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PROCES-VERBAL  

al Şedinței  

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

 

 

  

23.12.2014                                          Sala de ședințe a Consiliului Raional Glodeni  

                                                                                        or. Glodeni, str. Suveranităţii, 2  

      

 

 

Prezidează:   Ion PAREA, președintele CRD Nord, 

                                      Valeriu ȚARIGRADSCHI, vicepreședintele CRD Nord,  

                                                 președintele CR Glodeni 

    

Total membri ai CRD Nord  48 persoane  

Din ei prezenţi:   25 persoane  

Absenţi:    23 persoane  

                      ___________________    

În total prezenți  29 persoane 
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Ordinea de zi: 

 

Timpul Subiectul 

09:30- 10:00 Înregistrarea participanților  

 

10:00-10:15 Cuvânt de deschidere 

                        Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

10:15-10:20 Prezentarea agendei și ordinii de zi a ședinței CRD Nord 

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord 

10:20-11:00 Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și proiectelor de 

dezvoltare regională în anul 2014  

Dl Ion BODRUG, director ADR Nord 

11:00-11:15 Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord  2016-2020 și prezentarea concluziilor generale în rezultatul 

efectuării exercițiului respectiv 

Dna Ala CUCU,  

specialist principal în planificare strategică şi programare, ADR Nord 

11:15-11:30 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2015 

Dna Inga COJOCARU,  

şeful secţiei planificare strategică şi programare, ADR Nord 

11:30-11:45 Cu privire la coordonarea și înaintarea spre aprobare de către MDRC  a proiectului 

Devizul cheltuielilor de organizare și funcționare al ADR Nord pentru anul 2015. 

Dna Svetlana BAZATIN,  

șef al secţiei finanţe şi achiziţii ADR Nord   

11:45-12:00 Diverse, concluzii 

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord  

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

12:00-12:45  Pauza de cafea 

 

13:00 Vizita la proiectul „Amenajarea traseului eco-turistic PĂDUREA DOMNEASCĂ” 

implementat din sursele FNDR 
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Cuvânt de deschidere 

 

Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA, a salutat membrii CRD Nord și a mulțumit 

gazdei în persoana vicepreședintelui CRD Nord, dlui Valeriu ȚARIGRADSCHI pentru 

propunerea de a desfășura ședința CRD Nord în raionul Glodeni.  

La începutul ședinței un grup de elevi le-a dorit membrilor CRD Nord succes în noul 

an, oferind cu acest prilej un recital de urături, colinde și dansuri moderne. 

Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA a propus ca ședința să fie condusă de către dl 

Valeriu ȚARIGRADSCHI, președintele raionului Glodeni. 

Dl Valeriu ȚARIGRADSCHI, a mulțumit pentru propunere și a continuat ședința 

CRD Nord cu o informație despre raionul Glodeni. A informat despre potențialul istoric și 

turistic al raionului, și proiectele ce au fost implementate în raionul Glodeni. 

1. În continuare, dl Valeriu ȚARIGRADSCHI a adus la cunoștință agenda ședinței 

CRD Nord și a oferit cuvântul dlui Ion BODRUG, director ADR Nord, care a relatat 

subiectul Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și proiectelor de 

dezvoltare regională în anul 2014   

Directorul ADR Nord, dl Ion BODRUG a transmis membrilor CRD Nord mesajul de 

salut din partea conducerii MDRC și le-a mulțumit autorităților locale pentru aportul lor în 

procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională în raioanele de nord ale țării. 

Dl Ion BODRUG s-a axat pe: 

- Obiectivele principale pentru anul 2014 

- Principalele rezultate obținute în anul 2014 

- Proiectele implementate în anul 2014 (din sursele FNDR și alte surse) 

- Concluzii 

În concluzie dl Ion BODRUG a menționat că pentru a realiza activitățile planificate 

este necesar de susținerea zi de zi din partea raioanelor, a orașelor, a mediului privat și a 

organizațiilor neguvernamentale. Dezvoltarea regională se realizează în echipă, iar echipa 

sunt membrii CRD Nord. 

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord a continuat că în ultimii ani s-au făcut multe 

lucruri frumoase în Regiunea de Dezvoltare Nord. Cu toate acestea RDN are nevoie de un 

Consiliu foarte competent, membrii căruia să coopereze în domeniul realizării proiectelor de 

dezvoltare regională. A menționat că sunt binevenite exemplele de bune practici preluate de 

la colegii de peste hotare, referindu-se la Regiunea Vest a României.  

Dl Valeriu ȚARIGRADSCHI, a revenit la subiectul relatat de către dl Ion BODRUG 

și a întrebat dacă sunt întrebări. Întrebări nu au parvenit. 
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A propus să fie pus la vot decizia nr. 1, Cu privire la audierea Raportului privind 

implementarea Planului de activitate al ADR Nord și proiectelor de dezvoltare regională în 

anul 2014. (anexă la procesul-verbal) 

S-a votat:  

PRO – 25    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

- S-a decis: Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord pe parcursul anului 2014 

se consideră drept satisfăcătoare. 

 

2. Conform agendei, dl Valeriu ȚARIGRADCSHI a oferit cuvântul dnei Ala CUCU, 

specialist în planificare strategică și programare a ADR Nord, pentru a prezenta subiectul Cu 

privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord 2016-2020 și prezentarea concluziilor generale în rezultatul efectuării exercițiului 

respectiv 

Dna Ala CUCU a reamintit membrilor CRD Nord că începând cu anul 2013 a fost 

inițiat procesul de elaborare a SDRN 2016-2020 ce a continuat și pe parcursul anului 2014. S-

a referit la Planul de acțiuni pentru elaborarea SDRN și a menționat activitățile ce au fost 

realizate pe parcursul anului 2014 și cele ce urmează a fi realizate în anul 2015. (anexă Nota 

informativă cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Regională Nord  2016-2020)  

La finalul prezentării, dl Valeriu ȚARIGRADSCHI a întrebat dacă sunt întrebări cu 

referire la subiectul relatat. Întrebări nu au parvenit. S-a propus să fie pusă la vot decizia nr. 

2, Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord 2016-2020 și prezentarea concluziilor generale în rezultatul efectuării 

exercițiului respectiv (anexa la procesul verbal).  

S-a votat:  

PRO – 25   CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

- S-a decis: Se ia act de informaţia privind progresul înregistrat în procesul de elaborare 

a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord  2016-2020 

 

3. Dl Valeriu ȚARIGRADSCHI a oferit cuvântul dnei Inga COJOCARU, șef al 

secției planificare strategică și programare a ADR Nord, care a informat membrii CRD Nord 

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2015. 

În acest context s-au expus: 

- Obiectivele principale pentru anul 2015 

- Planificarea strategică 
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- Managementul proiectelor 

- Dezvoltarea capacităților 

- Relații internaționale și atragerea investițiilor 

- Transparență și comunicare 

- Management instituțional 

- Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate  

- Implicarea CRD Nord în realizarea activităţilor ADR Nord pentru anul 2014 

 

În rezultatul prezentării Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2015 dl Vitalie 

CIMPOIEȘ, membru al CRD Nord a întrebat referitor la Planul de activitate al CRD Nord 

pentru anul 2015. 

Dl Ion BODRUG a informat, că pînă la următoarea ședință, specialiștii ADR Nord vor 

colecta propuneri pentru elaborarea Planului de activitate al CRD Nord pentru anul 2015 și la 

prima ședință din anul viitor va fi propus pentru coordonare și aprobare.  

Dl Valeriu ȚARIGRADSCHI a propus să fie pusă la vot decizia nr. 3, Cu privire la 

aprobarea Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2015 (anexa la procesul verbal).  

S-a votat:  

PRO – 25   CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

- S-a decis:  

1. Se aprobă Planul de activitate al ADR Nord pentru anul 2015, elaborat de Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord, conform anexei nr.1, parte componentă a prezentei 

decizii. 

2. De a colecta propuneri pentru elaborarea Planului de activitate a CRD Nord pentru 

anul 2015 și prezentarea acestuia pentru aprobare la ședința următoare a CRD Nord. 

3. Se atribuie ADR Nord responsabilitatea de a remite Planul de activitate al ADR 

Nord pentru anul 2015 în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor. 

 

4. Dl Valeriu ȚARIGRADSCHI a oferit cuvântul dnei Svetlana BAZATIN, șef al 

secției finanțe și achiziții a ADR Nord, care a relatat subiectul Cu privire la coordonarea și 

înaintarea spre aprobare de către MDRC  a proiectului Devizul cheltuielilor de organizare și 

funcționare al ADR Nord pentru anul 2015. 

Dna Svetlana BAZATIN a informat membrii CRD Nord că Devizul cheltuielilor de 

organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Regională Nord pentru anul 2015 
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constituie 3 887 664,95 dintre care: din FNDR 3 214 115,94, sursele GIZ 235 478,01, alte 

surse 438 071,00 

Dl Ion PAREA, președintele CRD Nord a întrebat dacă bugetul pentru anul 2015 este 

mai mare comparativ cu bugetul pentru anul 2014, la care a primit răspuns că este mai mare, 

reieșind din faptul că salariul mediu pe țară a fost majorat în luna mai 2014, iar specialiștii 

ADR Nord nu au beneficiat de majorările respective. Începând cu luna ianuarie 2015 salariile 

vor fi achitate conform noilor prevederi.  

Dna Domnica PETROVICI, membru al CRD Nord a întrebat dacă în acest deviz de 

cheltuieli sunt incluse și activitățile CRD Nord. A propus să fie elaborat inițial un Plan de 

activitate pentru membrii CRD Nord și, reieșind din activitățile planificate, să fie elaborat 

bugetul. Inclusiv s-a referit la rambursarea cheltuielilor de transport în legătură cu 

participarea la ședințele CRD Nord. 

Dl Ion BODRUG a reamintit că activitatea de membru al CRD Nord este bazat pe 

voluntariat, însă, nu o singură dată această întrebare a fost ridicată la nivel de minister. 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), partenerul MDRC, la nivel de 

discuții, s-a oferit să achite membrilor CRD cheltuielile pentru deplasări. Totodată, pe 

parcursul anului 2014, membrii CRD Nord au beneficiat de deplasări peste hotare, care au 

fost achitate total sau parțial de către parteneri. La fel, deplasări peste hotare se planifică și în 

anul 2015, inclusiv și pentru membrii CRD Nord. 

Dl Vitalie CIMPOIEȘ și dna Domnica PETROVICI au accentuat că este necesar de 

elaborat Planul de activitate al CRD Nord pentru anul 2015 și respectiv bugetul, ce va fi 

necesar pentru realizarea acestui Plan. S-a propus să fie prevăzută și alocată suma de 50.000 

lei pentru realizarea activităților CRD Nord în anul 2015, fapt care va ridica nivelul de 

participare a membrilor CRD Nord la ședințe și va reduce riscul lipsei de cvorum. 

Dl Valeriu ȚARIGRADSCHI a propus să fie incluse aceste propuneri în proiectul de 

decizie nr. 4 Cu privire la coordonarea și înaintarea spre aprobare de către MDRC a 

proiectului Devizul cheltuielilor de organizare și funcționare al ADR Nord pentru anul 2015 

(anexa la procesul verbal).  

S-a votat:  

PRO – 25   CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

- S-a decis:  

1. Se ia act de informaţia privind proiectul Devizului de cheltuieli pentru organizarea 

şi funcționarea ADR Nord pentru anul 2015, anexa nr.1, Devizul de cheltuieli și 

anexa nr. 2 Notă explicativă la Devizul de cheltuieli.  
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2. Se atribuie ADR Nord responsabilitatea de a remite proiectul Devizului de cheltuieli 

pentru organizarea şi funcționarea ADR Nord pentru anul 2015, cu propunerile 

membrilor CRD Nord, (anexă la decizie) în adresa Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor pentru coordonare. 

 

Dl Valeriu ȚARIGRADSCHI, vicepreședintele CRD Nord a mulțumit membrilor 

Consiliului Regional pentru participarea la ședință și a informat că urmează deplasarea 

organizată la proiectul „Amenajarea traseului eco-turistic PĂDUREA DOMNEASCĂ” 

implementat din sursele FNDR. 

La obiect, au avut loc discuții referitor la procesul de implementare a proiectului, la 

care a participat și operatorul economic. Au fost discutate problemele ce au persistat în 

procesul de implementarea a proiectului și prezentate rezultatele obținute. 

La final s-a concluzionat, că asemenea ședințe a CRD Nord, cu ieșire în regiune și 

vizitarea proiectelor, sunt binevenite. Astfel real se percepe în ce mod se valorifică sursele 

din FNDR și cine sunt beneficiarii.  

 .  

 

 


