AGENTIA DE D E Z V O L T A R E REGIONALA CENTRU

PROCESUL-VERBAL
nr. 3
al §edintei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

Complexul turistic „La Coste§ti"
s. Coste§ti, r. laloveni

Prezideaza:

25.10.2013

Vasile BITCA, Vicepre§edintele CRD Centru

Total membri CRD Centru: 52 de persoane
Din ei prezen^i:

32 de persoane

Invitati: Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltarii Regionale §i Construc^iilor;
Valerian BINZARU, §eful Direc^iei Generale Dezvoltare Regionala, MDRC;

Ordinea de zi:
Cuvint de deschidere.
Vasile BITCA, Vicepre§edintele CRD Centru
Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltarii Regionale §i Construcfiilor

1. Cu privire la progresul implementarii proiectelor investi^ionale in Regiunea de
Dezvoltare Centru
Eduard UNGUREANU, §eful Secjiei managementul proiectelor

2. Cu privire la principiile §i criteriile de repartizare a mijloacelor financiare din
Fondul National de Dezvoltare Regionala pentru anul 2014
Valerian BINZARU, ?eful Direc}iei generale dezvoltare regionala, MDRC

3. Cu privire la procesul de planificare sectorials regionala in domeniile:
managementul de^eurilor solide, aprovizionarea cu apa §i sanitafie §i eflcien^a
energetica a cladirilor publice
Stela COROBCEANU, Consultant national
in planificare §i programare regionala GIZ/GOPA 2, lider de echipd

4. Cu privire la prezentarea "Ghidului practic de elaborare a Strategiilor raionale de
dezvoltare socio-economica"
Liubomir CHIRIAC,
Institutuluipentru Dezvoltare p Initiative Sociale "Viitorul"

Cuvint de deschidere.
Dl Vasile BITCA a salutat participanpi la ^edinja, a prezentat invita^ii din partea
Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Constructiilor
Prezentarea agendei §i obiectivelor ^edinfei CRD Centru.
In continuare, Dl Vasile BITCA a prezentat agenda §i obiectivele §edintei, care au fost
acceptate in unanimitate §i a oferit cuvintul dlui Viceministru Liviu OBOROC.
Cuvint de salut.
Dl Liviu OBOROC a mul^umit membrilor CRD pentru prezen^a la §edin|a, exprimindusi, totodata, regretul pentru o slaba participare la intruniri a celorlald colegi. In opinia
viceministrului. ar fi necesar sa se identifice cauzele acestei situatii, deoarece este caracteristica
nu doar Regiunii de Dezvoltare Centru. Dl Liviu OBOROC crede ca ar trebui gasite solutii care
ar asigura o mai buna prezenta, deoarece in cadrul sedintelor se discuta problemele stringente ale
regiunii, proiectele care se implementeaza, necesitatile APL si daca am avea un grad mai mare
de implicare a tuturor actorilor in procesul de dezvoltare regionala, cu siguranta vom avea §i
decizii mai bune pentru RDC.
in continuare, Dl Liviu OBOROC s-a referit la activitatea Agenpei de Dezvoltare Centru
in perioada de raportare, subliniind faptul ca in RDC se implementeaza multe proiecte si volumul
de lucru este mare. Problemele care apar pe parcurs sint solutionate de comun acord cu MDRC.
Dl viceministru a rugat membrii CRD sa se implice activ in discutii pe fiecare proiect in parte,
unde exista atit succese, reusite, cit si neajunsuri. In general, resursele alocate din FNDR pentru
RDC sint valorificate la un nivel mai scazut in comparable cu regiunile Nord §i Sud. Este §i un
factor obiectiv, ^inind cont de numarul proiectelor §i complexitatea lor, dar asta nu trebuie sa fie
o scuza. Acest lucru ar trebui sa fie o lec^ie invatata pentru anul viitor, pentru a evita astfel de
situatii.
Dl Liviu OBOROC a declarat ca in cadrul ^edin^ei membrii CDR Centru vor avea
posibilitatea sa ia cunostinta de principiile §i criteriile de repartizare a mijloacelor financiare din
Fondul National de Dezvoltare Regionala pentru anul 2014, la care se va referi Dl Valerian
BINZARU. Se vor prezenta sugestiile colegilor din CNCDR in ceea ce prive§te prioritatile
pentru anul 2014. Intentia este de a asigura o prezenta cit mai larga a proiectelor in RDC, iar
pentru asta ar fi recomandabil de selectat proiecte mai mici, cu contribupi mai mici din partea
APL, dar sa avem o prezenta cit mai larga in localita^ile din regiune si o valorificare maximala a
resurselor alocate din FNDR.
Dl viceministru si-a exprimat convingerea ca sedinta va fi una constructive, cu decizii
necesare pentru buna func^ionare a CRD si ADR Centru.
1. Cu privire la progresul implementarii proiectelor investifionale in Regiunea de
Dezvoltare Centru
Dl Eduard UNGUREANU a adus la cuno^tin^a publicului informatii despre numarul de
proiecte aflate in curs de implementare §i dinamica proiectelor implementate in 2013, finantate
din FNDR §i resurse alocate de GIZ, conform prioritaplor stabilite in SDR Centru. A fost
prezentat succint fiecare proiect in parte, incluzind activitap majore, bugetul proiectului,
procentul valorificarii §i rezultatele obpnute.
Intervenfii:
• Un membru CRD a intrebat daca vor fi valorificate toate sursele planificate pina la sflr§itul
anului curent.
• Dl Ed. Ungureanu a menponat ca trebuie sa le valorificam, unica problema care apare in anul
acesta este proiectul de la Hincesti, legat de reconstructia cladirilor din cadrul complexului
turistic Manuc Bey. Dar retinerea lucrarilor nu depinde de ADR Centru (contractul se afla la
Agenda de Achizi^ii Publice in suma totala de 2 mln. lei)

•

Dl. V. Binzaru a mentionat ca in afara de sumele planificate pentru luna octombrie, mai
ramine de valorificat 19 972 mln.lei, ceea ce nu este pupn. • - - - - • Un membru CRD a intrebat daca banii care nu se valorifica la proiectul legat de complexul
Manuc Bey se redistribuie la alte proiecte sau se transfera pentru anul viitor?
• Dl Ed. Ungureanu a raspuns ca, chiar daca nu se reuseste valorificarea resurselor alocate
pentru proiectul respectiv, pentru alte proiecte va fi o supravalorificare si astfel banii oricum
vor raminea in regiune.
• Un membru CRD a intrebat de ce in RD Sud procentajul valorificarii este mai mare decit in
RD Centru?
• Dl Ed. Ungureanu a specificat ca RD Sud are un numar de proiecte mai mic, cu alta
complexitate, unele dintre acestea fiind contractate inca din anul 2012, iar in 2013 are loc
doar implementarea. La fel, Dl Eduard Ungureanu s-a referit la cauzele valorificarii reduse a
fondurilor in RDC: repetarea procedurilor de achizi^ii publice, contracte neinregistrate la
Agen^ia de Achizi^ii Publice care dureaza mult, proiecte tehnice §i proiecte de execujie
necalitative.
• Un membru CRD a intrebat daca ADR Centru stie ca proiectele sint de o calitate nu prea
buna, atunci de ce le accepta pentru finantare?
• Dl Ed. Ungureanu a concretizat ca Agen^ia nu are atributii de expertizare. La ADR Centru se
prezinta proiectul tehnic cu avizul de expertiza §i verificare a proiectului care confirma ca
este conform normativelor §i cerintelor, i£ir cind se incepe implementarea, se constata ca nu
este chiar a§a cum scrie in aviz.
Dl Vasile BITCA a propus sa se ia act de nota informativa privind progresul
implementarii proiectelor invesfitionale in Regiunea de Dezvoltare Centru, conform anexei nr. 1
cu privire la redistribuirea si valorificarea mijloacelor financiare ale Fondului National de
Dezvoltare Regionala si GIZ pentru anul 2013.
S-a votat:
Pro-32
Contra - 0
Ab^inut - 0
S-a decis: Se ia act de nota informativa privind progresul implementarii proiectelor
investifionale in Regiunea de Dezvoltare Centru, conform anexei nr. 1 cu privire la
redistribuirea §i valorificarea mijloacelor financiare ale Fondului National de Dezvoltare
Regionala §i GIZ pentru anul 2013.

2. Cu privire la principiile §i criteriile de repartizare a mijloacelor financiare din
Fondul National de Dezvoltare Regionala pentru anul 2014
Dl Valerian BINZARU, in aloca^iunea sa, s-a referit la faptul cum decurge implementarea
proiectelor in Regiunea de Dezvoltare Centru. Li s-a reamintit participantilor felul in care s-a
desfa§urat al doilea apel de propuneri de proiecte in anul 2012, menjionind calitatea joasa a
pregatirii documenta^iei tehnice §i a devizelor de cheltuieli.
In continuare, Dl Valerian BINZARU a prezentat principiile §i criteriile de selectare §i
repartizare a mijloacelor financiare din Fondul National de Dezvoltare Regionala pentru anul
2014, aprobate prin Decizia Consiliul National de Coordonare a Dezvoltarii Regionale nr. 10/13
din 10 octombrie 2013, mentionind importanta acestora.
Membrii CRD Centru au fost solicitati sa inainteze propuneri de imbunatatire a acestor
principii si criterii ca, ulterior, sa fie luate ca baza pentru selectarea proiectelor in anul 2014.
Intervenjii:
• Un membru CRD s-a referit la experienta aprobarii proiectelor fara acoperire financiara §i a
propus ca pentru anul viitor sa fie aprobate proiecte doar cu acoperire financiara §i sa fie

•
•

•

finalizate proiectele incepute in anul curent ca sa nu ne pomenim in situa^ia ca nu putem
finisa ceea ce avem §i ne apucam de alte proiecte.
Dl. V. Binzaru a men^ionat parple pozitive §i negative ale propunerii susmen^ionate aducind
exemple din practica.
Dl VI. Vizdoaga, referindu-se la criteriul nr.3: „Mijloacele financiare sa fie alocate
preponderent pentru raioanele care nu au beneficiat pina in prezent de aloca^ii din Fondul
National de Dezvoltare Regionala", a propus ca in cadrul §edintei urmatoare sa fie prezentata
0 informa^ie referitoare la raioanele care au beneficiat de proiecte §i costul acestora.
Un membru CRD s-a referit la criteriul nr.6 din anexa „Proiecte cofmantate din alte surse
(FEN, FR, FEE, FSA, s.a.) sa fie considerate ca prioritare", men^ionind dificultatea accesarii
altor fonduri. Proiecte implementate din surse FNDR si cofinantate de alte fonduri nu vor
avea impactul social §i eel economic pe care ni-1 dorim. Ar fi bine ca aceste fonduri sa preia
proiecte mici in interiorul localitapi, pe linga proiectele implementate din surse FNDR, ca sa
fie o conexiune intre ele.

Dl Vasile BITCA a propus sa se ia act de principiile $i criteriile de repartizare a
mijloacelor financiare din Fondul National de Dezvoltare Regionala pentru anul 2014. aprobate
prin Decizia Consiliul National de Coordonare a Dezvoltarii Regionale nr. 10/13 din 10
octombrie 2013.
S-a votat:
Pro-26
Contra - 0
Ab^inut - 6

. . . . . . . .

S-a decis: Se ia act de principiile §i criteriile de repartizare a mijloacelor financiare din
Fondul National de Dezvoltare Regionala pentru anul 2014, aprobate prin Decizia Consiliul
National de Coordonare a Dezvoltarii Regionale nr 10/13 din 10 octombrie 2013, conform
Anexei nr 2.

3. Cu privire la procesul de planificare sectoriala regionala in domeniile:
managementul de§eurilor solide, aprovizionarea cu apa §i sanita^ie §i eficien^a
energetica a cladirilor publice
Dna Stela COROBCEANU, in prezentarea sa, a descris intreg procesul de planificare
sectoriala regionala in domeniul MDS, AAS §i EE a cladirilor publice, axindu-se pe rolul §i
etapele elaborarii Planului Regional Sectorial, funcponarea grupurilor de lucru §i beneficiile
planificarii integrate in sectoarele date. S-a men^ionat ca exista proiecte ale PRS in domeniul
MDS §i EE si care vor fi inaintate spre consultare si aprobare de CRD Centru. La fel, s-a
comunicat despre faptul ca au fost aprobate fonduri pentru a incepe planificarea sectoriala
regionala §i in domeniul "Drumuri regionale §i locale".
Dl Vasile BITCA a propus sa se ia act de informa^ia privind procesul de planificare
sectoriala regionala in domeniile: managementul de^eurilor solide. aprovizionarea cu apa $i
sanita^ie ^i eficienta energetica a cladirilor publice.
S-a votat:
Pro-32
Contra-0
Abtinut - 0
S-a decis: Se ia act de informatia privind procesul de planificare sectoriala regionala in
domeniile: managementul de^eurilor solide, aprovizionarea cu apa ^i sanitatie p eficienta
energetica a cladirilor publice.

4. Cu privire la prezentarea „Ghiduluipractic
dezvoltare socio-economica".

de elaborare a Strategiilor raionale de

Dl Liubomir CHIRIAC a menponat ca in elaborarea acestui ghid au fost implicap mai
mul^i exper^i de la GIZ, reprezentanti ai MDRC si de la IDIS „Viitorul". In prezentarile lor,
expertii de la IDIS „Viitorul" s-au referit la importanta acestui ghid pentru Consiliile Raionale,
precum §i necesitatea respectarii etapelor in procesul de planificare, conform structurii ghidului
recomandat.
Dl Vasile B I T C A a propus sa se ia act de informatia privind „Ghidul practic de elaborare
a Strategiilor raionale de dezvoltare socio-economica".
S-a votat:
Pro-32
Contra - 0
Abtinut - 0
S-a decis: Se ia act de informatia privind „ Ghidul practic de elaborare a Strategiilor
raionale de dezvoltare socio-economica", conform Anexei nr 3.
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