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PROCES – VERBAL  

al Şedinței  

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

 

 

13.10.2016 mun. Bălţi, str. Puşkin 38, 

Sala Polivalentă a Universităţii de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi 

 

 

  

Prezidează:                 Ion LEUCĂ, președintele CRD Nord, 

    

Total membri ai CRD Nord                 47 persoane  

Din ei prezenţi:                  29 persoane  

Absenţi:                   18 persoane (1 poziție de membru CRD Nord vacantă) 

                   28  invitați/oaspeți 

                      _____________________    

În total prezenți                 57 persoane 

 

Invitaţi:   

Igor MALAI, șeful-adjunct al Direcției generală dezvoltare regională a MDRC 

Eduard UNGUREANU, Direcţiei relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională a MDRC 
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Ordinea de zi 

Timpul                                                         Subiectul 

09:30-10:00 Înregistrarea participanților 

10:00-10:05 Cuvânt de salut 

Dl Igor MALAI, Ministrul  Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

Dl Ion LEUCĂ, președintele CRD Nord 

10:05-10:10 Prezentarea agendei și a obiectivelor ședinței CRD Nord 

Dl Ion LEUCĂ, președintele CRD Nord 

10:10-10:20 Cu privire la audierea raportului de implementare a SDR Nord 2016-2020 în 

perioada ianuarie-septembrie 2016. 

Dl Ion BODRUG, director ADR Nord 

10:20-11:35 Cu privire la audierea raportului de evaluare a cererilor complete de finanțare 

din FNDR, depuse în cadrul Concursului de propuneri de proiecte în anul 

2016. Aprobarea listei proiectelor care vor fi incluse în POR Nord 2017-2020 

Dl Ion LEUCĂ, președintele CRD Nord 

11:35-11:50 Cu privire la aprobarea listei proiectelor prioritare care vor fi înaintate spre 

evaluare comisiei interministeriale 

Dl Ion LEUCĂ, Președintele CRD Nord 

11:50-12:00 Cu privire la informarea membrilor CRD despre elaborarea PRS în domeniul 

turismului și dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri 

Dna Inga COJOCARU, șef Secția planificare strategică și programare, ADR Nord  

12:00-12:15 Cu privire la audierea raportului de evaluare a impactului proiectului 

„Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor 

important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din 

regiune” 

Dl Constantin BÂNDIU,  Șef Secție managementul proiectelor, ADR Nord 

12:15-12:25 Cu privire la activitățile planificate în cadrul proiectului MSPL 2.0, 

implementat de GIZ 

Dl Petru VEVERIȚĂ, Consultant național superior GIZ 

12:25-12:30 Concluzii, întrebări, răspunsuri 

Dl Igor MALAI, Ministrul  Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

Ion LEUCĂ, preşedintele CRD Nord 

12:30 Pauză de cafea  
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Cuvânt de deschidere 

Președintele CRD Nord, dl Ion LEUCĂ, a deschis ședința, salutând membrii CRD 

Nord și mulțumindu-le pentru prezență la ședință. Dl Ion LEUCĂ a informat membrii CRD 

Nord că ședința de astăzi este deliberativă, cu prezența a 29 membri din 47 și a prezentat 

ordinea de zi care a fost votată unanim.  

Ulterior cuvântul a fost oferit dlui Igor MALAI, șeful-adjunct al Direcției generală 

dezvoltare regională a MDRC, care a salutat membrii CRD Nord din numele Ministrului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și a subliniat importanța subiectelor puse în discuție și 

a menționat că, în cele din urmă, vor obține finanțare acele proiecte de dezvoltare regională 

care vor respecta toate criteriile prevăzute de regulament. Totodată, dl  Igor MALAI a 

remarcat că la Concursul proiectelor din sursele FNDR, organizat în acest an au fost depuse 

cereri de finanțare mai calitative, în comparație cu apelurile de propuneri de proiecte 

precedente, organizate de MDRC. 

În continuare, dl Ion LEUCĂ a propus ca subiectul nr. 2, din Ordinea de zi Cu privire 

la audierea raportului de evaluare a cererilor complete de finanțare din FNDR, depuse în 

cadrul Concursului de propuneri de proiecte în anul 2016. Aprobarea listei proiectelor care 

vor fi incluse în POR Nord 2017-2020, să fie inclus printre primele subiecte prezentate, care a 

fost votată unanim. 

În continuare dl Ion LEUCĂ, conform agendei ședinței i-a oferit cuvânt dlui Ion 

BODRUG, director ADR Nord, care a prezentat subiectul: 

Cu privire la audierea raportului de evaluare a cererilor complete de finanțare din 

FNDR, depuse în cadrul Concursului de propuneri de proiecte în anul 2016. Aprobarea 

listei proiectelor care vor fi incluse în POR Nord 2017-2020 

Dl Ion BODRUG a prezentat informații detaliate despre rezultatele Concursului 

Propunerilor de Proiecte, etapa II. Astfel, în perioada 07-10 iunie 2016 au fost organizate și 

desfășurate 4 sesiuni de informare pe domeniile de intervenție, unde au participat 51 

persoane, reprezentanți ai APL. 

La Etapa I, au fost recepționate 54 de Note Conceptuale. Conform Deciziei CRD Nord 

din 19.05.2016 au fost admise pentru Etapa II, 41 de Note conceptuale. Până la 22 august, ora 

16.00, au fost recepționate 32 de Cereri de Finanțare (prezentarea se anexează). 

Dl Ion BODRUG a specificat că la data de 06.09.16 - a avut loc verificarea 

administrativă și din punct de vedere al eligibilității costurilor Cererilor de Finanțare, iar 

evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare a avut loc la data de 11 octombrie 

2016, unde s-a decis,  ca cele 32 de cereri de finanțare evaluate să fie propuse spre aprobare 

de către CRD Nord și includere în Programul Operațional Regional (POR) 2017-2020. 
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Dl Ion Leucă a mulțumit dlui Ion BODRUG pentru prezentarea raportului și a solicitat 

membrilor să intervină cu întrebări referitor la subiectul expus. Întrebări nu au parvenit. S-a 

propus să fie pusă la vot decizia nr. 2 Cu privire la audierea raportului de evaluare a 

cererilor complete de finanțare din FNDR, depuse în cadrul Concursului de propuneri de 

proiecte în anul 2016. Aprobarea listei proiectelor care vor fi incluse în POR Nord 2017-

2020 

S-a propus să fie pusă la vot. 

S-a votat:  

PRO – 29    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis:  

1. Se ia act despre Raportul de evaluare a cererilor complete de finanțare din FNDR, 

depuse în cadrul Concursului de propuneri de proiecte în anul 2016. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării 

 

În continuare, dl Ion LEUCĂ, Președintele CRD Nord a prezentat subiectul: 

Cu privire la aprobarea listei proiectelor prioritare care vor fi înaintate spre 

evaluare comisiei interministeriale.  

Dl Ion LEUCĂ a adus la cunoștință publicului, că au fost studiate și evaluate de 

comisia interministerială 32 de proiecte și a specificat că membrii comisiei au fost imparțiali 

și  obiectivi, astfel ca în lista de proiecte să se regăsească fiecare raion din Regiunea de 

Dezvoltare Nord.  

Dl Serghei CETULEAN, primar s. Parcani, r-l Soroca, a intervenit cu propunerea 

repetată și la celelalte ședințe CRD Nord, ca FNDR să fie cumulativ.  

Dna Feodosia BUNESCU, primar s. Băhrinești, r-l Florești, a propus ca proiectele care 

au acumulat 20 puncte și mai mult să fie incluse în POR și propuse spre înaintare în DUP 

2017-2020.  

Dl Igor MALAI, șeful-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională a MDRC a 

menționat că acum are lor procesul de elaborare a noii legi privind dezvoltarea regională, la 

care va fi propus inclusiv majorarea procentului FNDR din bugetul de stat, de la 1% la 3%, 

inclusiv ca Fondul să fie cumulativ.  

De asemenea, a remarcat faptul, că după acumularea tuturor propunerilor parvenite din 

partea CRD-lor,  MDRC s-a adresat către Ministerul Finanțelor cu propunerea ca fondul să 

fie cumulativ. Ministerul Finanțelor nu a agreat aceste propuneri, deoarece mecanismul lor de 

finanțare din bugetul de stat aste altul. 



5 
 

Dl Constantin COJOCARU, Vicepreședintele CRD Nord, a propus să fie pus la vot 

propunerea dnei Feodosia BUNESCU ca proiectele care au acumulat 20 și mai mult de 

puncte să fie incluse în POR Nord 2017-2020 și propuse spre înainte în DUP 2017-2020. 

Dl Ion Leucă  a propus să fie pusă la vot propunea susnumită. 

S-a votat:  

PRO – 29    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

Dl Ion Leucă a dat citirii Deciziei nr. 3 Cu privire la aprobarea listei proiectelor 

prioritare care vor fi înaintate spre evaluare comisiei interministeriale. 

S-a propus să fie pusă la vot. 

S-a votat:  

PRO – 29    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis:  

1. Se aprobă lista proiectelor care vor fi incluse în POR Nord 2017-2020, Anexa 1 parte 

componentă a prezentei decizii . 

2. Se aprobă lista proiectelor prioritare ce au cumulat 20 și mai mult puncte, care vor fi 

înaintate spre evaluare comisiei interministeriale și includere în DUP 2017-2020, 

Anexa 2 parte componentă a prezentei decizii.  

3. Se propune ca proiectele din POR Nord 2013-2016 și DUP 2013-2016, în proces de 

implementare, să fie incluse în lista proiectelor POR Nord 2017-2020 și DUP 2017-

2020, Anexa 3 parte componentă a prezentei decizii. 

4. Se acceptă ca lista conceptelor de proiecte viabile (CPV) dezvoltate cu suportul GIZ 

să fie incluse în POR Nord 2017-2020,  Anexa 4 parte componentă a prezentei decizii. 

5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

Conform agendei cuvântul i s-a oferit dlui Ion BODRUG, director ADR Nord, pentru 

a prezenta subiectul: 

Cu privire la audierea raportului de implementare a SDR în perioada  ianuarie - 

septembrie 2016 

Dl Ion BODRUG, directorul ADR Nord, a mulțumit membrilor CRD Nord pentru 

interesul sporit față de subiectele de importanță discutate în cadrul ședinței, subiecte ce vor 

marca parcursul de dezvoltare pentru municipiul Bălți și 11 raioane din nordul Republicii 

Moldova.  

Ulterior, directorul ADR Nord a prezentat activitățile desfășurate și proiectele 

implementate în perioada lunilor ianuarie-septembrie curent, conform Strategiei de 
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Dezvoltare Regională Nord 2016-2020, referindu-se la obiectivele principale pentru anul 

2016 precum și rezultatele scontate în urma implementării activităţilor planificate. 

 Astfel, printre cele mai importante rezultate obținute de ADR Nord în perioada vizată, 

au fost menționate implementarea în curs de desfășurare a 10 proiecte de dezvoltare regională 

finanțate prin intermediul FNDR și a altor surse, Strategia de Dezvoltare Regională Nord 

2016-2020 aprobată, efectuarea a 14 vizite de studiu peste hotare, două Programe regionale 

sectoriale (turism și infrastructură de afaceri), a IV-a ediție a Zilelor Regiunii de Nord în 

desfășurare etc. (prezentarea se anexează). 

Dl Leonid BABII, Viceprimar mun. Bălți, a adresat o întrebare, din ce cauză CPV, ca 

exemplu nr. 23 și 25 din lista Cererilor  de finanțare au acumulat un punctaj minim, mai jos 

de 10 puncte. 

Dl. Ion BODRUG, directorul ADR Nord, a menționat că aceste proiecte reprezintă un 

Concept de proiecte viabil (CPV), care nu au întrunit condițiile concursului FNDR, neavând 

tot pachetul necesar, anexă la Cererea de finanțare, adică studiul de fezabilitate, documentația 

tehnică etc., din aceste motive comisia de evaluare i-au atribuit punctajul minim și ai asigura 

eligibilitatea includerii în POR Nord 2017-2020. 

Dl Eduard UNGUREANU, șef Direcţie relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională a 

MDRC, a specificat că a fost aprobată procedura de evaluare a listei conceptelor de proiecte 

aplicate în cadrul Concursului propunerii de proiecte finanțate de FNDR. Această listă va 

conține inclusiv CPV dezvoltate de partenerii GIZ, precum și proiecte în curs de realizare din 

POR 2013-2016. Punctajul s-a stabilit în dependență de documentația tehnică și financiară 

prezentată, dat fiind faptul că nu toate CPV au avut documentația necesară pentru a acumula 

un punctaj mai mare. 

Dl Ion LEUCĂ a mulțumit pentru prezentare  dlui  Ion BODRUG și a dat citirii 

decizia nr. 1 Cu privire la audierea raportului de implementare a SDR Nord 2016-2020 în 

perioada ianuarie - septembrie 2016 

S-a propus să fie pusă la vot. 

S-a votat:  

PRO – 29    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis: 

1. Se ia act de raportul cu privire la implementarea SDR Nord 2016-2020 în perioada 

ianuarie - septembrie 2016. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
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În continuare, conform agendei, dl Ion LEUCĂ a oferit cuvântul dnei Inga 

COJOCARU, șef Secție planificare strategică și programare, ADR Nord  care a relatat 

succint subiectul:  

Cu privire la informarea membrilor CRD despre elaborarea Programelor 

Regionale Sectoriale în domeniul turismului și dezvoltării infrastructurii de suport în 

afaceri.  

Dna Inga COJOCARU a prezentat detalii despre progresele realizate în procesul de 

elaborare a Programelor regionale sectoriale în domeniile Infrastructura de afaceri și Turism 

în Regiunea de Dezvoltare Nord precum și a informat membrii CRD Nord despre pașii 

următori ce necesită realizați în elaborarea PRS în domeniile Infrastructura de afaceri și 

Turism în RDN (prezentarea se anexează). 

Dl preşedinte al CRD Nord a solicitat întrebări pe marginea discursului. Întrebări nu au 

parvenit. 

Dl Ion LEUCĂ a citit decizia nr.4 Se ia act de informația privind procesul de 

elaborarea a Programelor Regionale Sectoriale în domeniul turismului și dezvoltării 

infrastructurii de suport în afaceri.  

S-a votat:  

PRO – 29   CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis:  

1. Se ia act de informația privind procesul de elaborarea a Programelor Regionale 

Sectoriale în domeniul turismului și dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

În continuare, Dl Ion LEUCĂ a oferit cuvântul Dlui Constantin BÂNDIU,  Șef Secție 

managementul proiectelor, ADR Nord, care a relatat subiectul: 

Cu privire la audierea raportului de evaluare a impactului proiectului ”Inaugurarea 

incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind 

măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”. 

Dl Constantin BÂNDIU a prezentat raportul de evaluare a impactului proiectului 

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

privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”, finanțat din sursele FNDR, 

precum și criteriile de evaluare a proiectului (prezentarea se anexează).  

ADR Nord a implementat acest proiect în anul 2012. Raportul de evaluare a proiectului a 

fost adus la cunoștința membrilor CRD Nord, pentru a-i informa că în procesul de 

implementare a proiectelor de dezvoltare regională unele dintre cele mai importante etape țin 
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de asigurarea durabilității. Acest proiect a fost înaintat de către Primăria s. Larga, iar 

beneficiarii proiectului fiind 42 de tineri instruiți în domeniu antreprinoriat și angajați. 

În acest context, șeful-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională a MDRC, Igor 

Malai, a menționat că este necesar ca prezentarea rapoartelor de evaluare a proiectelor 

implementate să devină o tradiție în cadrul ședințelor CRD Nord. 

Dl Constantin COJOCARU, Vicepreședintele CRD Nord, a propus ca pe viitor să fie 

aprobate doar proiectele care au impact regional și nu cele cu impact local, astfel investițiile 

făcute să fie justificate și eficiente.  

La fel, dl Constantin COJOCARU a propus ca membrii CRD Nord să fie informați 

despre rezultatele evaluării impactului proiectelor. 

S-a propus să fie pusă la vot. 

S-a votat:  

PRO – 29    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

Dl Ion Leucă a dat citirii Deciziei nr. 5 Cu privire la audierea raportului de evaluare a 

impactului proiectului ”Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor 

important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”. 

S-a votat:  

PRO – 29    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis:  

1. Se ia act de Raportul privind evaluarea impactului proiectului ”Inaugurarea 

incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind 

măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” 

2.  Se atribuie ADR Nord responsabilitatea de a informa membrii CRD Nord, despre 

rezultatele evaluării impactului proiectelor. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare de la data adoptării.  

 

În continuare conform agendei dl Ion LEUCĂ a oferit cuvântul Dl Petru VEVERIȚĂ, 

Consultant național superior GIZ, care a prezentat subiectul: 

Cu privire la activitățile planificate în cadrul proiectului MSPL 2.0, implementat de 

GIZ. 

În prezentarea sa, dl Petru VEVERIȚĂ, Consultant național superior GIZ s-a axat pe 

activitățile planificate în cadrul proiectului MSPL 2.0, implementat de GIZ și pe suportul 

oferit Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare. A specificat  sectoarele prioritare cuprinse de 

MSPL, precum și procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale (prezentarea se 

anexează).  
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La finele prezentări, dl Petru VEVERIȚĂ a propus să fie organizate două focus-grup în 

mun. Bălți și respectiv în r-ul Edineț, cu participarea membrilor CRD Nord, pentru a fi 

discutate două aspecte, și anume: 

1. Cu privire la crearea comisiilor regionale sectoriale în cadrul CRD Nord; 

2. Oportunități de implicare a organizaților societății civile (OSC) în procesul de 

dezvoltare regională. 

Dl Cimpoeș Victor, președinte AO ”Cutezătorul”, a specificat că CRD Nord ca organ 

reprezentativ este pasiv, nefiind motivat, chiar și supus unor cheltuieli nerambursabile pentru 

deplasarea la ședințele Consiliului (referire la membrii CRD din sectorul asociativ), iar GIZ 

ar putea să inițieze mai multe activități, ce ar consolida capacitățile membrilor CRD Nord.   

 Dl Ion Leucă a dat citirii Deciziei nr. 6 Cu privire la activitățile planificate în cadrul 

proiectului MSPL 2.0, implementat de GIZ. 

S-a votat:  

PRO – 29    CONTRA – 0    ABŢINUT – 0 

S-a decis:  

1. Se ia act de activitățile planificate în cadrul proiectului MSPL 2.0, implementat de 

GIZ. 

2. Prezenta decizie întră în vigoare de la data adoptării. 

Diverse. Întrebări răspunsuri 

Dl Ion LEUCĂ, a invitat în prezidium reprezentantul primăriei mun. Bălți, pentru 

semnarea actului de primire-predare a Studiului de Fezabilitate în domeniul Aprovizionării cu 

Apă şi Canalizare pentru Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în 

raionul locativ „Slobozia” și satul Elizaveta, municipiul Bălți. Actul a fost semnat de către dl 

Ion BODRUG, directorul ADR Nord și dl Leonid BABII, viceprimarul municipiului Bălți. 

Prezentul act a fost întocmit în conformitate cu Acordului de Implementare a Proiectului 

Modernizarea Serviciilor Publice Locale, semnat la 29 martie 2012 de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM și Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ).La finalul ședinței CRD Nord dl Ion LEUCĂ și dl Igor MALAI au 

mulțumit tuturor membrilor pentru participare și lucru productiv. 

Președintele Consiliului  Ion LEUCĂ 

Secretarul Consiliului    Ion BODRUG 
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