
 
 

PROCESUL – VERBAL nr. 2 

al Şedinței ordinare a  

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

(CRD Nord) 

 

26 martie 2010                                                                                       Hotelul “Lido Lux” 

ora 10.00                                                                                              mun. Bălți, str.Decebal, 139 

 

 

Prezidează: Victor CEREVATÎI, Preşedinte al CRD Nord, preşedintele al raionului   Briceni  

 

Total membri ai CRD Nord invitaţi: 48 persoane 

Din ei prezenţi: 33 persoane. 

Absenţi: 15 persoane. 

Invitaţi: Marcel Răducan, ministru al Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; 

               Veaceslav Guţuţui, viceministru al Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; 

               Colaboratori ai Direcţiei generale dezvoltare regională a Ministerului              

Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; 

               Reprezentanţii echipei Proiectului ”Moldova: cooperare în dezvoltare regională”; 

               Reprezentanții mass–media. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ordinea de zi: 

 

1. Cuvînt de deschidere. 

    Veaceslav Guţuţui,   viceministrul  Ministerului  Construcţiilor  şi  Dezvoltării  Regionale,  

    Victor Cerevatîi,  preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

2. Cu privire la atribuirea mandatului. 

                Victor Cerevatîi,  preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

3. Prezentarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. 

     Ion Bodrug,  director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, 

     Ruslan Belousov,  manager  strategii  ADR Nord 

4. Dezbateri pe marginea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. Discutarea 

propunerilor expuse în cadrul consultărilor publice. 

5. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. 

6. Cu privire la acţiunile întreprinse în vederea implementării Legii  nr. 438-XVI din 

28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.  Informarea CRD Nord 

privind activitatea ADR Nord. 

      Ion Bodrug,  director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord. 

7. Prezentarea şi consultarea Manualului Operaţional al Fondului Naţional de Dezvoltare 

Regională. 

     Valentina Pleşca,  director al Direcţiei Generale Dezvoltare Regională,  

      Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. 

8. Cu privire la desemnarea secretarului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord. 

     Victor Cerevatîi,  preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord   

9. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, 

aprobat prin Decizia nr.1 din 17.10.2008. 

     Victor Cerevatîi,  preşedintele  Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

10. Cu privire la Biroul permanent al CRD Nord. 

     Victor Cerevatîi,  preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord 

11. Concluzii finale şi evaluarea evenimentului. 

 

 

1. Cuvînt de deschidere. 

 

Dl Victor Cerevatîi, preşedintele Consiliului Regional de dezvoltare Nord, a dat citire 

chestiunilor incluse în ordinea de zi. Membrii consiliului au fost rugaţi să se expună privitor  la 

agenda de lucru. Alte propuneri nu au parvenit. Preşedintele a solicitat includerea în ordinea de zi 

a Şedinţei a unei chestiuni suplimentare:   Cu privire la atribuirea mandatului.  

A fost supusă votului chestiunea suplimentară inclusă în ordinea de zi.  

Au votat: 

 

Pro – 33                                         Contra- 0                                              S-au abţinut – 0 



 
 

 

S-a decis:  Includerea în ordinea de zi a chestiunii suplimentare. 

 

 A fost  supusă votului propunerea de a aproba ordinea de zi. 

 

Au votat: 

 

Pro – 33                                         Contra- 0                                              S-au abţinut – 0 

 

 

Dl Victor Cerevatîi a dat citirii adresarea sa.  

 

      Dl Veaceslav Guţuţui a accentuat importanţa aprobării Strategiei pentru următorii 7 ani  urînd  

succese echipei ADR şi CRD în executarea Legii  nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova.  A mulţumit organizatorilor Şedinţei. 

 

      2. Cu privire la atribuirea mandatului. 

         

      Dl Victor Cerevatîi a adus la conştinţa membrilor CRD Nord, că în urma remanierelor de cadre 

mandatul ce revine sectorului economic al raionului Floreşti este atribuit dlui Vitalie Ungureanu. 

 

      3. Prezentarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. 

 

Dl Ion Bodrug, directorul Agenției de Dezvoltare regională Nord a făcut o prezentare a 

proiectului Strategiei de dezvoltare.  (anexa 1) 

 

4. Dezbateri pe marginea proiectului Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. Discutarea 

propunerilor expuse în cadrul consultărilor publice. 

 

 Dl Victor Cerevatîi, a propus celor prezenţi să se încadreze în dezbateri pe marginea 

complectării şi modificării proiectului strategiei. (Se anexază matricea propunerilor survenite și 

a celor acceptate)   

În dezbateri au luat cuvîntul Belousov Ruslan, manager  strategii  ADR Nord,  care a explicat 

cum a avut loc procesul de audiere publică a proiectului strategiei (anexa 2 şi 3).  

 

Dl Grigore Melnic, primar de Drochia, a menţionat despre necesitatea elaborării unei strategii 

naţionale pe problemele mediului şi a exprimat anumite rezerve în privinţa termenilor, 

posibilităţilor financiare şi mijloacelor de realizare a strategiei. 

           Dl Victor Cerevatîi a intervenit cu replica că strategia dată este elaborată pe un termen mediu 

de 7 ani şi de cei prezenţi depinde posibilitatea realizării ei. 



 
 

          Dl Vlad Ghiţu, membru CRD, a venit cu propunerea către cei prezenţi să nu fie discutate ideile 

de proiecte deoarece ele vor intra într-un alt tip de document numit  Planul Operaţional 

Regional  

         Dl Mircea Martîniuc, preşedintele raionului Soroca, a menţionat faptul că raionul său rămâne în 

afara atenţiei. 

         Dl Simion Zdrăguş, primarul s. Ştefăneşti, r-l Floreşti, a expus celor prezenţi  informaţia privind 

reparaţia capitală a drumului Sărăteni – Soroca din sursele programului Compact. 

         Dl Ion Bodrug a menţionat că proiectele cum ar fi construcţia unui pod de hotar nu se referă la 

atribuţiile dezvoltării regionale, ci ţine de acţiunile guvernului. 

         Dl Constantin Bîndiu a propus ca Strategia să fie luată ca bază la general şi orice propunere va fi 

acceptată  pe parcurs. 

         D-na Nina Botezatu, preşedintele r-lui Făleşti a menţionat că strategia are menirea de a 

determina priorităţile, iar discuţiile celor prezenţi se referă mai mult la Planul Operaţional. Ea a 

menţionat calitatea documentului şi a mulţumit celor care au muncit la elaborarea lui. 

       Dl Sergiu Culibabă, membru al consiliului a venit cu propunerea de a trece la procedura de 

aprobare a Strategiei, ceea ce va permite declanşarea finanţării dezvoltării regionale şi a 

menţionat faptul că această strategie nu este o dogmă, ci poate fi complectată și modifcată. 

5. Dl Victor Cerevatîi a venit cu propunerea de a se vota Strategia cu modificările respective.  

(anexa 3) 

 

Au votat: 

 

Pro – 33                                         Contra- 0                                              S-au abținut – 0 

       S-a decis:  S-a aprobat strategia cu modificările respective conform anexelor 1 şi 3. 

 

6. Dl  Ion Bodrug  a raportat celor prezenţi despre executarea Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova sub formă de activităţi, de la şedinţa 

anterioară a CRD Nord până în prezent. El a vorbit despre organizarea concursului, angajarea 

cadrelor şi  instruirea lor, atribuirea sediului şi reparaţia acestuia, procurarea mobilierului, 

biroticii şi a echipamentului necesar, încheierea contractelor, deschiderea contului, 

conlucrarea cu ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi proiectul ”Moldova: 

cooperare în dezvoltare regională” (anexa 4). 

 

 



 
 

7. D-na Valentina Pleşca, director al Direcţiei Generale Dezvoltare Regională a prezentat  

proiectul Manualului Operaţional pentru cele trei priorităţi ale Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord. (anexa 5) 

Ea vorbit despre elaborarea Ghidului Aplicantului şi al Ghidului de Comunicare. De asemenea 

Dna a menţionat rolul proiectului GTZ privind îmbunătăţirea serviciilor în sectorul comunal, 

despre demararea procesului de lansare a concursului proiectelor regionale. 

În urma prezentării din partea membrilor CRD Nord au parvenit mai multe întrebări:  

Dl Vladimir Calaraş, preşedintele raionului Drochia, a accentuat perioada de timp prea 

îndelungată a etapelor de evaluare şi a exprimat îndoiala în ceea ce priveşte valorificarea 

fondului naţional în anul 2010. 

Ca răspuns, d-na Valentina a menţionat că anul acesta va trebui să acceptăm la concurs doar 

proiecte ce au un anumit grad de implementare (proiecte tehnice, studii de fezabilitate). Pentru 

anul viitor se pot accepta şi proiecte fără studii de fezabilitate şi desene tehnice. 

D-na Nina Botezatu, preşedintele raionului Făleşti, a menţionat că există cîteva proiecte de 

acest fel. 

Dl  Sergiu Culibabă a solicitat să fie transmis Manualul Operaţional în format electronic, la care 

dl Ion Bodrug a promis, că va asigura expedierea acestuia tuturor membrilor CRD pe adresa 

electronică. 

 

8.      Dl Victor Cerevatîi a anunţat despre necesitatea instituirii unei funcţii de secretar, care va fi 

responsabil de întocmirea proceselor verbale, deciziilor şi a altor documente relevante.  

   Dl Vlad Ghiţu a propus ca această funcţie să-i fie atribuită d-lui Ion Bodrug, motivînd prin 

faptul, că conform regulamentului ADR Nord exercită atribuţiile de secretariat. 

   Dl Victor Cerevatîi a întrebat dacă sînt şi alte propuneri. Din sală alte propuneri nu au 

survenit. 

               Dl Victor Cerevatîi a venit cu propunerea de a pune la vot candidatura d-lui Ion Bodrug în 

calitate de secretar al Consiliului. 

 

 

Au votat: 

 

Pro – 33                                         Contra- 0                                              S-au abținut – 0 

         S-a decis:  S-a aprobat candidatura d-lui Ion Bodrug în calitate de secretar al CRD Nord. 

 

        9.  Dl Victor Cerevatîi a prezentat  modificările ce sînt recomandate pentru a fi  aprobate în 

            Regulamentul Consiliului (anexa 6).  

          Dl Victor Cerevatîi a întrebat dacă sînt şi alte opinii referitor la modificările date. Din sală alte 

propuneri nu au survenit. 



 
 

         Dl Victor Cerevatîi a venit cu propunerea de a pune la vot modificările în Regulamentul CRD    

Nord.  

 

Au votat: 

 

Pro – 33                                         Contra- 0                                              S-au abținut – 0 

 

    S-a decis:  S-au aprobat modificările în Regulamentul Consiliului.  

 

10.  Dl Victor Cerevatîi a amintit celor prezenţi că la şedinţa anterioară a fost ales nominal 

Biroul Permanent al CRD Nord din 15 persoane. La acel moment nu erau clare responsabilitățile 

membrilor biroului. S-a făcut un apel ca membrii biroului să facă cunoştinţă cu atribiţiile lor 

studiind  atent modificările la Regulament  aprobate  în cadrul şedinţei curente. 

 Membrii biroului permanent  vor lua act de atribuțiile lor din anexa nr.7 

 

Dl Victor Cerevatîi a anunţat finisarea examinării chestiunilor din ordinea de zi. A mulţumit tuturor 

pentru participare, activism şi buna organizare a evenimentului. El a menţionat despre necesitatea 

revederii statutului de membru al Consiliului pentru persoanele care au lipsit nemotivat mai multe 

şedinţe la rînd. 

 

 

Preşedintele   CRD Nord                                              Victor CEREVATÎI 

 

 

Secretarul   CRD Nord                                                   Ion BODRUG 


