
PROCESUL-VERBAL nr. 1 

al ședinței ordinare a 

Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) 

 

14 septembrie 2011                                                                  or. Cimişlia   

ora 10.00                                                                                                    localitatea 

 

 

Prezidează: Dl Marcel RĂDUCAN,  Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Total membri ai CRD Sud: 32 persoane; 

 Prezenți:  31 persoane; 

 Absenți:  1 persoană (motivat); 

 Invitați:   Dl Marcel Răducan, Ministrul  Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; 

                 Dl Veaceslav Guţuţui, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; 

                 Colaboratori ai Direcției Generale Dezvoltare Regională Ministerului 

Dezvoltării Regionale și                       Construcțiilor; 

                 Colaboratori ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud; 

                 Managerii în cadrul proiectelor; 

                 Mass-media regională (reprezentanţi ai ”Moldova-1”, „Gazeta de Sud”, ”BAS-

TV”, ”MEDIA-TV”). 

 

Ordinea de zi: 

Cuvînt de deschidere - Dl Marcel Răducan, Ministrul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor. 

I. Cu privire la politica de Dezvoltare Regională în Republica Moldova 

II. Cu privire la alegerea președintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 

III. Cu privire la alegerea vicepreședintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 

IV. Cu privire la desemnarea reprezentantului sectorului privat în Consiliul Național pentru 

Coordonare în domeniul Dezvoltării Regionale 

V. Rolul CRD Sud şi ADR Sud în realizarea obiectivelor naţionale şi regionale în 

dezvoltarea regională 

VI. Raport privind implementarea proiectelor în Regiunea de Dezvoltare Sud 

VII. Raport privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru 

semestrul I. Activităţi planificate ale ADR Sud pentru semestrul II al anului 2011                                                                                          

 

Dl Marcel Răducan, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a salutat prezenţa 

şi a menţionat, că ADR Sud este nr.1 din cele trei Agenții de Dezvoltare Regională în Republica 

Moldova în realizarea proiectelor de dezvoltare. De astăzi, noii membrii CRD devin participanți 

activi în dezvoltarea Regiunii Sud. Membrii CRD au mare responsabilitate, deoarece de 

activitatea lor depinde realizarea cu success a proiectelor, ce țin de Regiunea Sud.  

 

 

 S-a examinat: 

 



I. Cu privire la politica de Dezvoltare Regională în Republica Moldova. 

Dna Valentina Pleșca, directorul Direcției Generale de Dezvoltare Regională, a prezentat 

informația privind implementarea politicii de Dezvoltare Regională în Republica Moldova 

(Prezentarea se anexează). 

Dna Valentina Pleșca a relatat succint pentru noii membrii CRD despre actele legislative, ce țin 

de Dezvoltare Regională. A specificat, că în Republica Moldova sunt formate 3 zone de 

dezvoltare regională: Nord, Centru și Sud. În aceste zone sunt formate Agențiile de Dezvoltare 

Regională și Consiliile Regionale pentru Dezvoltare. De asemenea, s-a vorbit despre actele 

legislative, elaborate în anul 2010: 

- Strategia Națională de Dezvoltare Regională; 

- Strategia Regională de Dezvoltare Sud; 

- Planul Operațional Regional concret, care este compus din proiectele selectate în urma 

primului Apel de Propuneri de proiecte din 2010; 

- Manual Operațional al Fondului Național de Dezvoltare Regională, în care sunt specificate 

metode de accesare la Fondul Național. 

Dna Valentina Pleșca a descris structura și atribuțiile Consiliului Regional pentru Dezvoltare 

Sud. De asemenea, a prezentat informația succintă despre proiectele de Dezvoltare Regională 

Sud, care sunt în derulare, a numit donatorii internaționali și partenerii de dezvoltare, cu ajutorul 

cărora proiectele din Regiunea Sud sunt realizate cu success. 

 

 

II. Cu privire la alegerea președintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 

 

Dl Marcel Răducan, a propus pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Sud candidatura dnei Efrosinia Greţu, preşedinte al  raionului Leova, căreia i-a oferit 

cuvântul. 

Dna Efrosinia Greţu, succint a vorbit despre activităţile realizate în perioada 2007-2011 ca 

vicepreşedinte al Raionului Leova pe probleme sociale. Dna a relatat despre importanţa atragerii 

investiţiilor în Regiunea de Sud şi despre misiunea ei pe viitor în funcţia de preşedinte al CRD 

Sud. 

 

      Au votat: 

  

     Pro – 30    Contra – 1   S-au abținut – 0 

 

S-a decis:  Se desemnează dna Efrosinia Grețu în funcția de președinte al Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Sud. 

 

 

III. Cu privire la alegerea vicepreședintelui Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 

 

Dl Marcel Răducan a propus pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare Sud candidatura dlui Ivan Veveriţa, preşedinte al  raionului Cimişlia, căruia i-a oferit 

cuvântul. 



Dl Ivan Veveriţa  a ţinut să vorbească despre experienţa d-lui în muncă cât şi despre importanţa 

funcţiei pe care o deţine. 

Se propune spre vot candidatura dlui Ivan Veveriţa, preşedinte al  raionului Cimişlia, la functia 

de vicepreşedinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. 

      Au votat: 

  

     Pro – 31    Contra – 0   S-au abținut – 0 

 

S-a decis:  Se desemnează dl Ivan Veverița  în funcția de vicepreședinte al Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Sud. 

 

 

IV. Cu privire la desemnarea reprezentantului sectorului privat în Consiliul Național 

pentru Coordonare în domeniul Dezvoltării Regionale 

 

 

Dl Marel Răducan a propus candidatura d-lui Vasile Petrenco,  ….  în funcţia de reprezentant 

din partea mediului de afaceri în Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale. 

Dl Vasile Petrenco, în discursul d-lui, a vorbit despre efortul depus de-a lungul timpului în 

susţinerea economiei regionale cât şi despre gradul de implicare în elaborarea peoiectului 

,,Reabilitarea Zonei de agrement şi odihnă Lacul Sărat din Cahul”. 

Dl Petru Gandrabur, primarul de Ţiganca, a propus ca în limitele democraţiei fiecare raion să 

vină cu câte o candidatură pentru funcţia de reprezentant din partea mediului de afaceri în 

Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale. 

Dl Marcel Răducan a ţinut să specifice că propunerea d-lui  este una întemeiată dat fiind faptul 

că dl Petrenco are o vastă experienţă în scrierea proiectelor, lucru dovedit de proiectul  

,,Reabilitarea Zonei de agrement şi odihnă Lacul Sărat din Cahul”. De asemenea, propunerea 

MDRC nu este un ordin ci doar o sugestie şi alegerea aparţine membrilor CRD Sud. 

Ţinînd cont de sugestia dl Petru Gandrabur s-a menţionat că dacă mai sunt candidaturi la 

aceasta funcţie, atunci să se propună. Auditoriul au susţinul candidatura dl Vasile Petrenco, alte 

candidaturi ne fiind înaintate. 

S-a supus votului: 

Au votat: 

     Pro – 28    Contra – 0   S-au abținut – 3 

 

S-a decis:  Se desemnează dl Vasile Petrenco în calitate de reprezentantul sectorului privat 

în Consiliul Național pentru Coordonare în domeniul Dezvoltării Regionale 

 

 



V. Cu privire la informarea despre rolul CRD Sud şi ADR Sud în realizarea obiectivelor 

naţionale şi regionale în dezvoltarea regională 

 

 

Dna Maia Culeşov, directorul ADR Sud a mulţumit şi felicitat toţi membrii CRD cu noile 

responsabilităţi, evocând importanţa CRD în dezvoltarea Regiunii Sud şi nivelul de implicare a 

acestora în problemele şi nevoile regiunii pe care o reprezintă. De asemenea, a menţionat despre 

procedura de selectare a noilor membri CRD  prin concursul organizat de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. 

În prezentarea pe care a susţinut-o, dna Culeşov a stipulat despre atribuţiile ADR  Sud, printre 

care: 

1. Elaborarea Planului Operaţional Comun 

2. Realizarea Planului Operaţional şi a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 

3. Acordarea de suport informaţional tuturor beneficiarilor şi factorilor decizionali 

De asemenea, a menţionat că activitatea Agenţiei este ghidată de Strategia de Dezvoltare 

Regională şi coordonată de către CRD Sud.  

Coloboratorii ADR Sud au pregătit şi repartizat un set de materiale informative, inclusiv acte 

legislative cu privire la activitatea CRD Sud spre informarea noilor membri. 

 

 

VI. Cu privire la audierea Raportului privind implementarea proiectelor în Regiunea de 

Dezvoltare Sud 

 

Dl  Eugen Lupaşcu, șef al secției management proiecte din cadrul ADR Sud, a prezentat situaţia 

actuală în care se află proiectele în implementare, cât şi paşii care s-au făcut pentru îmbunătăţirea 

acestora. 

1. A prezentat fiecare proiect din cele 8 care sunt în implementare în Regiunea de 

Sud 

2. A prezentat costul fiecărui proiect şi paşii următori în implementarea proiectelor. 

 

 

VII.  Cu privire la audierea Raportui privind implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Regională Sud pentru semestrul I. Activităţi planificate ale ADR Sud pentru semestrul II 

al anului 2011     

                                                                                      

Dna Efrosinia Greţu a adus la cunoștință membrilor CRD Sud, că dat fiind faptul, că dl 

Ministru a apreciat activitatea ADR Sud cu calificativul ” foarte bine”, și informația din raportul  

privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud pentru semestrul I a fost dată 

citirii în prezentările dnei Valentina Pleșca, dnei Maria Culeșov și dlui Eugen Lupașcu, 

prezentarea dnei Tatiana Aramă, șef al Secției planificare strategică și programare nu va fi 

prezentată audienței.  

   Procedura de votare pentru decizia din capitolul dat este: 

Au votat: 



     Pro – 31    Contra – 0   S-au abținut – 0 

S-a decis:  Se ia act de informația cu privire la Raport privind implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Regională Sud pentru semestrul I. Activităţi planificate ale ADR Sud pentru 

semestrul II al anului 2011 și se recomandă, de a depune toate eforturile necesare atît din 

partea administrației publice locale de nivelul I și II, cît și din partea Agențiilor din 

teritoriul Regiunii Sud, ca proiectele, care sunt în derulare, să fie implementate cu succes.  

 

Toate întrebările, stipulate în ordinea de zi a primii ședinței CRD au fost examinate cu succes. 

În final, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au parvenit două 

propuneri: 

1) Crearea biroului permanent al CRD Sud 

2) Crearea grupurilor de lucru pe domeniile în cadrul CRD Sud. 

 

La prima propunere  

Au votat: 

     Pro – 2    Contra – 29   S-au abținut – 0 

 

La propunerea a doua 

Au votat: 

Pro – 31    Contra – 0   S-au abținut – 0 

 

Unanim a fost susținută propunerea din partea MDRC de creare a grupurilor de lucru pe 

diferite domeniile în cadrul CRD Sud și a fost suspendată propunerea de creare a biroului 

permanent în cadrul CRD Sud.  

 

Ministru                                                                                         Marcel Răducan 

 

 

Președinte al Consiliului                              Efrosinia GREȚU 

 

 

Contrasemnat: 

Secretar al ședinței                                                                       Maria CULEŞOV  

     

 


