AGENJIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU

PROCESUL-VERBAL
nr. 2
al §ediniei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

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

Prezideaza:

Vasile B I T C A , Vicepre§edintele CRD Centru

Total membri CRD Centru:

52 de persoane

Din ei prezen^i:

30 de persoane

12.07.2013

Invitafi: Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltarii Regionale §i Construc^iilor;
Valerian BINZARU, §eful Directiei Generale Dezvoltare Regionala, MDRC;
Dorin ANDROS, §eful Directiei Politica §i Cooperare Regionala, MDRC.

Ordinea de zi:
Cuvint de deschidere.
Vasile BITCA, Vicepre§edintele CRD Centru
Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltarii Regionale §i Constructiilor
1. Cu privire la audierea Raportului de activitate al A D R Centru pentru perioada
ianuarie-iunie 2013.
Directorul ADR Centru Tudor ME§INA
Co-raportori:
1.1. Planificarea regionala sectoriald §i promovarea potenfialului de dezvoltare a regiunil
Specialist, Secfiaplanijicare strategicd §iprogramare, Mian
UNGUREANU
1.2. Progresul implementariiproiectelor in Regiunea de Dezvoltare Centru.
§ef, Secfia managementulproiectelor, Eduard UNGUREANU
1.3. Executarea bugetului operational alADR Centru.
§ef, Secfiafinance ^i achizifii publice, Nina BORDEI
1.4. Comunicare publica §i masuri de promovare a regiunii.
Specialist, Secfiaplanificare strategicd §iprogramare, lulian UNGUREANU
2. Cu privire la Conceptul programului de consolidare a capacitafilor C R D Centru (20132014).
Specialist, Secfia planificare strategicd §i programare, Danil BOGDEA
3. Prezentarea proiectului Strategiei Na^ionale de Dezvoltare Regionala pentru anii 20132015.
§ef, Directia politica §i cooperare regionala, MDRC, Dorin ANDROS
4. Concluzii §i recomandari.

Cuvint de deschidere.
Dl Vasile BITCA a salutat participantii la §edinta, a prezentat invita^ii din partea
Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Constructiilor §i a oferit cuvintul dlui Viceministru Liviu
OBOROC.
Dl Liviu OBOROC, in alocutiunea sa, a men^ionat rolul important al Consiliului
Regional pentru Dezvoltare, care discuta cele mai stringente probleme §i aproba documente
importante. De asemenea, au fost aduse multumiri reprezentan^ilor autorita^ilor administra^iei
publice locale pentru elaborarea notelor conceptual a unor proiecte-pilot din cadrul Proiectului
Twinning. Totodata dl Liviu OBOROC a indemnat autoritatile publice locale din regiune sa
participe la identificarea conceptelor de proiecte posibile (CPP) in domeniul eficientei energetice
§i sa le remits, in termenul stabilit (19 iulie 2013), catre ADR Centru. CPP ulterior vor fi
evaluate §i selectate pentru a l i se pregati proiectul tehnic si se va efectua studiul de fezabilitate,
in parteneriat cu partenerii de dezvoltare. La fel dl Viceministru a solicitat o implicare cit mai
activa a fiecarui membru din Consiliu in aceasta §edin|a.
Prezentarea agendei §i obiectivelor ^edinfei C R D Centru.
In continuare, D l Vasile BITCA a prezentat agenda §i obiectivele §edintei, care au fost
acceptate in unanimitate.
1. Cu privire la audierea Raportului de activitate al A D R Centru pentru perioada
ianuarie-iunie 2013.
Dl Tudor MEDINA a prezentat Raportului de activitate al ADR Centru pentru perioada
ianuarie-iunie 2013. Directorul ADR Centru s-a referit la: domeniile majore de activitate;
principalele activita^i realizate in anul curent; bugetul operational in aspect comparativ cu anul
2012; proiectele de dezvoltare regionala in aspect comparativ, precum §i surse de fmantare a
acestora; relatiile de colaborare cu partenerii de dezvoltare, institutiile de dezvoltare regionala,
institutiile de cercetare §i societatea civila.
Co-raportori:
2.1 Planificarea regionala sectoriald §i promovarea potenfialului de dezvoltare a
regiunii.
Dl lulian UNGUREANU, in prezentarea sa, s-a axat asupra activitatilor realizate in
domeniul planificarii regionale sectoriale integrate, promovarii potentialului de dezvoltare al
Regiunii, sustinerii administrative si de dezvoltare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare
Centru, dezvoltarii capacitatilor actorilor regionali.
2.2 Progresul implementarii proiectelor in Regiunea de Dezvoltare Centru.
Dl Eduard UNGUREANU a adus la cuno§tinta publicului informatii despre proiectele
aflate in curs de implementare, conform prioritatilor stabilite in SDR Centru, cu o descriere
succinta a fiecarui proiect in parte, incluzind activita^i majore, bugetul proiectului §i rezultatele
obtinute.
2.3 Executarea bugetului operational al ADR Centru.
Dna Nina BORDEI, in prezentarea sa, s-a referit la: veniturile §i cheltuielile agentiei
(resurse financiare planificate §i executate), fondul de salarizare, cheltuielile administrative,
resursele ce tin de dezvoltarea institutionala, activitati de baza si actiuni de promovare.
2.4 Comunicare publica §i masuri de promovare a regiunii.
Dl lulian UNGUREANU a prezentat principalele activitati realizate in domeniul
comunicarii §i promovarii Regiunii de Dezvoltare Centru, a mentionat formele §i instrumentele
de comunicare, specificind institutiile media interesate de activitatea ADR Centru etc.
Interventii:
Dl Valeriu CROITORU, antreprenor, directorul SRL Rokas a intrebat daca s-a decis ceva
in privinta compensarii cheltuielilor de transport pentru membrii CRD Centru, pentru a fi mai
bine motivati de a participa la sedinte.

Dl Valerian BINZARU, §ef DGDR, a mentionat ca subiectul dat a fost discutat si la
CNCDR. S-a amintit, printre altele, ca legislatia i n vigoare nu permite, la moment, acest lucru.
Urmeaza ca problema respectiva sa fie studiata §i ulterior sa fie inaintate propuneri privind
modificarea normelor legale.
Dl Vasile BITCA a propus spre aprobare Raportul de activitate al ADR Centru.
S-a votat:
PRO-30
CONTRA-0
ABJINUT-O
S-a decis: Se aproba Raportul de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarieiunie 2013y conform anexei.
2. Cu privire la Conceptul programului de consolidare a capacitafilor C R D Centru
(2013-2014).
Dl Danil BOGDEA, in prezentarea sa, a argumentat necesitatea acestui program pentru
buna functionare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, a mentionat scopul si
obiectivele programului de dezvoltare a CRD Centru, a expus structura programului, perioada de
desfasurare, etapele si activitatile de baza, rezultatele scontate.
Interventii:
Un membru al CRD Centru a intrebat daca programul de consolidare a capacitatilor nu
prevede si vizite de studiu si schimb de experienta in strainatate.
Dl Danil BOGDEA a raspuns ca, actualmente, conceptul programului nu include
asemenea activitati, dar aceasta propunere poate fi inaintata spre examinare partenerului de
dezvoltare (GIZ) care va finanta activitatile preconizate.
Dl Vasile BITCA a propus spre aprobare conceptul programului de consolidare a
capacitatilor CRD Centru (2013-2014).
S-a votat;
PRO-30
CONTRA-0
ABTINUT-0
S-a decis: Se aproba Conceptul programului de consolidare a capacitatilor CRD
Centru (2013-2014), conform anexei.
3. Prezentarea proiectului Strategiei Na^ionale de Dezvoltare Regionala pentru anii
2013-2015.
Dl Dorin ANDROS a prezentat proiectul Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala
2013-2015: "Dezvoltare prin competitivitate si cooperare" in aspect comparat cu SNDR aprobata
prin Hotarirea Guvemului nr. 158 din 4 martie 2010. A fost prezentata structura strategiei,
obiectivele, planul de actiuni privind implementarea SNDR 2013-2015 etc.
Dl Vasile BITCA a propus sa se ia act de informatia privind proiectul Strategiei
Nationale de Dezvoltare Regionala pentru anii 2013-2015.
S-a votat:
PRO-30
CONTRA-0
ABJINUT-O
S-a decis: Se ia act de informatia privind proiectul Strategiei Nationale de Dezvoltare
Regionala pentru anii 2013-2015.
Vicepre§edintele C R D Centru
Secretarul C R D Centru
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Vasile B I T C A
Tudor MEDINA

