
PROCES-VERBAL nr.2

al;edin{ei ordinare
a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud

3l martie 2021 or. Cimi;lict

Total membri ai CRD Sud - 31 persoane

Membri ai CRD Sud prezenfi - 23 persoane

Membri ai CRD Sud absenti - 8 persoane

Invita(i:

Igor MALAI, $ef, Direclie Politici de Dezvoltare Regional5, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltdrir Regionale qi Mediului (in continuare MADRM)

Modul de desf5;urare:

online, pe platforma ZOOM Meeting (link de acces

https://us02lvcb.zoom.us/j/8952407479 l'/pr,vd:MllJSUIhOUktSwZrnV_iWVJwQXclGYzJtQT0g)

Mersul sedintei,,
Dna Luminifa Netedu, specialist[ in comunicare qi rela{ii cu APL/CRD din cadrul

Agenfiei de Dezvoltare Regional5 Sud, a anunlat cd la qedinf[ sunt prezen[i 22 membri ai

CRD Sud qi ci Eedin{a este deliberativ5.

Prezideazd, qedinfa: Dl Mihail Ol[rescu, vicepreqedintele Consiliului Regional pentru

Dezvoltare (in continuare CRD) Sud.

ORDINEA DE ZT:

1. Cu privire la Regulamentul de organizare ;i func(ionare al Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud;

Raportor: Dorin COROIAN, jurist, ADR Sud

2. Cu privire la proiectul Strategiei Nafionale de Dezvoltare Regionali 2021-
2027;

Raportor: Igor MALAI, $ef, Direclia Politici de Dezvoltare Regionald, MADRM.

3. Cu privire la Raportul de progres privind implementarea Strategiei
Regionale de Dezvoltare Sud 2016-2020, , perioada anului 2020;

Raportor: Andrei TOMESCa, $ef, Seclia Monitorizare qi Evaluare, ADR Sud.

4. Cu privire la Planul provizoriu de implementare a Strategiei de Dezvoltare
Regionall Sud 2016-2020, pentru anul 2021;

Raportor: Anastasia RaSU, $ef, Seclia Planificare Si Cooperare Regionald, ADR Sud.

5. Cu privire la Grupul de lucru pentru elaborarea Programului Opera{ional
Regional Sud (POR) 2021-2023;



Rupot'tot': Irina COROIAI{, Spet:ialisto, Sec{icr Planificure,yi Clooperara Regionnla, ADR Suel.

Dl Mihail Olirescu, vicepreqedintele CRD Sud, a declarat qedinfa deschis[, a adus

la cuncrs,tinld chestiLrnile incluse in ordinea de zi.

Dna Luminila Netedu, specialisti in comunicare qi relafii cu APL/CRD din caclrul

Agenfiei de Dezvoltare Regionald Sud, a anunlat c[ a iutervenit o modificare in ordinea

de zi, si anume ci raportor la chestilurea ,,CLl privire la proiectul Strategiei Nafionale de

Dezvoltare RegionaliL 2021-2027" va fl Dl Ion Panzari, specialistul principal, Direclia
Politici de Dezvoltare Regionald, MADRM, qi ca la qedinld sunt prezenfi deja23 membri
ai CRD Sud. s-a aliturat primaml oraqului Cirniglia, Dl Sergiu Andronachi.

Alte propuneri la ordinea de zi nu au fbst si Dl Mihail Oldrescu a supLls-o votului.

Abtinut - 0

Preqedintele qedin{ei a demarat procesul de examinare a chestiunilor din ordinea de zi,
oferind cuvdntul raportorilor pentru prezentarea proiectelor de decizii.

1. S-a examinat chestiunea: Cu privire la Regulamentul de organizare Ei

funcfionare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

Dorin Coroian, juristul ADR Sud, a prezentat proiectul deciziei, explicdnd
necesitatea inaintdrii acestui proiect prin faptul ca MADRM, printr-o adresare scrisS, a

solicitat redactarea punctului din Regulamentul de organizare si funcfionare a Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud (in continuare Regulament), care prevede alegerea

preqedintelui CRD Sud.

Cuv0nt a luat dna Larisa Voloh, primarul satului Palanca, r-l Stefan Vod5, care a

menfionat cd Regulamentul a fost examinat qi aprobat la qedinfa CRD Sud din 27

noiembrie 2020 qi, motivAnd c[ CRD-ul are autonomie decizionald,, cd el adoptd decizii
independente politic, cd orice imixtiune din afard in activitatea CRD Sud nu este

binevenitl, enunfAnd doleanfa de a avea si in continuare o conlucrare bund cu ministerul,
dar, totodatd,, ca ministerul de resort sd manifeste un interes vddit frla de Regiunea de

Dezvoltare Sud qi indeosebi fala de proiectul de management, a propus de a lua act de

scrisoarea ministerului, dar Regulamentul, care a fost aprobat legal, cu respectarea hrhrror
normelor, qi care nu contravine normelor legale qi nici Regulamenfului-cadru, sd rhmdn[
in vigoare in redac{ia aprobatd.

Cuv6nt a luat dl Ion Oboroceanu, membru al CRD Sud, care a cerut explicare ce ar
insemna cousultare prealabild qi a propus de a lisa Regulamentul in redac{ia aprobati.

Dl Alexandru Tatat'escu, membm CRD Sud, a propus ca preqedintele CRD Sud sa

fie propus de minister, iar vicepreqedintele - de membii CRD Sud.

S-a votat: Pro - 23

Ordinea de zi a fost aprobatd.

Contra - 0



Dl Nicolae Pritcan, preqedintele raionr-rlui Leova, a propus ca cclnsultarea cu

ministerul sI existe, dar, totodatd, membrii CRD Sud sd aibl dreptul de a propune

candidafr"rra la funcfia de pregedinte, sd nu fie impusa persoana de cdtre minister.

Cuvdnt a lr-rat dl Ion Oboroceanlr, care a propus cle exclus din proiect fraza,, dup[
consultarea prealabilS cu reprezentanrul MADRM prezent la sedinfa consiliului" si de

inclus fraza ,,in comlln cu reprezeutantul minister-ului prezent la qedinfa consiliului".
Cuvdnt a luat dl Gheorghe Netedu, membru al CRD Sud, care a explls pirerea ci

propunerea dlui Oborocearlu nu este corect[ clin punct de vedere juridic si nu este

acceptabih.

Cuvint a luat dl Nicolae Gorban, preqedintele CRD Sud, care a propus ca sd fle
excus cuvAntul,,prealabild".

CuvArtt a luat reprezentantul MADRM, dl Igor Malai, care a apreciat

constructivitatea membrilor CRD Sud si faptul cd revenim la normalitate. D[ Malai a

merrtionat cd apreciazd, foarte mult faptul cd convocarea qedinlei a fost o procedurd

respectatd extraordinar, ceea ce este apreciabil qi aceastd procedurd este prevdzutd in
Regulament. DAnsul a mai mentionat ci dreptul, inijiativa de ?naintare a pregedintelui qi

vicepreqedintelui CRD aparfine membrilor CRD, "putefi sd o faceli la direct informdnd
ministerul, puteli sd o face{i prin intermediul ADR Sud, irnportant este sd fie acest proces

de consultare, in rest, la vot, cine cAEtiga mai multe voturi si ministerul in nici un nrod nu

poate sI se implice in a vd dicta ci numai rcprezentantul respectiv va fi votat".
Dl Nicolae Gorban a concretizat propunerea sa, enunfdnd-o astfel - de exclus

sintagmele ,,prealabild cu reprezentantul" si ,,prezent la qedinla constitutivd ales".

Dna Lun-rinita Netedu a anunfat cd s-au mai al[turat la sedinti doud persoane, astfel

la qedinfa participi deja25 de membri.

Pregedintele Eedinlei a sLlpus votului proiectul deciziei cn aceasti ultimd propunel'e

de rnodifrcare.

S-a votat: Pro -24 Contra - 1 Ab{inut - 0

S-a decis: Se adootd Decizia nr. 02/01 din 31.03.2021 Cu privire la Reeulamentul de
organizare si functionare a Consiliului Regional oentru Dezvoltare Sad (decizia se
anexeazdl.

2. S-a examinat chestiunea: Cu privire la proiectul Strategiei Nafionale de
Dezvoltare Regionalil 2021-2027 .

Dl Ion Pinzari, specialistul principal, Direclia Politici de Dezvoltare Regionald,
MADRM, aprezentat proiectul Strategiei Na{ionale de Dezvoltare Regionald,202l-2027.

Cuv0nt au luat membrii CRD Sud, Alexandru Tatarescu, Gheorghe Netedu, Sergiu
Andronachi, Mihail Olirescu gi al1ii, care au adresat intreb[ri Ei qi-au expus punctul de
vedere privind proiectulStrategiei Nalionale de Dezvoltare Regionald 2021-2027, dar qi
dl Igor Malai, qeful Direc{iei Politici de Dezvoltare Regionald, MADRM, care a rispuns
la ?ntreblri qi a furnizat informalii suplimentare la temd.

PreEedintele gedinlei a supus votului proiectul deciziei.



S-a votat: Pro - 25 Contra - 0 Ab(inut - 0

S-a decis: Se adoptd Decizia nr. 02/02 din 31.03.2021 cu privire la proiectul
Stratesiei Nutionale de Dezvoltare Reeionald 2021-2027 (decizia se anexeazdt.

3. S-a examinat chestiunea: Cu privire la Raportul de progres privind
implementarea Strategiei Regionale de Dezvoltare Sud 2016-2020, in perioada
anului 2020.

Dl Andrei Tomescu, Eeful Secliei Monitorizare qi Evaluare, ADR Sud, a prezentat
Raportul de progres privind implementarea Strategiei Regionale de Dezvoltare Sud 2016-
2020, in perioada anului 2020.

intrebdri citre raportor nu au fost.

Pre,sedintele qedinlei a supus votului proiectul deciziei.

S-a votat: Pro -25 Contra - 0 Abfinut - 0

S-a decis: Se adoptd Decizia nr. 02/03 din 31.03.2021 cu privire la Raportul de
prosres privind implementarea Strateeiei Resionale de Dezvoltqre Sud 2016-2020, tn
perioada anului 2020 (decizia se anexeazdl.

4. S-a examinat chestiunea: Cu privire la Planul provizoriu de implementare a

Strategiei de Dezvoltare Regionall Sud 2016-2020, pentru anul202l.

Dna Anastasia Rusu, qefa Secliei Planificare qi Cooperare Regionald, ADR Sud, a

prezentat Planul provizoriu de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regionald Sud

201 6-2020, pentru anul 2021 .

lntrebari cdtre raportor nu au fost.

Preqedintele qedinlei a supus votului proiectul deciziei.

S-a votat: Pro - 25 Contra - 0 Abfinut - 0

S-a decis: Se adoptd Decizis nr. 02/04 din 31.03.2021 cu privire la Planul provizoriu
de implementare a Stratesiei de Dezvoltqre Reeionsld Sud 2016-2020, oentru anul
2021 (decizia se unexeozdl.

5. S-a examinat chestiunea: Cu privire la Grupul de lucru pentru elaborarea
Programului Operafional Regional Sud (POR) 2021-2023.

Dna Irina Coroian, specialistd, Seclia Planificare ;i Cooperare Regionald, ADR Sud,

a prezentat informatia privind necesitatea elabordrii Programului Operajional Regional
Sud (POR) 2021-2023 Ei necesitatea constituirii Grupului de lucru pentru elaborarea



Programultri Operafional Regional Sud (POR) 2021-2023, si a adus la cunogtinfd

propunerea privind componenla Grupului de lucru pentru elaborarea Prograrnului

Operafional Regional Sud (POR) 2021-2023.

Propuneri de completare sau rnodificare a proiectului de decizie nu au fost.

Preqedintele qedinfei a supus votului proiecful deciziei.

S-a votat: Pro -24 Contra - 1 Ab{inut - 0

S-a decis: Se udoptd Decizia nr. 02/04 din 31.03.2021 cu orivire lu Grupul de lucru
pentru elaborarea Proeramului Operulional Resional Sud (POR) 2021-2023 (decizia

se anexeazd).

Preqedintele qedin{ei a anuntat qedin{a inchisd.

Pre;edintele qedin{ei,

Vicepre;edintele CRD Sud

Secretarul consiliului

Mihait Olirescu

Lumini{a Netedu


