PROCES-VERBAL
al sedintei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centra

Sala mare a Consiliului raional laloveni
str. Alexandra eel Bun 33, or. laloveni

01.03.2013

Prezideaza:

Vasile B I T C A , Vice-presedintele CRD Centru

Total membri CRD Centru

52 persoane

Din ei prezenti:

31 persoane

Invitati:

Valerian BINZARU, Director Directia generala dezvoltare regionala, Ministerul
Dezvoltarii Regionale §i Constructiilor;
Anatol MOLDOVANU, Expert IDIS Viitorul.

Ordinea de zi:
1. Cuvant de deschidere
Valerian BINZARU, Director Directia generala dezvoltare regionald,
Ministerul Dezvoltarii Regionale §i Constructiilor
2. Cu privire la activitatea C R D Centru in perioada 2011-2012
Vicepresedintele CRD Centru Vasile BITCA
SefSectie planificarea strategicd siprogramare, Lilian DANILOV
3. Cu privire la audierea Raportului de activitate al A D R Centru pentru anul 2012
Director ADR Centru Tudor MESINA
4. Cu privire la prezentarea informafiei privind proiectele Hnanfate din FNDR in
anul2013
SefSectie managementulproiectelor Eduard UNGUREANU
5. Cu privire la organizarea Forumului regional de investitii si inovatii, (23-24
mai2013)
SefSectie planificarea strategicd si programare, Lilian Danilov
6.

Concluzii §i recomandari

Ordinea de zi:
1. Cuvant de deschidere
Dl Valerian BINZARU a salutat participanjii la ^edinja §i a prezentat o informape
generala despre activitatatile realizate de catre MDRC in anul 2012 si activitatile planificate
pentru 2013.

2. Prezentarea agendei si obiectivelor sedintei C R D
Dl Vasile B f l C A a prezentat agenda §i obiectivele ^edin^ei. A fost propusa o intrebare pe
ordinea de zi, in legatura cu un proiect al IDIS Viitorul care vizeaza autoritatile locale.
Propunerea a fost acceptata in unanimitate.

3. Cu privire la activitatea C R D Centru in perioada 2011-2012
Dl Lilian DANILOV a prezentat raportul de activitate al CRD pentru anii 2011-2012.
Au fost menponate principalele activita^i realizate, modul de funcponare al CRD, cat §i prezen^a
la §edinte. In urma prezentarii au fost formulate cateva comentarii §i propuneri:
Dl Ion JIJV, membru CRD, reprezentant al sectorului privat din r. Ungheni §i dl Cazacu
GHENDADIE, membru CRD, reprezentant al societa^ii civile din r. Criuleni, au men^ionat ca au
lipsit din motive intemeiate la ^edin^ele CRD §i sunt interesa^i pe viitor sa activeze in cadrul
CRD;
Dl Tudor MEDINA, director ADR Centru, a propus analizarea procedurii de desemnare
a membrilor CRD §i inlocuirea automata a membrilor CRD care absenteaza nemotivat la 3
§edinte consecutive;
Dl Valerian BINZARU, director DGDR, a men^ionat ca prezen^a membrilor CRD este
foarte importanta, activitatea ADR Centru depinzand in mare masura de activitatea CRD;
Dl Boris BURCA, pre§edintele r. Telene§ti, a propus ca lista membrilor CRD din fiecare
raion sa fie confirmata de catre Consiliul raional, pentru a asigura prezen^a §i activitatea
membrilor CRD;
Dl Ivan BADIA, membru CRD, reprezentant al sectorului privat din r. Calara§i, a
sugerat secretariatului CRD de a anun^a cu eel pupn o saptamana inainte membrii CRD despre
desfa§urarea §edin^elor.
Dl Vasile B I T C A a propus la vot de a se lua act de nota informativa
S-a votat:
PRO - 31

CONTRA - 0

ABJINUT - 0

S-a decis: S-a luat act de nota informativa cu privire la activitatea C R D Centru in
perioada 2011-2012

4. Cu privire la audierea Raportului de activitate al A D R Centru pentru anul
2012
Dl Tudor MEDINA, a prezentat raportul general al ADR Centru pentru anul 2012, dupa
care au urmat prezentarile coducatorilor de sec^ii: Lilian DANILOV, §ef sec^ie PSP; Eduard

UNGUREANU, §ef sec^ie MP §i Nina BORDEI, §ef sectie FA. In urma prezentarilor au fost
formulate cateva intrebari §i comentarii:
Dl Ghendadie C A Z A C U , membru CRD, reprezentant al societa^ii civile din r. Criuleni a
intrebat care este impactul regional in rezultatul implementarii proiectului ce \me de renovarea
Palatului de Cultura din r. Ungheni §i a propus la acceptarea spre fman^are a proiectelor sa fie
luata in considerable dezvoltarea echilibrata regiunii;
Dl lurie TOMA. pre§edintele r. Ungheni, a mul^umit ADR Centru pentru implementarea
acestui proiect §i a men^ionat ca Palatul de Cultura a reu§it deja sa gazduiasca cateva campionate
regionale de fotbal, tenis §i volei, la care au participat peste 600 de copii;
Dl Valerian BINZARU. director DGDR, a men^ionat ca din partea APL-urilor din
raionul Criuleni nu au fost depuse proiecte de a§a gen la Apelul I I de proiecte organizat de ADR
Centru.
Dl Vasile B I T C A a propus de a se lua act de Raportul de activitate al ADR Centru pentru
anul 2012.
S-a votat:
PRO - 31

CONTRA - 0

ABJINUT - 0

S-a decis: S-a luat act de Raportul de activitate al ADR Centru pentru anul 2012

5. Cu privire la prezentarea informatiei privind proiectele flnanfate din FNDR
in anul 2013
Dl Eduard UNGUREANU, a prezentat proiectele finan^ate din FNDR in anul 2013.
Dl Vasile B I T C A a propus la vot de a se lua act de nota informativa privind proiectele
finantate din FNDR in anul 2013.
S-a votat:
PRO - 31

CONTRA - 0

ABJINUT - 0

S-a decis; S-a luat act de nota informativa cu privire la proiectele finanfate din
FNDR in anul 2013

6. Cu privire la organizarea Forumului regional de investitii si inovatii
Dl Lilian DANILOV a facut o prezentare despre obiectivele propuse ale
evenimentului, organizatori, parteneri, agenda §i grupul ^inta.
Dl Vasile B I T C A a propus la vot de a se lua act de nota informativa cu privire la
organizarea Forumului regional de investitii si inovatii.

S-a votat:
PRO - 31

CONTRA - 0

ABJINUT - 0

S-a decis: S-a luat act de nota informativa cu privire la organizarea Forumului
regional de investitii si inovatii
^

7. Cu privire la proiectul IDIS Viitorul "Impreuna pentru performance in
guvernarea locala"
Dl Anatol MOLDOVANU, expert IDIS Viitorul a prezentat proiectul "Impreuna
pentru performance in guvernarea locala" §i a facut un apel catre reprezentan^ii APL pentru a se
implica in proiect.

Vicepresedintele C R D Centru

Secretarul CRD Centru

Vasile B I T C A

Tudor MEDINA

