
1 
 

PROCES-VERBAL  

al Ședinței 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

(CRD Nord) 

 

18.10.2013                      Complexul turistic din Costești, r-l Ialoveni 

ora 10.30                       

 

Prezidează: Ion PAREA, președintele CRD Nord 

 

Total membri ai CRD Nord:   48 persoane 

Absenți:                                   23 persoane 

                                    _______________________ 

În total prezenți                    25 persoane 

 

Invitați:  Sergiu CECAN, Șef Direcția relații cu instituțiile de dezvoltare 

regională, MDRC 

                                               Dorin ANDROS, Șef Direcție politică și cooperare regională 

MRDC 

 Stela COROBCEANU, Consultantul Superior Naţional în 

Dezvoltare Regională, adjunctul Liderului de Echipă GOPA II 

 Dl Liubomir CHIRIAC, IDIS „Viitorul” 
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Agenda 

ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

18 octombrie 2013 

 

Locația: Complexul turistic s. Costești, r-l Ialoveni 
   

Timpul Subiectul 
 

11:15–11:30 Pauza de cafea 

11:30–11:40 Cuvânt de deschidere  

Dl Marcel RĂDUCAN, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor   

Dl  Ion PAREA, Președintele CRD Nord   

11:40-11:45 Prezentarea agendei și obiectivelor ședinței CRD Nord  

Dl  Ion PAREA, Președintele CRD Nord   

11:45-12:00 Cu privire la implementarea proiectelor de dezvoltare regională în 
perioada ianuarie-septembrie a.2013 
  

Dl Ion BODRUG, Directorul ADR Nord   

12:00-12:10 Cu privire la actualizarea Planului de activitate al ADR Nord pentru anul 
2013 

Dna Inga COJOCARU, 
 Şef secţie planificare strategică şi programare, ADR Nord 

12:10-13:10 Prezentarea Ghidului de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Social 

Economice (SDSE) a raioanelor  

Dl Liubomir CHIRIAC, IDIS „Viitorul” 

13:10-13:30 Cu privire la procesul de „Planificare Regională Sectorială” 

Dna Stela COROBCEANU, 

Consultantul Superior Naţional în Dezvoltare Regională,  

adjunctul Liderului de Echipă 

13:30-13:45 Cu privire la principiile și criteriile de repartizare a mijloacelor financiare 

ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională pe anul 2014, aprobate 

la Şedinţa CNCDR din 10.10.2013 

Dl Sergiu CECAN,  

Şeful Direcţiei relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională, MDRC   

 

13:45-14:00 Întrebări și răspunsuri 

Dl  Ion PAREA, Președintele CRD Nord   

14:00 Prînzul   
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Dl Ion PAREA a deschis ședința CRD Nord cu un cuvânt de salut, prezentând oaspeții 

ședinței și agenda evenimentului. 

Reieșind din faptul că în data de 17.10.2013 și în prima jumătate a zilei de 18.10.2013 a 

avut loc sesiunea de instruire pentru membrii CRD Nord, dl I. PAREA a propus să facă mici 

modificări în ordinea expunerii subiectelor din agendă, din anumite motive obiective (unii din 

cei prezenți trebuie să participe și la alte activități) 

S-a propus spre vot ordinea de zi. Membrii CRD Nord au fost de acord cu agenda propusă.  

Președintele CRD Nord, dl Ion PAREA a oferit cuvîntul de salut dlui Sergiu CECAN, șef 

Direcția relații cu instituțiile de dezvoltare regională, MDRC, care a transmis salutări din partea 

conducerii MDRC și a mulțumit tuturor pentru participare la ședință. A informat membrii CRD 

Nord despre implicarea MDRC în procesul de revizuire a legislației și propunerile parvenite de 

la membrii CRD în cadrul sesiunii de instruire vor fi oportune în acest context. 

La fel s-a menționat despre proiectele ce sunt implementate cu suportul partenerilor 

internaționali GIZ, care au oferit suport și pentru realizarea sesiunii de instruire pentru membrii 

CRD Nord. A menționat că pentru anul viitor, veniturile în FNDR se planifică a fi majorate.  

A menționat despre principiile și criteriile de repartizare a mijloacelor financiare ale FNDR 

pe anul 2014, ce au fost aprobate în cadrul CNCDR din 10.10.2013. A transmis mesajul dlui V. 

Lazăr din cadrul ședinței CNCDR, despre rolul important al CRD și ADR, nucleul principal la 

nivel regional, ce vor deveni un centru de consultanță pentru toți actorii, în special pentru APL în 

vederea atragerii investițiilor.  

La propunerea dlui Valeriu MUDUC, președintele Consiliului raional Fălești, cu referire 

la recunoașterea și acceptarea de către instituțiile superioare a deciziilor adoptate la nivel 

regional, dl Ion PAREA a menționat despre prezența scăzută a membrilor CRD Nord la 

sesiunea de instruire și ședința CRD Nord, fapt ce demonstrează indiferență și a informat despre 

convocarea în cel mai scurt timp a ședinței biroului executiv, pentru a fi discutate cauzele 

prezenței slabe și propunerile de îmbunătățire a activității CRD Nord, precum și propunerile de 

îmbunătățire a legislației ce vizează dezvoltarea regională, în special la capitolul „CRD”. 

Succesele CRD Nord vor fi și succesele instituțiilor ierarhic superioare. 

În continuare dl Ion PAREA i-a oferit cuvântul dnei Stela COROBCEANU, consultant 

superior naţional în dezvoltare regională, adjunctul liderului de echipă, care a prezentat procesul 

de „Planificare Regională Sectorială” 

S-a referit la: (prezentarea se anexează) 

- rolul PRS în procesul dezvoltării regionale, care este un instrument operațional, ce va 

duce la elaborarea proiectelor calitative;  
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- ce este un plan PRS 

- ce incorporează PRS 

- corelarea dintre PSR și documentele de politici regionale 

- etapele de planificare și elaborare a PRS 

- progresarea în dezvoltarea proiectelor 

- la ce etapa de avansare Conceptele vor deveni parte componentă a POR ?  

- următorii pași în aprobarea PRS  

Dl Dorin ANDROS, Șef Direcție politică și cooperare regională MRDC a atenționat 

despre acceptarea doar a proiectelor calitative în cadrul apelului de propuneri de proiecte în 

rezultatul elaborării PRS. Toate proiectele vor fi analizate detaliat cu participarea experților și, 

proiectele, datele cărora vor fi eronate, riscă să fie respinse. 

Dl Ion PAREA a dat citirii deciziei nr.4, Cu privire la procesul de Planificare Regională 

Sectorială, care a fost expusă anticipat subiectelor din agendă (anexă la procesul-verbal) 

S-a votat:  

PRO – 25    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: Se ia act de procesul de „Planificare Regională Sectorială”. Se propune 

ADR Nord de a remite spre informare membrilor grupurilor de lucru sectoriale raportul 

privind procesul de „Planificare Regională Sectorială” 

 

În continuare dl președinte al CRD Nord a oferit cuvântul dlui Liubomir CHIRIAC de la 

IDIS „Viitorul”, care a prezentat Ghidul de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Social 

Economice (SDSE) a raioanelor, unde se pot regăsi toate întrebările referitor la procesul de 

elaborare a SDSE a raioanelor.  

 În acest context s-a discutat despre: 

Structura Ghidului:  Cap. I Cadrul pentru planificarea strategică 

  Cap. II Planificarea strategică și elementele acesteia 

Cap. III Etapele planificării strategice 

Cap. IV Programe și proiecte prioritare ale dezvoltării raionului 

Anexe: 3 

Reprezentanții „Idis Viitorul” au relatat detaliat subiectele expuse în capitolele Ghidului. 

Dl Ion PAREA a propus ca Ghidul respectiv să fie remis pe e-mail APL din RDN pentru 

studierea detaliată. 

A fost a citit proiectul deciziei nr. 3 Cu privire la prezentarea Ghidului de elaborare a  

Strategiilor de Dezvoltare Social Economice (SDSE) a raioanelor (anexă la procesul-verbal) 



5 
 

S-a votat:  

PRO – 25    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

Dl Vitalie CIMPOEȘ, membru al CRD Nord, a propus o completare în proiectul de 

decizie și anume: Se propune ADR Nord de a remite spre informare Consiliilor raionale și 

membrilor CRD Nord  Ghidul de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Social Economice 

(SDSE) a raioanelor  

 S-a decis: Se ia act de Ghidului de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Social 

Economice (SDSE) a raioanelor (Anexa 1 la decizie). 

 Se propune ADR Nord de a remite spre informare Consiliilor raionale și membrilor 

CRD Nord Ghidul de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Social Economice (SDSE) a 

raioanelor.   

 

În continuare cuvânt i s-a oferit dlui Ion BODRUG, director ADR Nord, care a relatat 

despre implementarea proiectelor de dezvoltare regională în perioada ianuarie-septembrie 

a.2013. S-a referit la: 

- Portofoliul de proiecte finalizate finanțate din sursele FNDR: (7 proiecte) 

- „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut” 

- „Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri 

de acces” 

- „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea 

deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități) 

- „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în 

activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” 

- „Renovarea drumului regional internațional M14 prin or. Edineț” 

- „Intersecții culturale” s. Băhrinești, r-ul Florești 

- „Reabilitarea rețelei de drum public local (L186) Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, 

în lungime de 13,3 km” 

- Portofoliul proiectelor în curs de implementare: (10 proiecte) 

- 7 proiecte din sursele FNDR: 

- „Servicii calitative de apă și canalizare în or. Otaci pentru un mediu curat în RDN” 

- „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații 

comunitare” 

- „Reparația drumului L-37 Lipcani-Bălășinești-Crjeuți-Tîrnova, sectorul din s. Corjeuți 

și s. Trinca” 

- „Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în RDN 

prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr.3 a ZEL Bălți” 

- „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea domnească” r-l Glodeni 



6 
 

- „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural „Conacul Pommer” și drumului de 

acces la parcul dendrologic din s.Țaul, r-l Dondușeni” 

- 2 proiecte finanțate din sursele GIZ: 

- „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, 

comuna Costești, r-l Rîșcani” 

- „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, r-l Soroca” 

- 1 proiect finanțat din sursele Ambasadei Cehiei: 

- „Analiza cost beneficiu - instrument necesar pentru implementarea proiectelor 

investiționale de anvergură” 

- 1 proiect finanțat din sursele Corpului Păcii SUA: 

- „Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord”  

În continuare dl Ion BODRUG s-a referit la evenimentul organizat recent în premieră, 

Zilele RDN și rezultatele obținute în rezultatul desfășurării acestuia. La fel a menționat despre 

pașii următori ce reies din evenimentul organizat. 

Dl Ion PAREA a citit decizia nr.1 Cu privire la implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională în perioada ianuarie-septembrie a.2013 (anexă la procesul-verbal) 

A propus ca activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord privind implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională în perioada ianuarie - septembrie 2013 se fie considerată 

satisfăcătoare 

S-a votat:  

PRO – 25    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: Se ia act de Raportul cu privire la implementarea proiectelor de dezvoltare 

regională în perioada ianuarie-septembrie 2013.  

Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord privind implementarea proiectelor 

de dezvoltare regională în perioada ianuarie - septembrie 2013 se consideră drept 

satisfăcătoare. 

 

Cuvânt i s-a oferit dnei Inga COJOCARU, șef secția planificare strategică și programare, 

care a informat membrii CRD Nord despre modificările neesențiale ce au fost făcute în Planul de 

activitate al ADR Nord pentru anul 2013. Unele activități planificate sub o altă denumire au fost 

realizate în cadrul evenimentului recent organizat Zilele RDN și termenul pentru elaborarea 

Planurilor Regionale Sectoriale în domeniile MDS, AAC și EE a fost extins,  astfel Planul a fost 

actualizat și propus spre aprobare. 

Dl Ion PAREA a întrebat dacă sunt careva obiecții referitor la cele expuse. Obiecții nu au 

parvenit. Astfel, a fost citit proiectul de decizie nr.2 Cu privire la actualizarea Planului de 

activitate al ADR Nord pentru anul 2013 (anexă la procesul-verbal) 
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