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PROCESUL-VERBAL nr. 4 

al şedinţei ordinare  

a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) 

03 octombrie 2012                                                                   or.Cimişlia   

ora 10.00   

 

Prezidează: Dna Efrosinia Grețu, președinte Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 

Total membri ai CRD Sud: 32 persoane 

 Prezenţi:   19 persoane; 

 Absenţi:    13 persoane. 

 Invitaţi: 

                 Dl Valerian Bînzaru, Director Direcția Generală de Dezvoltare Regională; 

                 Colaboratori ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud; 

                 Mass-media locală: ”Media TV Cimișlia”; 

                   Reprezentanții GIZ Moldova:  

Dl Colm McCIEMENTS, Expert Internaţional în Programare şi Planificare, Liderului de 

Echipă;  

Dna Stela COROBCEANU, Consultant Superior Naţional în Dezvoltare Regională, adjunctul 

Liderului de Echipă 

Cuvînt de deschidere – Dna Efrosinia Greţu, preşedinta CRD Sud. 

Dna Efrosinia Greţu, preşedintele CRD Sud, a deschis ședința CRD Sud și a oferit cuvîntul dlui 

Valerian Bînzaru, Director Direcția Generală de Dezvoltare Regională.  

Dl Valerian Bînzaru, Director Direcția Generală de Dezvoltare Regională, a salutat prezența și 

a menționat despre importanța sedinței de astăzi, care prevede aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

Regională Sud (revizuite), și a Planului Operaţional de Dezvoltare (POR) Sud 2013-2015 -   

instrumentul, care pune în realizare ideile și criteriile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud.   

- Aprobarea Planului Operaţional de Dezvoltare (POR) Sud 2013-2015 va da posibilitate, ca 

să realizăm pe parcursul trei ani următoare (2013-2015) acele proiecte, care au fost 

aprobate de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud la ședințele anterioare și vor fi 

aprobate de către  Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) pe 

data de 23 octombrie 2012, și, deja vor fi documente de realizare pentru perioada 2013-

2015. 

- Doresc mult succes ședinței de astăzi și sper, să avem discuții constructive și realizări 

frumoase. 

 

Dna Efrosinia Greţu, preşedintele CRD Sud, a propus aprobarea agendei. 

Au votat: 

Pro - 19                            Contra – 0                                S-au abținut - 0   
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S-a decis: Aprobarea agendei și timpului ședinței CRD.    

Ordinea de zi: 

I. Prezentarea Strategiei de Dezvoltare Regională  (SDR) Sud revizuită. 

II. Dezbateri și discuții pe marginea SDR Sud revizuită. Aprobarea SDR Sud revizuită.  

III. Prezentarea Planului Operaţional de Dezvoltare (POR) Sud  2013-2015. 

IV. Dezbateri și discuții pe marginea POR Sud  2013-2015. Aprobarea   POR Sud  2013-

2015. 

V. Prezentarea componentei „Planificare şi Programare Regională”,  scopul, obiectivele şi 

activităţile preconizate în cadrul de lucru al acesteia. 

I. S-a examinat: 

1. Prezentarea Strategiei de Dezvoltare Regională  (SDR) Sud revizuită. 

Dna Tatiana Aramă, șef Secție planificare strategică și programare al ADR Sud, a prezentat 

informaţia privind Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) Sud revizuită. A menționat necesitatea 

actualizării SDR Sud 2010-2016: 

-  RDS va deveni o regiune dinamică şi prosperă, cu o economie eficientă şi durabilă, bazată 

pe o abordare inovatoare, cu o infrastructură fizică modernă, cu un capital uman dezvoltat, 

atractivă pentru investitori şi turişti, ceea ce va asigura o calitate înaltă a vieţii pentru 

locuitorii întregii regiuni. 

Dna Tatiana Aramă, șef Secție planificare strategică și programare al ADR Sud, a specificat 

obiectivul general și obiectivele specifice, pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională  

(SDR) Sud revizuite:  

 Dezvoltarea unei regiuni prospere şi cu o creştere economică echilibrată prin:  

• implementarea strategiilor moderne şi inovatoare prietenoase mediului,  

• extinderea şi modernizarea infrastructurii publice şi promovarea cooperării 

intercomunitare,  

• respectarea principiilor dezvoltării durabile, sporind astfel atractivitatea pentru investitori 

şi turişti,  şi asigurând un nivel de trai ridicat pentru locuitori indiferent unde locuiesc 

aceştia pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud. 

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii publice, pentru ridicarea nivelului atractivităţii 

investiţionale şi  oferirea condiţiilor mai bune de trai populaţiei RDS; 

 Dezvoltarea potenţialului economic  a RDS pentru sporirea gradului de ocupare a forţei de 

muncă şi reducerea migraţiei populaţiei; 

 Îmbunătăţirea şi protejarea mediului natural cuprins de RDS, vizînd gestionarea 

corespunzătoare a deşeurilor, protejarea habitatelor naturale, dezvoltarea surselor 

alternative de energie şi protecţia împotriva dezastrelor naturale; 

 Dezvoltarea potenţialului turistic, prin modernizarea, reabilitarea infrastructurii turistice şi 

culturale şi promovarea atractivităţii turistice; 
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 Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi valorificarea surselor de energie 

regenerabilă, pentru minimalizarea costurilor de întreţinere şi protejarea mediului 

încujurător; 

 Susţinerea localităţilor cu potenţial de creştere şi excluderea marginalizării zonelor 

defavorizate. 

A numit priorități și măsuri, după care a fost revizuită Strategia de Dezvoltare Regională  

(SDR) Sud. A prezentat informația succintă privind procesul de actualizare Strategiei: 

 Analiza diagnostică a SDR Sud (experţii cehi); 

  Actualizarea datelor statistice în SDR; 

  Analiza disparităţilor intraregionale pe compartimente şi a ariilor de intervenţie; 

 Identificarea unui nou domeniu de intervenţie – EE : 

 Elaborarea chestionarelor şi angajarea facilitatorilor; 

 Campanie de informare şi distribuire a chestionarelor (1540 chestionare ); 

 Colectarea şi procesarea chestionarelor (813 chestionare, 73% APL implicate); 

 Sistematizarea informaţiei şi crearea bazelor de date pe  geoportal.md; 

 Actualizarea analizei SWOT; 

 Formularea viziunii,obiectivului general şi a obiectivelor specifice: 

 Formularea măsurilor şi a propunerilor de  intervenţie; 

 Stabilirea indicatorilor de performanţă; 

 Consultarea  publică a proiectului SDR Sud actualizat; 

 Aprobarea la şedinţa CRD Sud a SDR Sud actualizată. 

Întrebări: 

Nu sunt. 

II. S-a examinat: 

1. Dezbateri și discuții pe marginea SDR Sud revizuită. Aprobarea SDR Sud revizuită. 

 

Întrebări și propuneri: 

Dl Vasile Baciu, membru CRD, a ieșit cu propunerea - să fie votată decizia nr. 1. 

Dl Avram Micinschi, membru CRD: 

- Decizia nr. 1, pct. 2 să fie completată cu sintagma ”anual” în propoziția: Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud va prezenta rapoarte Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Sud privind implementarea strategiei. 

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a pus la vot prima decizie.   
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Au votat: 

Pro - 19                            Contra – 0                                S-au abținut - 0     

S-a decis: 

1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare Regională Sud 2010-2016, care este parte 

integrantă a prezentei decizii. 

2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Regională Sud 2010-2016 și va prezenta anual rapoarte Consiliului  

Regional pentru Dezvoltare Sud privind implementarea strategiei. 

 

III. S-a examinat: 

1. Prezentarea Planului Operaţional de Dezvoltare (POR) Sud  2013-2015. 

Dna Tatiana Aramă, șef al Secției planificare strategică și programare al ADR Sud, a prezentat 

informaţia succintă privind Planului Operaţional de Dezvoltare (POR) Sud  2013-2015 și etapele 

de elaborare a POR  Sud 2013 – 2015:  

- POR Sud, reprezintă o parte componentă a Strategiei de Dezvoltare Regională  și formează 

cadrul de implementare a acesteia; 

- POR Sud 2013-2015 este cel de al doilea  ciclu de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Regională Sud 2010-1016  şi cuprinde proiectele selectate în urma APP II.  

- POR Sud 2013-2015 a fost elaborat cu suportul partenerului de dezvoltare, Agenţia de 

Cooperare Internaţională a Germaniei, în cadrul proiectului: ”Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale în Republica Moldova”. 

Întrebări: 

Nu sunt. 

 

IV. S-a examinat: 

1. Dezbateri și discuții pe marginea POR Sud  2013-2015. Aprobarea   POR Sud  2013-2015. 

Întrebări și propuneri: 

Nu sunt. 

 

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a propus să fie votată decizia a doua.   

Au votat: 

Pro - 19                            Contra – 0                                S-au abținut - 0     
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S-a decis: 

1. Se aprobă Planul Operațional Regional Sud pentru anii 2013-2015, conform anexei 1. 

2. Agenția de Dezvoltare Regională Sud va asigura implementarea Planului 

Operațional Regional Sud pentru anii 2013-2015 și va prezenta trimestrial rapoarte 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud privind implementarea acestuia. 

V. S-a examinat: 

1. Prezentarea componentei „Planificare şi Programare Regională”,  scopul, obiectivele şi 

            activităţile, preconizate în cadrul de lucru al acesteia. 

Dl Colm McCIEMENTS, Expert Internaţional în Programare şi Planificare, Liderului de Echipă 

și Dna Stela COROBCEANU, Consultant Superior Naţional în Dezvoltare Regională, adjunctul 

Liderului de Echipă, au prezentat informaţia privind activitățile nou planificate în cadrul 

proiectului: ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.  

Dna Efrosinia Grețu, președintele CRD, a mulțumit prezentatorilor pentru informația prezentată.  

Întrebări și propuneri: 

Nu sunt. 

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  

    

 

 

 


