
CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE
A DEZVOLTARII REGIONALE

DECTZIE
Nr. 04122 din 01 .02.2022

Cu privire la aprobarea Cererii de finanfare actualizate a proiectului ,,Creureu
in municipiul BdQi a Centrului de inovqre ;i trunsfer tehnologic din regiunea de

dezvolture lYord"

Urmare a audierii informaliilor prezentate, Consiliul Nalional DECIDE:

Se aprobd Cererea de finanlare actualizatd a proiectului ,,Crearea in municipiul
BAIIi a Centrului de inovare Ei transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare
Nord";
Agenlia de Dezvoltare RegionalS Nord va intreprinde mdsuri de implementare
a proiectului menlionat.

Presedintele Consiliului Andrei SPINU

1.

2.

Contrasemnat: /
secretarul consiliu rr, dMZ-^-- Igor MALAI



NOTA INFORMATIVA
privind actualizarea cererii de finan{are a proiectului ,,Crearea in municipiul Bnl{i

a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord"

Aplicant: Primdria Mun. BdlJi

Localizarea: Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), municipiul B6lti, Universitatea de

Stat "A. Russo" din Bblli (USARB), Bloc 4 gi Bloc 5.

Obiectivul general:
Cregterea competitivitdJii economice regionale prin promovarea dezvoltdrii cercetdrii,
inovdrii qi transferului tehnologic in RDN.

Obiective specifice
l. Dezvoltarea, valorificarea qi promovarea infrastructurii de cercetare, inovare qi transfer
tehnologic din RDN.
2.. Suslinerea Ei dezvoltarea start-up-rilor in domeniul afacerilor inovative.

Proiectul a fost depus in cadrul Concursului de Propuneri de Proiecte2016 lansat de

MDRC pentru finanfare din Fondul Nafional pentru Dezvoltare Regionald. Acesta a trecut
toate etapele de evaluare atdt la nivel regional, cdt qi nafional. Respectiv, la data de

25.01.2017 a fost aprobat in Documentul Unic de Program 2017 -2020 prin Hotdrdre de

Guvern.
Proiectul prevede crearea Centrului de Inovare qi Transfer Tehnologic, precum qi

dotarea edificiului cu mobilierul qi echipamentul necesar (conform cererii de finanlare).
Pe parcursul implementdrii proiectului acesta a suferit mai multe schimbari la

capitolul locafie, parteneri qi buget. Inifial, Cererea de finantare prevedea crearea

Centrului in blocurile 1,2,3 care aveau o suprafald totald mai micd qi un grad mai avansat

de finisare. Din acest motiv, suma solicitata inilial in bugetul proiectului a fost de circa
16 000 000 Lei.

Pe parcursul implementdrii proiectului, odatd cu consultarea exper{ilor tehnici qi

consultan{i interna{ionali, s-a propus schimbarea locafiei centrului din blocurile 1,2,3 in
blocurile 4 qi 5, fiind consideratd mai eficientd qi viabild din punct de vedere economic.
Blocurile respective au o suprafaJd mult mai mare (6054 m2) decdt spaliile prevdzute

inifial, si aveau atunci un grad mai scdzut de finalizare. De asemenea, proiectul tehnic nu
era actualizat, frrnd elaborat circa 10 ani in urmd din momentul aprobdrii proiectului spre

finanfare ;i nu corespundea realitdlilor din qantier si nici nu era unul potrivit pentru
activitatea unei astfel de institufii cum ar fi un Centru de transfer a noilor tehnologii.

Odatd cu actuahzarea documentaliei tehnice, costurile pentru lucririle de

construcfie-montaj au crescut esential. in acest sens, s-a decis ca prin intermediul
resurselor alocate initial s[ fie finalizat parterul qi etajul 5 cu sdlile de conferin{e. Iar, in
anul2020, in cadrul qedinfei CNCDR a fost majoratd suma pentru proiectul dat in scopul



oferirii unei finalitdfi maxime Centrului Ei asigurarea funcfionalitalii sporite a acestuia.

Astfel, suma totald aprobatd pentru proiectul dat a fost de 28 500 000 Lei. Fiind alocate

resurse din FNDR, a fost solicitat[ documentafia tehnicl pentru Lot II Ei II-A, ce include
urmdtoarele lucrdri de bazd: frnalizarea etajelor 2,3,4 a blocurilor 4 qi 5 ale clddirii,
amenajarea teritoriului qi instalarea sistemelor de incdlzire, ventilare qi condifionare.

In contextul celor menfionate a apdrut necesitatea de a actualiza Cererea de

finanfare - document de bazd in aprobarea, alocarea ;i valorificarea surselor financiare
din FNDR. Documentul inifial nu corespunde realitdlii si nu poate fi considerat unul
valabil pentru monitorizarea Ei evaluarea ulterioard a proiectului. Ca urmare, aplicantul
proiectului (Primdria mun. BAlli) in colaborare cu beneficiarul final al proiectului
(USARB) at actualizat documentul in catz6", findnd cont de modificdrile operate.

Sergiu TABACARU,
$ef sec{ie rela{ii cu institufiile

de dezvoltare regionali


