PROCESUL-VERBAL
nr. 1
al §edin{ei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru

Sala mare a C R laloveni
str. Alexandra eel Bun 33, or. laloveni

12.02.2014

Prezideaza: Grigore COBZAC, pre§edintele CRD Centru

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

31 persoane

Invitafi: Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltarii Regionale §i Construc^iilor.

Ordinea de zi:
Cuvint de deschidere.
Grigore COBZAC, pre§edintele CRD Centru
Liviu OBOROC, Viceministrul Dezvoltarii Regionale §i Construcfiilor
Prezentarea agendei §1 ordinei de zi a ^edinfei C R D Centru
Grigore COBZAC, pre§edintele CRD Centru
1. Cu privire la aprobarea Raportului anual privind implementarea Planului
Operational Regional 2013-2015
Tudor MESINA, directorul ADR Centru
2. Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial de Management al
De§eurilor Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Lilian DANILOV, seful Secfieiplanificare strategica §iprogramare
Expert: Tamara GUVIR, expert national Proiectul MSPL
3. Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial m Eficienta Energetica
pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Mian UNGUREANU, Sec(ia planificare strategica §i programare
Expert: Sergiu ROBU, expert national, Proiectul MSPL
4. Cu privire la aprobarea Planului de ac|iuni privind elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Regionala Centru '2020
Lilian DANILOV, seful Sectiei planificare strategica §i programare
5. Cu privire la gradul de pregatire a proiectelor pentru implementare in anul 2014
Eduard UNGUREANU, §eful Sectiei managementul proiectelor, ADR Centru

Cuvint de deschidere
Grigore COBZAC a salutat participantii la ^edin^a, a prezentat invita|ii din partea
Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Construcfiilor; reprezentanfii misiunii de monitorizare a
proiectului „Modemizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova", implementat de
Agenfia de Cooperare Intemafionala a Germaniei (GIZ); reprezentantii administrafiei publice
locale, precum §i aplicanfii proiectelor de dezvoltare regionala in anul 2014.
Dl Liviu OBOROC a mulfumit membrilor CRD Centru pentru prezenfa la §edinta §i a
menfionat importanfa acestei intruniri pentru RDC. In alocafiunea sa, viceministrul a exprimat
dorinfa ca CRD sa fie o institutie care sa se implice activ in dezvoltarea regionala, atit in
domeniul planificarii strategice, cit §i in domeniul implementarii proiectelor investitionale; a
menfionat importanfa aprobarii a doua programe regionale sectoriale Eficienta Energetica a
Cladirilor Publice §i Managementul Deseurilor Solide, care au fost elaborate in rezultatul
colaborarii cu experfii GIZ/GOPA, mulfumindu-le pentru suportul oferit; s-a referit la situapa
actuals a proiectelor care urmeaza sa fie implementate in RDC in anul 2014, manifestind
optimismul in ceea ce priveste realizarea intocmai a activitajilor preconizate; a anuntat bugetul
total alocat pentru proiecte, specificind ca numarul proiectelor in implementare in anul 2014 va fi
mai mare decit in anul precedent. In final, dl Liviu OBOROC a evidenfiat rolul important al
planificarii strategice regionale pina in anul 2020 §i a chemat participanfii la §edinta sa se implice
activ in acest proces.
Prezentarea agendei §i obiectivelor ^edinfei C R D Centru
in continuare, D l Grigore COBZAC a prezentat agenda §i obiectivele §edintei, care au
fost acceptate in unanimitate §i a oferit cuvintul primului raportor.
1. C u privire la aprobarea Raportului anual privind implementarea Planului
Operational Regional 2013-2015.
Dl Tudor MEDINA a prezentat succint structura Planului Operational Regional 20132015, programele §i proiectele incluse, valoarea totala a acestora, mijloacele financiare
contractate §i executate pentru implementarea proiectelor in anul 2013; sursele de finanfare a
proiectelor, repartizarea proiectelor conform programelor de dezvoltare, repartizarea proiectelor
pe raioane, precum §i indicatorii de progres. De asemenea, directorul ADR Centru a menfionat
activitatile prioritcire in domeniile planificare strategica §i programare regionala, managementul
proiectelor, promovarea potenfialului de dezvoltare a RDC, informare si publicitate.

•

•

Interventii:
Dl Ion §TEFiRXA, membru CRD, presedintele raionului Orhei, a intrebat daca va fi
fmanfat in continuare proiectul „Constmctia platformelor pentru depozitarea deseurilor
solide/managementul de§eurilor solide", din com. Vafici, r-nul Orhei, precizind ca banii
care s-au investit pina acum se vor pierde daca nu va fi continuata implementarea acestui
proiect (construcfia poligonului pentru de§euri).
D l Tudor MEDINA a specificat ca acest proiect face parte din POR 2010-2012 §i a
mentionat ca aminarea implementarii acestuia a fost decisa din cauza ca documentafia
juridica §i tehnica a proiectului nu era in ordine. Directorul ADR Centru a declarat ca
daca se vor inlatura aceste nereguli, s-ar gasi mai usor surse de finanfare pentru ca acest
proiect sa fie dus la bun sflr§it.

Dl Grigore COBZAC a propus spre aprobare Raportul anual privind implementarea
Planului Operat:ional Regional 2013-2015, conform anexei.
S-a votat:

Pro-31
Contra - 0
Abtinut - 0
S-a decis: Se aprobd Raportul anual privind implementarea Planului Operational
Regional 2013-2015.
2. Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial de Management al
De§eurilor Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Dl Lilian DANILOV, in prezentarea sa, a enuntat defmitia Programului Regional
Sectorial, caracteristicile principale, procesul de elaborare §i structura programului. De
asemenea, a fost prezentata analiza situajiei actuale in sector (serviciile de salubrizare §i starea
depozitelor pentru de§euri menajere solide). Dupa ce a fost prezentata viziunea strategica §i
obiectivele programului, s-au mentionat fintele pentru dezvoltarea sectorului, zonele de
management a de§eurilor, aspectul institutional §i eel financiar, precum §i planul de actiuni
pentru perioada 2014-2018.
Interventii:
Dl Grigore COBZAC a intrebat daca s-a tinut cont de factorul privat in planificarea
strategica sectorials MDS si daca investitia preconizata in domeniu a luat in calcul recuperarea
cheltuielilor si gradul de suportabilitate a tarifelor.
Dl Lilian DANILOV a specificat ca in procesul de planificarea a sectorului, s-a tinut cont
de toti actorii implicati, inclusiv de eel privat, deoarece exista posibilitatea dezvoltarii unor
parteneriate public-private; PRS MDS presupune recuperarea cheltuielilor investitionale, iar
pentru tarife a fost calculat im prag de suportabilitate conform standardelor europene.
Dl Grigore COBZAC a propus spre aprobare Programul Regional Sectorial de
Management al Deseurilor Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Centru.
S-a votat:
Pro-31
Contra - 0
Abfinut - 6
S-a decis: Se aprobd Programul Regional Sectorial de Management al Deseurilor Solide
pentru Regiunea de Dezvoltare Centru.
3. Cu privire la aprobarea Programului Regional Sectorial in Eficienta Energetica
pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
Dl lulian UNGUREANU. in prezentarea sa, s-a referit la categoriile de cladiri publice
vizate de program, obiectivele stabilite in PRS EECP conform obiectivelor la nivel national. De
asemenea, a fost prezentata analiza situajiei curente in sector; rezultatele estimarilor suprafejei
cladirilor institufiilor publice §i consumul de energie a acestora; datele privind consumul final de
energie, consumul total de energie §i consumul estimat in cladirile publice la nivel de raioane;
viziunea privind eficienta energetica in cladirile publice din RDC; sumarul investitiilor §i
economiile de energie pentru cladirile publice; investifiile §i economiile estimate pentru fiecare
raion in parte; planul de acfiuni §i caracteristica lui.
Dl Grigore COBZAC a propus spre aprobare Programul Regional Sectorial in Eficienta
Energetica pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
S-a votat:

Pro-31
Contra - 0
Abtinut - 0
S-a decis: Se aprobd Programul Regional Sectorial in Eficienta Energetica pentru
Regiunea de Dezvoltare Centru
4. Cu privire la aprobarea Planului de acfiuni privind elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Regionala Centru '2020
Dl Lilian DANILOV a mentionat rolul §i importanta planificarii strategice pentru
perioada urmatoare, prezentind membrilor CRD Centru Planul de actiuni privind elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru (2016-2020), descriind confinutul acestora, perioadele
de desfa§urare §i rolul institufiilor implicate in acest proces.
Dl Grigore COBZAC a propus spre aprobare Planul de actiuni privind elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru '2020
S-a votat:
Pro-31
Contra - 0
Abfinut - 0
S-a decis: Se aprobd Planul de actiuni privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Regionala Centru '2020
5. Cu privire la gradul de pregatire a proiectelor pentru implementare in anul 2014
Dl Eduard UNGUREANU a adus la cuno§tinta publicului informafii despre suma alocata
pentru finanfarea proiectelor in anul 2014, numarul total al proiectelor, inclusiv cele trecatoare
2013-2014, care se afla in curs de implementare §i proiectele noi, aprobate recent, conform
prioritafilor stabilite in SDR Centru. Seful sectiei Managementul Proiectelor a facut o descriere
succinta a fiecarui proiect in parte: activitafi majore, bugetul proiectului §i gradul de pregatire a
acestora pentru implementare.
Interven^ii:
• Un membru CRD s-a interesat care sint activitatile majore §i bugetul proiectului „Grup de
producatori §i casa de ambalare pentru servicii modeme de marketing la export", com.
Costesti, r. laloveni.
• D l Eduard UNGUREANU a prezentat detalii despre proiect, aratind contributia financiara a
partenerilor (APL, APC, Grupul de producatori).
Dl Grigore COBZAC a propus sa se ia act de informafiia privind gradul de pregatire a
proiectelor pentru implementare in anul 2014.
S-a votat:
Pro-31
Contra - 0
Abtinut - 0
S-a decis: Se ia act de informatia privind gradul de/ regdtire a proiectelor pentru
implementare in anul 2014.
Presedintele C R D Centru
Secretarul CRD Centru
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Grigore C O B Z A C
Tudor MEDINA

