
Dl Sergiu Cecan, şef Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională;
Colaboratori ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud;
Mass-media regională („Gazeta de Sud”, CIM-PRIM, AICITV, MOLDPRESS).
Cuvînt de deschidere – Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Sud.
Dna Efrosinia Greţu a salutat prezenţa membrilor CRD. A anunţat numărul membrilor CRD,
prezenţi în sală – 25, şi a ieşit cu propunerea de a începe şedinţa de astăzi. Propunerea a fost
votată unanim de toţi membrii CRD.
Tot la propunerea Dnei Preşedinte a fost votată unanim ordinea de zi, fără modificarea
acesteia.
Ordinea de zi:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Cu privire la audierea Raportului de activitate al Agenţiei de Dezvoltare
Regională Sud pentru anul 2011.
Cu privire la audierea Raportului privind implementarea proiectelor de
dezvoltare regională pe parcursul anului 2011.
Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2012.
Cu privire la aprobarea Devizului cheltuielilor de organizare şi funcţionare a
ADR Sud pentru anul 2012.
Cu privire la modificarea şi completarea Planului Operaţional Regional Sud
2010-2012.
Cu privire la înaintarea proiectelor spre examinare Consiliului Naţional de
Coordonare a Dezvoltării Regionale pentru a fi finanţate din Fondul Naţional
de Dezvoltare Regională în anul 2012.

Dna Efrosinia Greţu, în comun cu membrii CRD, au votat unanim pentru Regulamentul
petrecerii şedinţei CRD, în baza căruia şedinţa va dura în întregime pe parcursul a 3 (trei) ore, cu
luările de cuvînt pînă la 5 (cinci) minute.
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S-a examinat:
I.

Cu privire la audierea Raportului de activitate al Agenţiei de Dezvoltare
Regională Sud pentru anul 2011.

La prima întrebare Dna Maria Culeşov, director ADR Sud, a prezentat informaţia privind
Raportului de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2011 (Prezentarea se
anexează).
Dna Maria Culeşov a început prezentarea cu numirea a 5 obiective principale a Planului
ADR Sud pentru anul 2011 şi realizarea lor pe parcursul anului:
 A fost făcută o analiză succintă despre activităţile, desfăşurate în anul 2011 de către
ADR Sud.
 A fost făcută o relatare succintă despre proiectele din POR pentru anii 2010-2012.
 S-a vorbit despre elaborarea şi realizarea cu succes a Strategiei deşeurilor menajere
solide în Regiunea Sud, care a fost aprobată de către CRD Sud pe data de 27
decembrie 2011.
-

Strategia dată este un succes al ADR Sud, deoarece suntem primii în Republica
Moldova, care am elaborat un astfel de document. Implementarea Strategiei va
continua în anii următori. În anul 2012 se planifică efectuarea studiului de
fezabilitate şi fondarea organizaţiei neguvernamentale din preşedinţii de
raioane.

 S-a vorbit despre conlucrarea foarte productivă cu partenerii GIZ Moldova, în urma
căreia a fost organizat şi desfăşurat proces de actualizare a Strategiei de dezvoltare
socio-economică a raionului Cahul în domeniul apei şi canalizării. Astfel de
Strategii vor fi elaborate pe parcursul anilor 2012-2014 pentru toate raionele din
Regiunea Sud.
 S-a raportat despre valorificarea banilor din Fondul Naţional de Dezvoltare
Regională pe parcursul anului 2011, unde s-a menţionat, că ADR Sud se află pe
primul loc din toate Regiunile de Dezvoltare.
 Au fost numite 2 evenimente de dare în exploatere a obiectelor în anul 2011
(proiecte din Ecaterinovca şi Basarabeasca).
După prezentarea informaţiei de către Dna Maria Culeşov, a fost audiată darea de seamă despre
proiectele implementate de către ADR Sud în anul 2011.
II.

Cu privire la audierea Raportului privind implementarea proiectelor de
dezvoltare regională pe parcursul anului 2011.

Dl Eugen Lupaşcu, şef al Secţiei management proiecte din cadrul ADR Sud, a prezentat
succint situaţia actuală, în care se află proiectele în implementare. A raportat despre costul
proiectelor implementate şi suma valorificată din FNDR pentru realizarea acestora (Prezentarea se
anexează).
Întrebări:
Dl Vasile Buzu, membru CRD:
-

Povestiţi despre proiecte din Cimişlia: ce a fost preconizat şi ce a fost realizat?

Dl Eugen Lupaşcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
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-

A fost preconizat: 5.622 mii lei
Au fost valorificate: 5.489 mii lei, ce constituie 97,62 %. (Condiţiile climaterice nu au permis
finisarea proiectului în întregime).

Dl Vasile Buzu, membru CRD:
-

Numiţi raioanele din Regiunea Sud, care nu au beneficiat nici de un proiect, în afară de
proiectul cu managementul deşeurilor menajere solide.

Dl Eugen Lupaşcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
-

3 raioane din Regiunea Sud: Ştefan Vodă, Leova şi Taraclia nu au beneficiat nici de un proiect.

Dl Anton Gumeniţă, membru CRD:

-

De ce bunurile (containerile, maşinile) din cadrul proiectului cu managementul deşeurilor

menajere solide nu au intrat în circuit pînă la moment?
Dl Eugen Lupaşcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
-

Din partea MDRC aşteptăm mecanismul de transmitere a bunurilor în cadrul proiectului

Managementul deşeurilor menajere solide în RDS
Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru:
- A menţionat că şedinţa de astăzi este o şedinţă foarte importantă – şedinţă de totalizare. Astfel de
şedinţe deja au fost petrecute la ADR Nord şi Centru. La sfîrşitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie se
planifică petrecerea şedinţei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în cadrul căreia
va fi aprobată finanţarea pentru implementarea proiectelor în anul 2012.
În anul 2011 cooperarea MDRC cu partenerii internaţionali a fost foarte eficientă. Sunt proiecte-pilot
în domeniul dezvoltării regionale finanţate de UE. Negocierile au ajuns pe ultima sută de metri.
În anul 2012 MDRC propune următoarele obiective principale:
-

îmbunătăţirea politicilor în domeniu;
modificarea cadrului legal normativ în domeniul dezvoltării regionale;
modificarea Strategiei de dezvoltare regională;

În scopul extinderii experienţei în dezvoltare regională, MDRC planifică în anul 2012 formarea a încă
2 Agenţii de Dezvoltare şi Consiliilor Regionale: în or. Chişinău şi UTA Găgăuzia.
În luna februarie-martie 2012 se planifică petrecerea unui seminar regional- internaţional de schimb de
experienţă în domeniul dezvoltării regionale dintre Republica Moldova şi Romînia, care va avea loc în or.
Cahul, cu participarea experţilor din or. Brăila.
-

Astăzi aveţi ca sarcină, să identificaţi proiecte din partea Regiunii Sud, care vor fi posibile spre
finanţare în anul 2012. În mape aveţi doar o singură propunere de proiect. Un singur proiect este
foarte puţin. Alte Regiuni a să vină cu mai multe propuneri de proiecte spre finanţare. Noi vă
recomandăm să aveţi o gamă mai largă de proiecte, care o să fie înaintate la Consiliul Naţional de
Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:
-

Aveţi întrebări la dl Viceministru?

Dl Viorel Voinu, membru CRD:
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-

Comentaţi, vă rog, situaţia cu transmiterea bunurilor în cadrul proiectului privind gestionarea

managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud.
Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru:
-

La întrebarea dată va răspunde dl Sergiu Cecan, care nemijlocit se ocupă de acest subiect.

Dl Sergiu Cecan, şef Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională:

În primul rînd, vreau să mulţumesc faptului, că ADR Sud pe parcursul anului 2011 a
demonstrat bune capacităţi de realizare a sarcinilor şi obiectivelor conform Planului, şi apreciez
mult faptul acesta. Ceea, ce ţine de mecanismul transmiterii a bunurilor, vă pun la curent, că există
Hotărîrea de Guvern cu privire la transmiterea bunurilor, experţii MDRC examinează
documentaţia şi în timpul cel mai scurt vor fi prezentate toate anexele, contractele. Bunurile vor fi
transmise în ansamblu.
Dl Vasile Grosu, membru CRD:
-

Totuşi, cît timp va dura procedura?

Dna Maria Culeşov, director ADR Sud:
-

Pînă nu finalizăm construcţia platformelor în toate oraşele, noi nu putem da în primire
bunurile. Va dura cel puţin încă o lună.

Dna Olga Zlati, şef al Secţiei financiare şi achiziţii al ADR Sud:
-

Conform legislaţiei în vigoare, este o procedură, care se efectuează la sfîrşitul
proiectului.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru:
-

Cine nu face nimic, nu greşeşte. Noi ne dăm seama, că bunurile acestea trebuie cît mai rapid să fie
puse în aplicare. Noi vom lua decizii privind antreprenorii, care nu şi-au îndeplinit la timp
obligaţiunile în cadrul proiectului (construcţia platformelor la timp) şi din cauza cărora se
tărăgănează procesul de implementare a proiectului dat în întregime.

Dl Nicolae Rusu, membru CRD:
-

Cui aparţine decizia privind aprobarea locurilor pentru construcţia platformelor în oraşe din
Regiunea de Dezvoltare Sud?

Dl Eugen Lupaşcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
-

Decizia aparţine administraţiei publice locale din oraşul respectiv. De către APL au fost prezentate
schemele de amplasare a platformelor în oraşe şi întărite de consiliile locale.

Dl Petru Gandrabur, membru CRD:
-

Legea achiziţiilor publice este foarte proastă. Avem multe probleme din cauza aceasta. Trebuie de
schimbat legea.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru:
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-

Aveţi dreptul să ieşiţi cu o adresare oficială în faţa MDRC.

Dna Maria Culeşov, director ADR Sud:
Situaţia cu platformele este o dovadă despre greutăţile întîmpinate din cauza legii
achiziţiilor publice proaste.
Dl Vasile Buzu, membru CRD:
Aş vrea să dau apreciere activităţii ADR Sud. Este bine. Îmi place cum este organizat
lucrul. Îmi place faptul, că ADR Sud deține un loc de frunte în Dezvoltarea Regională din
Republica Moldova. Asta mult depinde de aparatul, care activează în cadrul Agenţiei. Sunt
mulţumit de lucrul, care se face în domeniul instruirii. Suntem deranjaţi foarte des în
domeniul acesta. Aici vreau să vin cu nişte propuneri:
1) Să fie organizate instruiri pentru cîte 2 raioane, în teritoriu.
2) Să fie implicate în proiecte toate raioanele. Raionul nostru Ştefan Vodă este ignorat de
implementarea proiectelor. Să beneficieze de proiecte toate 8 raioane din Regiunea de
Dezvoltare Sud.
3) Să fie prezenţi în cadrul şedinţei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării
Regionale fiecare preşedinte de raion din Regiunea de Dezvoltare Sud.
Dna Tatiana Badan, membru CRD:
- Susţin propunerea dlui viceministru, şi să fie propuse mai multe proiecte din Regiunea de
Dezvoltare Sud la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Dna Maria Culeşov, director ADR Sud:
-

Vin cu un apel către dumneavoastră: înaintaţi mai multe proiecte, dar să fie cu mult
mai calitative. Nu totul depinde de noi. Noi suntem subordonați MDRC şi coordonăm tot
cu ministerul.

Dna Tatiana Badan, membru CRD:

Am o întrebare către Dl viceministru.
Dacă Fondul Naţional de Dezvoltare Regională este foarte mic, atunci pentru ce noi facem
atîtea apeluri de proiecte?
-

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru:
-

ADR-urile au dreptul să atragă finanţare de la parteneri internaţionali.

Dl Vladislav Cociu, membru CRD:
- De la raionul Ştefan Vodă pentru anul 2012 nu va fi înaintat niciun proiect, deoarece, am trecut
prin toate treptele şi este foarte greu, sunt multe cheltuieli în plus, în zadar. Asta este realitatea.
Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:
Nu trebuie să fiţi pesimişti. Raionul Leova tot nu are nici un proiect, în afară de cel privind privind
gestionarea managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud. Dar, dorim
să înaintăm un proiect şi sperăm să cîştigăm.
-
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Dl Ivan Veveriţa, vicepreşedinte al CRD:
Astăzi discutăm despre rezultatele obținute în 2011 şi planificăm activităţi pentru anul 2012.
Fiecare preşedinte de raion ştie bine situaţia în raionul său. Trebuie să avem analiză socialeconomică a Regiunii de Dezvoltare Sud. Atunci noi vom hotărî priorităţile şi vom înainta propunerile
bune din partea Regiunii de Dezvoltare Sud. Trebuie să fim mai activi.
-

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:
-

Vorbim mult, şi asta este bine, dar noi ne-am abătut de la agenda şedinţei.

Dna Maria Ajder, membru CRD:
-

Trebuie să pregătim proiecte mai calitative. Vreau să vorbesc despre activitatea ADR Sud.
Activitatea Agenţiei trebuie să fie apreciată cu calificativul „bine”, este o echipă foarte bine
pregătită. Nu sunt facultăţi, care pregătesc specialişti în domeniul acesta. MDRC tot a apreciat înalt
activitatea Agenţiei.

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru decizia I în întregime, ca bază.

Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

S-au abţinut – 0

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

În proiectul deciziei I nu este întrodus punctul despre aprecierea activităţii Agenţiei de
Dezvoltare Regională Sud. Dacă sunteţi de acord să întroducem punctul dat, pun la vot.
Decizia I va fi în felul următor:
1) Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Agenţiei de Dezvoltare Regională
Sud pentru anul 2011 şi Raportul privind implementarea proiectelor de
dezvoltare regională pe parcursul anului 2011.
2) Se apreciază activitatea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2011
cu calificativul „satisfăcător”.
3) Se recomandă, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, să intreprindă măsuri
pentru implementarea, pe parcursul anului 2012, a proiectelor în derulare din
2011 şi valorificarea integrală a mijloacelor financiare alocate.
II. S-a examinat

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2012.
Dna Tatiana Aramă, șef al Secției planificare strategică și programare al ADR Sud, a prezentat
obiectivele principale a Planului ADR Sud pentru anul 2012:






Elaborarea studiilor şi analizelor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud.
Corelarea SDR Sud cu documentele de politici în vigoare.
Elaborarea POR Sud pentru anii 2013-2015.
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în RDS.
Promovarea imaginii RDS și asigurarea transparenței activităților ADR Sud.
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 Colaborarea cu partenerii de dezvoltare și atragerea investițiilot în vederea
implementării proiectelor în RDS.
La sfîrșitul prezentării Dna Tatiana Aramă a vorbit despre produsele obţinute în urma realizării
activităților planificate în 2012 (Prezentarea se anexează).
Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru decizia II în întregime.

Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

S-au abţinut – 0

Dl Vasile Petrenco, membru CRD:
A intervenit cu o propunere:
-

De a adăuga la capitolul ”Activități pentru anul 2012” încă o activitate: Efectuarea
studiului privind oportunitățile de dezvoltare a turismului balneo-sanatorial în
Regiunea Sud (propunerea trebuie să se oglindească în Planul de activitate al ADR Sud
pentru anul 2012).

IV. Cu privire la aprobarea Devizului cheltuielilor de organizare şi funcţionare a ADR Sud
pentru anul 2012.
Dna Olga Zlati, șef al Secției financiară și achiziții, a prezentat succint informația privind devizul
de cheltuieli de organizare și funcționare a ADR Sud preconizat pentru anul 2012, după cum
urmează (Prezentarea se anexează):






Venituri
Fondul de salarizare
Deplasări în interes de serviciu
Cheltuieli administrative
Dezvoltare instituțională, activități și promovare.

Întrebări și propuneri:
Dl Viorel Voinu, membru CRD:
A venit cu o propunere:
-

Să petrecem ședințele CRD în teritoriu.

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru decizia III.

Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

S-au abţinut – 0
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V. Cu privire la modificarea şi completarea Planului Operaţional Regional Sud 20102012.
Dl Eugen Lupaşcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud, a prezentat informația privind
etapele aprobării POR-ului din anul 2010, a făcut o analiză succintă a proiectelor incluse în POR (a numit
punctele slabe şi punctele forte), a numit propunerile privind modificarea POR-ului (de a fi excluse 12
proiecte). A menţionat activităţile propuse spre excludere din POR 2010-2012, după capitole (Prezentarea
se anexează):
Dezvoltarea instituțională a ADR Sud și creșterea capacităților regiunii.
Dezvoltarea parteneriatelor regionale.
Asigurarea monitorizării și evaluării activităților organizate pe teritoriul RDS.
Crearea bazelor de date și acumularea materialelor suport pentru lansarea proiectelor în
domeniile prioritare de dezvoltare a RDS.
5) Promovarea ADR, informare și comunicare intra și inter regională.
1)
2)
3)
4)

La final, Dl Eugen Lupașcu a numit activități, propuse pentru a fi incluse în POR 20102012:
1) Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei Socio-Economice a r-lui
Cahul, capitolul ,,Aprovizionare cu apa și canalizare”
2) Actualizarea/elaborarea a 2 planurui strategice de dezvoltare raională pe domeniul
“Apă şi canalizare ” în 2 raioane din RDS (extinderea experienţei de la Cahul)
3) Executarea cercetărilor privind situaţia actuală în domeniul Eficienței Energetice în
instituţiile publice din RDS.
4) Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei regionale de gestionare a
deşeurilor în RDS
5) Vizită de studiu în UE privind practica creării unui cadru adecvat al gestionării
deşeurilor.
Întrebări:
Dl Alexandr Garanovschii, membru CRD:
-

Cînd va avea loc Apelul de propuneri de proiecte ?

Dl Eugen Lupașcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
-

La sfîrșirul lunii martie - începutul lunii aprilie 2012.

Dl Petru Gandrabur, membru CRD:
A venit cu o propunere:
Prioritate trebuie să aibă proiectele cu impact regional.

Dl Eugen Lupașcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
-

Este într-adevăr greu de apreciat şi de motivat impactul regional al unor proiecte. În instrucțiunile
pentru scrierea proiectelor trebuie să fie clar specificat după ce principii putem aprecia un poiect
regional.

Dl Vasile Baciu, membru CRD:
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A venit cu o propunere:
-

Să fim anunţaţi din timp despre Apelul propunerilor de proiecte.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru:
-

MDRC va urmăreşte modificarea procedurii de aplicare, în aşa mod încât să aveţi timpul necesar
disponibil pentru scrie proiectul

Dl Tudor Cîșlaru, membru CRD:
-

ADR Sud să elaboreze studiul de fezabilitate și partea tehnică a proiectelor cu impact internațional.

Dl Veaceslav Guţuţui, viceministru:
-

Agenția nu scrie studii de fezabilitate. Ea poate să vă întrunească mai des ca să puteţi studia şi
planifica activitățile pentru elaborarea notei conceptuale a proiectului.

Dl Viorel Voinu, membru CRD:
-

Dl Ivan Veverița, vicepreședinte al CRD, este foarte insistent asupra unor idei. Avînd legătură
directă cu ceilalți președinți de raioane, membrii CRD, propun să insistaţi asupra elaborării notei
conceptuale a proiectului internațional.

Dl Ivan Veverița, vicepreședinte al CRD:
-

Accept excluderea din POR a celor trei proiecte a căror aplicant este raionul Cimișlia – 2 și 10,
conform notei explicative. Însă, cred că vom reuşi până în primăvară să revedem proiectul nr. 1
insist să fie lăsat în POR pentru anul 2012.

Dl Eugen Lupașcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
-

Proiectul cu nr. 1 pe care insistaţi să îl lăsăm în POR nu prezintă toate actele necesare.

Dna Maria Culeşov, director ADR Sud:
Mai logic este ca proiectul dat să fie retras din Documentul Unic de Program şi
îmbunătăţit, ca mai apoi să puteţi aplica la alte programe şi chiar în cadrul Apelului de
Propuneri de Proiecte.
Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru decizia IV, ca bază.

Au votat:
Pro – 23

Contra – 0

S-au abţinut – 2

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru propunerea D-lui Ivan Veverița:

De a nu exclude din POR proiectul cu nr. 1 al cărei aplicant este raionul Cimișlia, acesta va
fi îmbunătăţit pe parcursul anului.
Au votat:
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Pro – 21

Contra – 0

S-au abţinut – 4

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru decizia IV, în întregime.

Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

S-au abţinut – 0

VI. Cu privire la înaintarea proiectelor spre examinare Consiliului Naţional de
Coordonare a Dezvoltare Regională pentru a fi finanţate din Fondul Naţional de
Dezvoltare Regională în anul 2012.
Dl Eugen Lupașcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
-

-

A prezentat informația succintă privind situația actuală a proiectelor, incluse în DUP în anii 20102012.
A vorbit în detalii despre proiectul „Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților
din cursul inferior a rîului Nistru cît şi a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în
zona de frontieră prin renovarea drumului – 510 Ştefan Vodă --Talmaza”, înaintat pentru
finanțare la Consiliul Național de Dezvoltare Regională în 2012.
Au fost numite:
 obiectivile proiectului;
 beneficiarii proiectului;
 produsele proiectului;
 rezultatele proiectului.

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru decizia V, ca bază.

Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

S-au abţinut – 0

După dezbaterile asupra întrebării date, la propunerea dnei Efrosinia Grețu, președinte al CRD, Dl Eugen
Lupașcu, șef al Secției management proiecte al ADR Sud, a făcut o analiză succintă a tuturor proiectelor
din DUP.
Dl Igor Malai, şef Direcţia politică şi cooperare regională:
Dacă proiectele deja sunt incluse în Documentul Unic de Program propuse spre finanțare, mai
departe nu este în competența noastră se excludem pe proiectele acestea.
Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Dacă proiectele deja sunt incluse în Documentul Unic de Program propuse spre finanțare, mai
departe nu e competența noastră se excludem aceste proiecte.

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru modificări în decizie:
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Varianta 1.
Propunem spre examinare Consiliului pentru Coordonare a Dezvoltării Regionale pentru a
a fi aprobat spre finanțare proiectul: „Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților
din cursul inferior a rîului Nistru cît a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de
frontieră prin renovarea drumului – 510 Ştefan Vodă --Talmaza”, și spre examinare pentru a fi

incluse în Documentul Unic de Program alte 7 proiecte.
Au votat:
Pro – 2

Contra – 1

S-au abţinut – 22

Varianta 2.
Propunem spre examinare Consiliului pentru Coordonare a Dezvoltării Regionale pentru a
a fi aprobat spre finanțare proiectul: „Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților
din cursul inferior a rîului Nistru cît a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de
frontieră prin renovarea drumului – 510 Ştefan Vodă --Talmaza”, și spre examinare pentru a fi

incluse în Documentul Unic de Program alte 2 proiecte.
Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

S-au abţinut – 0

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

Votăm pentru decizia V, în întregime.

Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

S-au abţinut – 0

Dl Eugen Lupașcu, şef al Secţiei management proiecte al ADR Sud:
A venit cu o propunere:

-

La ședința viitoare să fie constituite comisiile de specialitate în cadrul Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud.

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:

-

-

Suntem de acord. Întroduceți această propunere în ordinea de zi pentru ședința viitoare a
CRD. Pregătiți structura comisiilor pe specialitate.
Avem o adresare din partea membrilor CRD Centru către MDRC, Guvernul Republicii
Moldova, Parlamentul Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor (adresare este în mapă
la fiecare membru CRD).
Aveți propuneri la adresarea respectivă?

Dl Ivan Veverița, vicepreședinte al CRD:
-

S-o susținem.

Dna Efrosinia Greţu, preşedinte al Consiliului Regional:
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-

Votăm pentru că adresarea respectivă să fie susținută de către membrii Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud.

Au votat:
Pro – 25

Contra – 0

Preşedinte al Consiliului

S-au abţinut – 0

Efrosinia GREŢU

Contrasemnat:
Secretar al şedinţei

Maria CULEŞOV
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