
PROCES-VERBAL nr. 3

al qedinfei extraordinare
a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud

07 mai 2021 or. Cimisliu

Total memhri ai CRD Sud - 3l persoane

Membri ai CRD Sud prezen(i - 25 persoane

Membri ai CRD Sud absenti - 6 persoane

Invitati:

Ghenadie IURCO, Secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii
Regionale Ei Mediului (in continuare MADRM);

Igor MALAI, $ef, Direcfia Politici de Dezvoltare Regional[, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale si Mediului;

Sergiu fAfACaRU, $ef interimar, Sec{ia relalii cu instituliile de dezvoltare

regional6, Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale Ei Mediului;

Andrian PAVLOV, Ion PANZARI, consultan(i principali, MADRM;
Rodica IVANOV, Nicoleta GOLOVACI, consultanli superiori, MADRM;
OIga POPOVICI, consultant principal, MADRM;

Vlad GHIIU, consultant regional (Regiunea Nord) GIZ;
Andrei TOCARU, consultant regional (Regiunea Sud) GIZ.

Modul de desfiqurare:

online, pe platlbrma ZOOM Meeting (link de acces
.nttps:ttusOZwe d:TlhaZk9IeCdMM0ZZbCC)6ZXJqNWhuOT09)

Meeting ID: 837 0640 9918

Mersul sedintei,,

Dna Luminita Netedu, specialistd in comunicare si relalii cu APL/CRD din cadrul

Agentiei de Dezvoltare Regionald Sud (in continuare ADR Sud), a anunlat ca la qedinla

sunt prezenfi 21 membri ai CRD Sud qi cd qedinfa este deliberativd.





Prezideazl qedinta: Dl Nicolae GORBAN, preqedintele Consiliului Regional pentru

Dezvoltare (in continr,rare CRD) Sud.

Dl Ghenadie Iurco, Secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii,
Dezvoltirii Regionale ;i Mediului (MADRM). a finut sd nrentionczc irnportan{a

organizlrii unor astf'el de activitlti comune, care se desfEqoard in vederea identificdrii
problemelor regionale qi a solu!iondrii acestora prin conjugarea eforturilor tuturor

actorilor irnplicali in realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionalS.

Totodatd, Secretarul de stat a sublirriat insenrndtatea Ei impactul deciziilor care

nnneazd a fi adoptate astdzi - atdt pentru CRD Sud, cit si pentru ADR Sud si Regiunea

de Dezvoltare Sud in ansamblu, dat tiind faptul c[ aceste decizii vor determina activitatea

institugiilor supra menfionate pentru pentru urrndtorii trei ani. in aceastd ordine de idei,

funcfionaml a incurajat implicarea cit mai activd a membrilor CRD Sud in procesnl de

realizare a politicii de dezvoltare regionald, buna conlucrare a acestora cu ADR
Sud pentru atingcrea unor rezultatc scontatc in procesul de dezvoltarc a rcgiunii.

Dna Maria Cule;ov, director interimar al ADR Sud, a mullumit tuturor
parlenerilor de dezvoltare care au fost fbarte receptivi, s-au mobilizat Ei au depus proiecte

la ADR Sud in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare

regional6 pentru perioada 2021-2023, cu linantare din Fondul Na[ional pentru Dezvoltare

Regionald (in contirruare FNDR). Dna CuleEov a menlionat cd a fost o etapd importanti gi

nu uqoard pentrLl comisia de evaluare, care a lucrat pentru a face totalizdrile tuturor
pt'oiectelor.

Doamna director a specificat c5, intr-adevdr, astdzi pentru tofi - pentru MADRM,
membrii CRD Sud, cAt qi pentrl-r ADR Sud este o zi importantd fiindcd astdzi se pune

ternelia pentru munca care urrneazd. a fi deslE;urat[ in Regiunea de Dezvoltare Sud in
urmdtorii trei ani. Dna Culeqov le-a dorit tuturor celor care au aplicat proiecte in cadrul

Apelului in curs de desllsurare succese si rezultate pe mdsura eforturilor depuse gi

aqteptdrilor.

Dna Luminila Netedu a anun{at cd lucrdrile CRD Sud s-au mai al[furat doud persoane

-Dl Alexandru Bujorean, primarul ora;ului Leova, Ei Dl Pavel Iovcev, reprezentantul

societdlii civile din raionul Basarabeasca), astfel din acest moment la qedin{a particip[
deja23 de membri.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la Raportul de evaluare a cererilor complete de finanfare,
depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare
regionall pentru perioada 2021-2023, cu finan(are din FNDR.

Raportor: Andrei POPU$OI, $ef Seclie Management intergat al proiectelor, ADR Sud,
Preqedinte al Comisiei de evaluare.





2. Cn privire la aprobarea listei proiectelor depuse in cadrul Apelului
competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionali pentru perioada
2021-2023, cu finan(are din FNDR, care se propun de a fi incluse in POR Sud
2021-2023.

Raportor: Andrei POPU$OI, $eJ Seclie Management intergat al proiectelor, ADR Sud,

Pre;edinte al Comisiei de evaluare.

3. Cu privire la aprobarea listei proiectelor prioritare depuse in cadrul
Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionali pentru
perioada 2021-2023, cu finan(are din F'ND& inaintate spre evaluare comisiei
interministeriale.

Raportor: Andrei POPa$OI, $ef Seclie Management intergat al proiectelor, ADR Sud,

Pre;edinte al Comisiei de evaluare.

4. Cu privire la Ghidul membrului Consiliului Regional pentru Dezvoltare
Sud. Raportor: Wad GHITII, consultant regional MSPL/GIZ.

Dl Nicolae Gorban, preqedintele CRD Sud, a declarat ;edinfa deschisd, a adus la
cunostinf[ chestiunile incluse in ordinea de zi, conform Dispoziliei preqedintelui CRD
Sud Nr. 2 din 04.05 .2021.

Alte propuneri la ordinea de zi nu au fost si DlNicolae Gorban a supus-o votului.

Abtinut - 0

Pregedintele gedinfei a demarat procesul de examinare a chestiunilor din ordinea de zi,
oferind cuvantul raportorilor pentru prezentarea proiectelor de decizii.

1. S-a examinat chestiunea: Cu privire la Raportul de evaluare a cererilor
complete de finanfare, depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare a

proiectelor de dezvoltare regionall pentru perioada 2021-2023, cu finanfare din
FNDR.

Dl Andrei Popuqoi, $eful Sec{iei Management integrat al proiectelor din cadrul
ADR Sud, preqedinte al Comisiei de evaluare, a prezentat Raportul de evaluare a

cererilor complete de finanlare, depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare a

proiectelor de dezvoltare regionald pentru perioada 2021-2023, cu finantare din FNDR.
Responsabilul a specificat c[, qi in cadrul etapei all-a a Apelului competitiv de selectare

a proiectelor de dezvoltare regionald pentru perioada 2021-2023, cu finanlare din FNDR,
a fost depus un volum de lucru enorn de cdtre specialigtii ADR Sud, experli qi membrii
Comisiei de evaluare a dosarelor Cererilor complete de finanfare. in cele ce urmeazd, Dl
Popuqoi a frcut o trecere in revistd a periodicitSfii activitdfilor realizate in cadrul Etapei a

S-a votat: Pro - 23

Ordinea de zi a fost aprobatd.

Contra - 0





ll-a a Apelului competitiv, qi anume: a evaludrii administrative, evaludrii tehnico-

linanciare de cdtre experlii independenfi a dosarelor Cererilor complete de finanlare qi, in
ultima lazd a evaludrii dosarelor de citre Comisia specializatd, fbrrnatd din

reprezetttatifi ai MADRM. CRD Sud si ADR SLrd. Ca rezultat, in cadrul etapei [[ a

Apelului de propuneri cle proiecte cle dezvoltare regionald, Autoritirtile Publice Localc

de nivelul I gi II din RDS all prezentat 2l Cereri Complete de Finanlare (in contirruare

CCF), inclusiv pe domenirle de intervenfie: l.l. Valorificarea infrastructurii de afaceri

- 2 CCF; 1.3. Sporirea atractivititii turistice - 6 CCF; 2.3. Dezvoltarea urbanl - 2

CCF; 3.1. Aprovizionarea cu api qi sanitatie - l1 CCF.

Dl Andrei PopuEoi a raportat cd costul total al Cererilor Complctc dc Finanlarc
constiruic 672 672 967 MDL, din carc surna solicitati din sursele FNDR - 547 923 401

MDL, iar suma asiguratd de cdtre beneficiar constituic 124 851 528 MDL.

Raportorr,rl a tnai cornunicat c5, la data de 24.03.2021 a avut loc evaluarea

adn'ririistrativd a Cererilor Conrplete de Finanfarc:21 de Cereri Cornplete de Finanfare ar,r

lost evaluate dupd completitudinea dosarelor depuse (intrunirea conditriilor Apelului in
confbrmitate cu grila de evoluat'e adrninistrativir'). Ulterior au fost elaborate si expediate

aplicanfilor scrisori de infbrmare privind neajunsurile identificate, iar propunerile de

proiecte evaluate administrativ au fbst transmise cdtre experfi pentrll evaluare tehr-rico-

financiar[.

Dupa transmiterea de c[tre exper{i a rapoartelor de evaluare tehnico-financiard a

dosarelor Cererilor Complete de Finantare, Comisia de evaluare, fonnatd din
reprezentau{i ai MADRM, CRD qi ADR Sud, a efectuat expeftiza tehnicd a CCF Ei a
dosarelor de proiect, conducindu-se de rapoartete de evaluare tehnico-financiard a

experqilor tehnici qi in confbrmitate cu criteriile de evaluare prevdzute in grila de

evaluare: Relevanla ;i contribnliu la program; Coerenlu proiectulni ;i Viabilitatea
proiectului.

Pre;edintele Cornisiei de evaluare a adus la cunoqtinta mernbrilor CRD Sud rezultatele

evalu[rii proiectelor per program si domeniu de intervenlie in parte, inclusiv punctajul
acordat fiecdrui proiect. Dl Andrei PopuEoi a specificat cd unele au acurnulat un punctaj

mai rnic din cauza cd au fost insuficient de bine pregdtite qi au avut carenle in ceea ce fine
de urm[toarele aspecte:justificare irelevantd, documentalie de proiect incornpletd; solulii
tehnice neclare; irnpact regional slab argurnentat; modalitdli de gestionare post-proiect
neclare.

intrel:dri cdtre rapot'tor nu au.fost.

Dna Luminila Netedu a anunfat ci, la momentul exarnindrii chestiunii nr. I de pe

ordinea dezi,la lucrdrile CRD Sud s-au mai alirurat doud persoane -Dl Nicolae Pritcan,
preqedintele raionului Leova, Ei Dna Larisa Vilcu, reprezentantul societdtii civile din
raionuf Cantemir), astfel din acest moment la gedinfa participd deja 25 de membri.





Preqedintele qeclinlei a sllpus votului proiectul deciziei.

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

S-a decis: Se adoptd Decizia nr. 0i/01 din 07.05.2021 Cu orivire la Raportul de
evaluare u cererilor comolete de finuntare, depuse in cadrul Aoelului comoetitiv de
selectare s proiectelor de dezvoltare regionald pentru periouda 2021-2023. cu finantare
din FNDR (decizia se anexeazdl.

2. S-a examinat chestiunea: Cu privire la aprobarea listei proiectelor depuse in
cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionali pentru
perioada 2021-2023, cu finan{are din FNDR, care se propun de a fi incluse in POR
Sud 2021-2023.

Dl Andrei Popuqoi, Pre;edintele Comisiei de evaluare, a dat citire listei proiectelor

evaluate, punctajului acumulat de fiecare proiect in parte gi sumele finanldrii solicitate de

cdtre aplicanfi din FNDR, cofinanlirii garantate de APL I gi II. Responsabilul a adus la

cunoqtinla membrilor CRD Sud faptul c6, urmare a examindrii dosarelor CCF, Comisia
de evaluare administrativ[ qi tehnico-financiard vine cdtre membrii CRD Sud cu

propunerea de stabilire a unui punctaj minim de 60 de puncte pentru includerea in
Programul Operafional Regional Sud (POR) Sud 2021-2023 a proiectelor depuse in
cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionald pentru
perioada 2021-2023, cu finanfare din FNDR.

Dna Tatiana Marin, membri a CRD Sud, a luat cuvintul qi a menfionat cd,

impreuni cu Dl Sergu Bragarenco, membru al CRD Sud, susline propunerea de a fi
stabilit punctajul minim de 60 de puncte pentru includerea in Programul Operalional
Regional Sud (POR) Sud 2021-2023 a proiectelor depuse in cadrul Apelului competitiv
de selectare a proiectelor de dezvoltare regional[ pentru perioada 2021-2023, cu finantare

din FNDR.

Cuvdnt a luat Dl Vasile Vaciu, care participd la ;edinfa CRD Sud fiind delegat de Dl
Piotr Puqcari, preqedintele raionului Basarabeasca. Dl Baciu a inaintat propunerea de a
include toate 2l de proiecte in Programul Operalional Regional Sud (POR) Sud 2021-
2023, dat fiind faptul cd nu sunt asa de multe, ca decizia privind includerea in
Documentul Unic de Program (DUP) 2021-2023 si acordarea finanf[rii s[ fie la discrefia
comisiei interministeriale.

DI Sergiu Andronachi, primarul oraqului Cimiqlia, a luat cuv0ntul qi a menfionat cd,

oricum toate proiectele vor fi incluse in POR 2021-2023 qi doar cele care au acumulat un
punctaj mai mare vor fi inaintate cdtre comisia interministeriald, pentru a fi analizate qi

evaluate. $i aqa ar fi corect. Iar proiectele care au acumulat un punctaj mai mic din cauza





lipser docunrentatiei tehnice, a impactului sau clin alte motive, nu este caz:ul ca sa fie

transmise spre evaluare interministerialS, a declarat Sergir,r Andronachi.

in replicS, Dl Vasile Baciu qi-a argr.rmentat propunerea prin faptul cd proiectele nu

vor fi implemerrtate az,i-ndine, asa cd este tirnp pentrLr ca comisia sd vind cu niste

propuneri pentru ca proiectele date sd fie implementate.

Sergiu Andronachi a reiterat cd proiectele care au acumulat punctaj n-ric rimdn ?rr

POR 2021-2023 qi ulterior pentru ele vor tl identificate snrse de finanlare. Or, surna

solicitatd din FNDR pentru toate 2l de proiecte drn Regiunea Sud este una colosal[ - de

517.923,40 mnl. lei. Din suma totald de 200 de mln., cdt se alocd anual din FNDR pentru

proiectele de dezvoltare regionald, celor 4 regir.rni de dezvoltare, sansa ca sudul sd

primeascd finanlare pentru toate proiectele este una ireald.

Cuvint a luat Dl lon Oboroceanu, care a declarat cd dorinla de a fi incluse in POR

2021-2023 toate cele 2l de proiecte este una bun5, dar dacd de cdtre comisia de evaluare

s-a mentionat cd, in cazul unor proiecte, a fost atestatd o justificare irelevantd,

documentafia de proiect a fost una incompleta, s-au prezentat solufii tehnice neclare qi a
fost un stabilit cd acestea ar avea un impact regional slab, aceste momente trebuie luate in
considrare, de ele trebuie s[ se lina cont, astfel incit ulterior cdtre comisia
interministeriald sd fie inaintate niqte proiecte intr-adevdr bune, bine argumentate, cu

documentatia completa. Noi trebuie sd mergem la comisia interministeriald intr'-adevir
tbarte pregdtifi, astf-el incit sI nu ne mai plAngem cd Regiunea de Dezvoltare Sr"rd este

una subdezvoltatd tald de alte regiuni.

Dl Ion Oboroceanu a propus de a susfne propLlnerea Comisiei de evaluare de a aproba

punctajul minim de 60 de puncte pentru includerea in Programul Operafional

Regional (POR) Sud 202l-2023 a proiectelor depuse in cadrul Apelului competitiv de

selectare a proiectelor de dezvoltare regionald pentru perioada 2021-2023, cu finanlare

din FNDR.

Cuvint a luat DI Mihail Olirescu, vicepreqedintele CRD Sud, pre;edinte al
raionului Cimiqlia, care a propus de a aproba ca prag de trecere ?n POR Sud 2021-2023

a proiectelor depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare
regionalS pentru perioada 2021-2023, cu finantare din FNDR, punctajul minim de 60 de

puncte. Iar celelalte proiecte, care aLl acumulat un punctaj mai mic, ar ft cazul sd fie
actualizate Ei imbundtdfite, completate cu documenta{aa lipsd.

in context, Dl Andrei PopuEoi, a menlionat ci membrii CRD Sud trebuie sd lind cont

tofuqi de faptul cd a fost un concurs gi au fost inaintate careva cerinle Ei condilii care

trebuiau sd fie intrunite de cdtre aplican{i.

Dl Igor Malai a informat membrii CRD Sud cd, ?rr conformitate cu noul concept al

politicii de dezvoltare regionald, competitivitatea este subiectul principal abordat la

maxim qi a solicitat ca de acest lucru sd se tind cont. Totodatd, Dl Malai a specificat c[,





deoarece membrii CRD Sud vrmeazd sd voteze lista proiectelor care au intrunit anumite

condilii si pot fi incluse in POR Sud 2021-2023, aceste proiecte nu este neap[rat cd

trebure si fle finantate doar din FNDR. POR Sud pentrll anii202l-2023 va avea in anexd

o listd de proiecte despre finantarea cdrora regiunea poate discuta cu partenerii de

clezvoltare qi cLr mulli al[i poten{iali donatori care ar {'i interesa[i de implementarea acestor

proiecte. $i ar f i de dorit ca aceste prorecte sd fle cit mai bine pregdtite, pentru ca orice

donator. inclusiv FNDR sd demareze nemijlocit initierea procesului de irnplementare a

lor. in ceea ce fine cle Documentul Unic de Program 2OZl-2023, legea presLlpllne cd acest

document este o sintezd a Programelor Operalionale Regiottale, ceea ce presupune cd

conrisia interministeriali va examina ;i va selecta cele mai bune si rnai bine pregatite

proiecte, care nll vin in contradiclie cu politicile nafionale sectoriale, ca ulterior sd nu

existe tergiversdri in procesul de implementare a acestor proiecte din lipsa documenta{iei

tehnice sau din alte motive.

Df Igor Malai a reiterat pozilia MADRM si a recotnandat membrilor CRD Sud ca

pentru evaluare interministeriald sd fie propllse acele proiecte care suut cele mai bine

pregdtite si care au acumulat, respectiv, cel mai mare punctaj. Celelalte proiecte sd fie

men{inr"rte in POR Sud 202l-2023 pentru a fi imbundtalite pe parcurs qi pentru a putea fi
identificafi Ei alli finanlatori pentru implementarea si realizarea lor.

in cele ce urmeazd, preqedintele ;edin{ei, Dl Nicolae Gorban, a supus votului prirna

propunere parvenitd din partea Cornisiei de evaluare qi a membrilor CRD Sud, Tatiana

Marirr qi Serghei Bragarenco, de a stabili punctajul minim de 60 de puncte pentru

includerea in Programul Operalional Regional Sud (POR) Sud 2021-2023 a

proiectelor depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor dc dczvoltarc

regionald pentru perioada 2021-2023, cu finan(are din FNDR.

S-a votat: Pro -22 Contra - 1 Ab{inut - 1

Dl Vasile Maxim , preqedintele raionului $tefan Vodd, nu a putut vota din motive

tehnice.

Preqedintele Eedinfei a supus votului proiectul deciziei in intregime.

S-a votat: Pro - 23 Contra - 1 Abfinut - 0

S-u decis: Se adoptd Decizia nr.03/02 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea listei
proiectelor depuse in cadrul Apelului comDetitiv de selectare a oroiectelor de dezvoltare

regionald pentru perioadu 2021-2023. cu finanlare din FNDR, care se propun de a fi
incluse tn POR Sud 2021-2023 (decizio se anexeazdl.

3. S-a examinat chestiunea: Cu privire la aprobarea listei proiectelor prioritare
depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare





regionall pentru perioada 2021-2023, cu tinanfare din FNDIf, inaintate spre

evaluare interministeriali.

Dl Andrei Popusoi. sefirl Sectiei Managementul integrat al proiectelor din cadrul

ADR Sud. preEeclinte al Comisiei de evalr"rare, ADR Sud, a intbrmat rnembrii CRD Sud

despre laptul ca de cdtre Comisia de evaluare se proplule punctajul minim de 70 purrcte

pentrLr inaintarea proiectelor depuse in cadrul Apelului competitiv cle selectare a

ploiectelor de dezvoltare regional[ pentru perioada 2021-2023, cu tinantare drn FNDR,

spre evaluare interministeriali.

Preqedintele Cornisiei de evaluare a precizat cd,la ziva de azi, sunt l7 proiecte pe listd

care au acumulat punctajul minim de 60 de puncte qi, respectiv acestea urmeazd a fi
evaluate toate de cdtre comisia interministeriald. Totodatd, el a precizat cd se propune

comisiei interministeriale sd ia in consideratie pentlu a evalua si include in DUP 2021-

2023 protectele care au acumulat un punctaj mai tnare de 70 de puncte.

CuvAnt a luat Dl Nicolae Gorban, preqedintele CRD Sud, care a propus mernbrilor

CRD Sud s[ aprobe punctajul rnininr de 60 de puncte pentru inaintarea proiectelor depuse

in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionald pentru

perioada 2021-2023, cu finan{are din FNDR, spre evaluare interministerial[. Durnnealui

;i-a argumentat propunerea prin faptul cd va rdmAne la discrelia cornisiei interministeriale

sd decidd selectarea celor mai bune proiecte, care vor fi considerate la nivel natior-ral a fi
prioritare gi cu impact n-rajor.

CuvAnt a luat Dna Larisa Voloh, primarul s. Palanca, r-l $tefan VodI, care a
merrfionat cd odatd ce este collcurs, oricum comisia interministeriali va decide care din

proectele iuaintate sunt cele mai bune. De aceea, dna Voloh a declarat cd este bine ca s[
se dea o qansd tuturor celor 17 proiecte. Potrivit ei, pragul minim de selectare a

proiectelor care ar urma sd fe inaintate spre evaluare interministerialS ar fi oportun sd fie
de 60-65 de puncte, 70 de puncte fiind unul prea mare.

Cuvdnt a luat Dl Ion Oboroceanu, care a suslinut propunerea Dlui Nicolae Gorban de

a Ii aprobat punctajul minirn de 60 de puncte pentru iuaintarea proiectelor depuse in
cadrul Apelului cornpetitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionalS pentru

perioada 2021-2023, cu finantare din FNDR, spre evaluare interministerial6.

PreEedintele qedinfei a supus votului propunerea parvenitd din partea membrilor CRD
Sud de a fi aprobat punctajul minim de 60 de puncte pentru inaintarea proiectelor depuse

in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionald pentru

perioada 2021-2023, cu finantare din FNDR, spre evaluare interministeriald.





S-a votat: Pro - 22

Preqedintele qedinlei a supus votului

Contra - 0 Ab{inut - 2

proiectul Deciziei nr. 03/03 in intregime.

S-a votat: Pro - 23 Contra - 0 Abfinut - I

S-a decis: Se adootd Decizia nr. 03/03 din 07.05.2021 cu orivire lu la aprobarea

listei proiectelor prioriture depuse tn cadrul Apelului competitiv de selectare a
proiectelor de dezvoltare regionald pentru perioada 2021-2023, cu finantare din
FNDR, inaintate spre evaluare interministeriald (decizia se anexeszil.

4. S-a examinat chestiunea: Cu privire la Ghidul membrului Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud.

Dl Vlad Ghilu, consultant regional MSPL/GIZ, a fEcut o prezentare succinti a

Ghidului membrului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. TrecAnd peste fiecare

capitol in parte qi menliondnd cd acest ghid a fbst elaborat ?n cadrul proiectului

,,Modernizarea serviciilor publice locale", care este implernentat de Agenfia de Coopetare

Internafionald a Gennaniei (GIZ) in parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii
Regionale qi Mediului (MADRM), cu suportul financiar al Ministerului German penttu

Cooperare Economicd qi Dezvoltare (BMZ).

Consultantul regional a punctat asupra faptului ca Ghidul este destinat membrilor

CRD Sud. Acest instrutnent are tnenirea de a sprijini membrii CRD in exercitarea rolului
lor Ei a-i ajuta s[ valorif.ice pe deplin potenlialul activit[tii lor in cadrul Consiliului.
Ghidul descrie competentele si obligatiile membrilor Consiliului, ghideazd, membrii spre

consultarea legisla(iei Ei actelor normative relevante, explicd rolul membrilor ca

reprezentanti ai irrtereselor dif'eritelor grr,rpuri in contextul dezvoltare a Regiunii Sud qi

serueqte drept sursd de reguli, proceduri de lucru si conduitd pentru membrii CRD.

Dl Ion Oboroceanu, membru al CRD Sud, a rnullumit pentru o prezentare detaliatd a
Ghidului membrului CRD, specificAnd c[ acesta este foarte necesar si va servi cabazdin
activitatea consilierilor regionali.

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

Preqedintele qedinfei a supus votului proiectul Deciziei nr.03104.

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

S-a decis: Se adoptd Decizia nr. 03/04 din 07.05.2021 cu orivire la Ghidul
membrului Consiliului Regional pentyu Dezvoltare Sud (deciz.ia se anexeaz,dl.





Pe finalul qeclinlei, cu titlu cle informare si consultare, Dna Lurninila Netedu a adus la

cunoqtinta menrbrilor CRD Sud activit[tile care sul1t planif,icate in cadrul proicctului
"Suport pentrll Consiliul Regional pentrLl Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Sud",

finanfat de MSPL/GIZ, pentrr.r perioada imediat urnrdtoare. Si anume, a vorbit despre

organizarea de cdtre ADR Sud a 2 vrzrte de studiu pentru mer,rbrii CRD Suci (in RD

Cetrttu Ei RD Nord); orgauizarea a cel pufin I viz.ita de studiu pentru membrii CRD

Sud in Regiunea de Dezvoltare Sud, la proiectele de succes irnplementate qi cele aflate in

proces de implementare, organizarea unei serii de ateliere/Eedinte de lucru la care

membrii CRS vor identifica probleme specifice cu caracter regional gi vor formula
poten[iale propuneri spre discufii in fortnat largit in cadrul CRD; procurarea

cchipamcntului tchnic pcntru utilizarca accstuia in cadml scdintclor CRD/CRS Sud si

altor activit[[i cornplcmcntarc.

Dna Netedr.r a specificat ci, din cauza restricqiilor impurse de pandernia COVID-19 qi

inraut[1irii situaliei epidemiologice la niveI nalional, precurn ;i in caclrul ADR ;i CRD
pentru a exclude riscul infectdrii rnembrilor CRD cu virusul SARS CoY-2, vizitele de

studiu au tbst amdnate pentru o peroadd rnai propice, iar atelierele de identificare de cdtre

rnembrii CRD Sud a problemelor comune existente la nivelul RDS urmeazd sd fie
deslTEurate in luna iunie aanulu 2021, regdsindu-se pe agenda CRS-urilor care au fost

create in cadrul CRD Sud. in aceastl ordine de idei, a fost identificat deja un expert care

;i-a exprirnat acordul sd modereze activit[tile celor doud CRS-uri qi s[ imburrltdfeascd

capacitilile membrilor CRD Sud in elaborarea qi implementarea proiectelor.

in ceea ce priveqte vizitele de sfudiu, membrii CRD Sud au optat petru ca acestea s[
nu fie excluse din proiect qi sd fie realizate in dependen{a de evolufia situaliei pandemice

privind int-ectarea cu virusul COVID-19 qi de restric[iile impuse de aceastS, tinAndu-se

cont, totodat[, de respectarea mdsurilor de protecfie qi a celor permisive de circulalie
irrduntrul si in atara htarelor Republicii Moldova.

De asemenea, ADR Sud a propus menrbrilor CRD inlocuirea unor activitlfi din planul

de implernentare a proiectului "Suport pentru CRD din RDS", considerate a fi rnai pulin

relevante si/sau imposibil de realizat din cauza agravdrii situa{iei pandemice provocate de

COVID-19, in perioada de implernentare a proiectului, cum ar fi, bundoard, activitatea

2.3. Organizarea de cdtre ADR Sud a unci nlcsc rotunde cu genericul "Dezvoltarea

regional[, proces ce implic[ cooperare, investilii Ei oferi pcrspcctive per.rtru dczvoltarca

locald" qi Activitatea 3.4. Organizarea unei rnese rotunde cu genericul "Specializarea

inteligentd, motor de accelerare a dezvoltArii Ei creqterii economice". Membrii CRD Sud

au agreat propunerea ca aceste actividti, in cazul in care nu este posibil de a fl realizate,

sd fie inlocuite cu:

Dezvoltare Sud si a obiectivelor de Dezvoltare Regionald.





Responsabila din cadrul ADR Sud a linut sd menfioneze cd, urmare a elabordrii qi

difuzdrii spotulr.ri de promovare a CRD Sud/ADR Sud qi a Regiunii de Dezvoltare Sud in

ansamblu, prin prisma activitilii qi roluluri pe care il are CRD Sud, a proiectelor

investilionale pe care ADR Sud le implementeazd din surse interne si extenre, in str6nsd

cooperare cu aclrninistraliile publice locale, contribuind astf-el la realrzarea obiectivelor

politii de dezvoltare regioral6, va cregte vizibilitatea CRD Sud, inclusiv a ADR Sud, si a
rezultatelor pe care aceste rrrstitugii-cheie care coordoneazd. promoveazi si

implernenteaza obiectivele politicii de dezvoltare regionala la nivel local au reusit sd le

obqina de-a lungul anilor. De asemenea, va fi imbundtdgitd imaginea CRD Sud.

in contcxt, ADR Sud a inforrnat rnembrii CRD Sud cd, din contul bugctului cstirnativ

planificat in cadrul proiecfului pentru realizarea acestor activit5li, dar Ei din contul

economiilor pe care ADR Sud le-a inregistrat ca urmare a desfbgurdrii Atelier-Lrlui de

lucru qi $edintei CRD Sud din26-21 noiembrie 2020, de la Purcari (Activitdtile 3.1 Ei

3.2). activitatea pe care o propune ADR Sud ar fi posibil de realizat. Nu itrainte insd de a

fi coordonatd cu finatrlatorul.

Membrii CRD Sud au vizionat un spot video de promovare a Cor-rsiliilor Regionale

pentru Dezvoltare, elaborate cu suportul GIZ.

Ordinea de zi a fost epuizatd. Preqedintele Eedinlei a anunlat qedinfa inchisa.
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