
CONSILIUL RIIGIONAL PENTRLI DEZVOLTARE SUI)

D E C lZl E Nr.03/01
din 07 mai 2021

cu privire la Raportul de evaluare a cererilor complete de finanfare,

depuse in cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare

regionali pentru perioada 2021-2023, cu finan(are din Fondul Na{ional

pentru Dezvoltare Regionali

in confbrmitate cu art. 7 alin. (6), lit b). c) qi d) al l-egii nr. 438-XVI din 28

decernbrie 2006 privinc dezvoltarea regionali in Republica Moldova, [{otardrea

Guvemului nr. 127 din 0t.02.200tt cu privirc la ntdsurile de realizare a Legii nr.438-XVI

din 28 decembrie 2006 privincl dczr,,oltarca regionala in Republica Moldova, Consiliul

Regional pentru Dezvoltarc Sud,

DECIDE:
l. Se ia act de Raport-rl de evaluare a cererilor complete de finanfare, depuse in cadrul

Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regional6 pentru

perioada 2AZl-2023, cu tinan[are din Fondul Nalional pentru Dezvoltare Regionald,
prezentat de Dl Andrei POPU$OI. peful Secgiei Managementul integrat al proiectelor
(se anexeazd\.

2. Agenlia de Deirvcltare Regionala Surd va infbrtna, in scris, aplicanlii privind
rezultatele evaluari cererilor cornplete de finan[are.

3. Prezenta decizie irtr6 in vigoare la data adoptdrii, se publicd pe pagina oficiala a

ADR Sud www.adrsud.rnd gi se aduce la cuno;tinf6 parfilor vizate.

Digitally signed by Corban Nicolae
Date: 2021.05. l3 l2:06:36 EEST
Reason: MoldSign Signature

Preqed in tcle Con si li dltfftion' Moldova Nicolae (;OltllAN

Contrasem nat:

Secretanrl Consili .tlui inifa NETEDU





CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SUD

DEClZlENr.03102
din 07 mai 2021

cu privire ta aprobarea listei proiectelor, depuse in cadrul Apelului

competitiv de selectare a proiectelor de tlezvoltare regional5 pentru perioada

2021-2023, cu finanfare din FNDR, care urmeazil a fi incluse

in POR Sud 2021-2023

in co*tbnnitatc cu rut.7. alin.6litcra b) din Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea

regionali in Republica Moldova. Ilotardrea (iuvernului nr. l27D}Ag cu privire la rndsurile

de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 deccmbrie 2006 privind dczvoltarea regiorrald in

Republica Moldova, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud

DECIDE:

l. Se stabileqte punc-ajul rninim cle 60 cle puncte pentru includerea in Programul

Opera(ional Regional (POR) Sud 2021-2023 a proiectelor depuse in cadrul Apelului

competitiv de selectare a proiectelor de dezrvoltare regionalf, pentru perioada 2021'2023.

cu finanfare din FNDF.

2, Se aprclba lista pr:liectelor de dezvoltare regionald care urrneazd a fi incluse in
prograrnul operalional Regional Sud 2021-2an $e anexeazd\.

3. prezenta decizie irtra in vigoare la data adoptarii, se publicd pe pagina oficiald a

ADR Sud www.adrsud.md qi se aduce la cunoqtin{a parlilor vizate.

Digitally signed by Gorban Nicolae
Dare: 2021.05.13 l2:07:Oti EEST
Reason: MoldSign Signature

l'reqedin tele Corsi Ht!1ipp: Moldova

Contrascmnat:

Secreta ru I Cons iliu lu i

Wn,.o*eG.RBAN

unrini{a NETEI)l-l





CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE SI.JT)

DEClZlENr.03/03
din 07 mai 2021

cu pririre la aprobarea listei proiectelor prioritare,
depuse in cadrul Apclului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare

regionali pertru perioada 2021-2023, cu finanfare din FNDR,

ce urmeazl a fi inaintate spre evaluare interministeriali

in confbrrnitate cu an. 7. alin. 6litera b) din l-egea nr. 43812006 privind

dezvoltarca regional6 ir: Republica Moldova, l{otirirea Cuvernului nr. 12712008 cu

privire la mhsurile de eealizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind

dezvoltarea regionald in Republica Moldova, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud

DECIDE:
l. Se stabileqte punctajul minim de 60 de puncte pentru inaintarea proiectelor depuse

in cadrul Apelului conpetitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regionald pentru

perioada 2021-2023. cu finan[are din FNDR. spre evaluare interministerialE.

2. Se aprobi lista p,roiectelor prioritare, ce urmeaza a fi ?naintate spre evaluare

interministeriala $e a nexeazri).

3. Prezenta decizie intrd in vigoare la data adoptlrii. se publicd pe pagina oficiala a
ADR Sud www.adrsr"d.md qi se aduce la cunoqtin[a p6r[ilor vizate.

Digitally signetl by Gorban Nicolae
Date: 202 I.05.13 I2:07:51 EEST

P re ; e tl i n t c I c C o n s i I i r[tfiii':;,||;'j:,"*]i''" ""*

Contrasemrrlt:

Secreta rul Cons ili ulu i

icolae GORIIAN

[,umini(tr NETEDtI





CONSILIUL RECIONAI-, PEN{'TRU DEZVOLTARE SUT)

DEClZlENr.03104
din 07 mai 2021

Cu privire la Ghidul membmlui

Constliului Regional pentru Dezvoltare Sud

in conformitate cu p'evederile Legii nr. 43812006 privind dezvoltarea regionald in

Republica Moldova, FlrtdrArii Guvernului nr. 12712008 cu privire la mhsurile de

realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decernbrie 2006 privind dezvoltarea regionalE in

Republica Moldova Condliulul Regional pentru Dezvoltare Sud

DECIDE:

L Se ia act de info:ma[ia prezentatd de dl Vlad GHTU, consultant regional al

Agenliei de Coorerare Internafionali a Germaniei (GIZ), privind Ghidul

membrului CRD Sud, elaborat in cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor

publice locale".

2. Prezentul Ghid va fi adus la curroqtin[i membrilor Consiliului Regional pentru

Dezvoltare Sud, irrclusiv prin publicarea acestuia pe pagina oficiald a Agenliei de

Dezvoltare Regionali Sud, pe portalul informafional CRD/CRS, qi distribuirea

acestuia pe relelele sociale.

3. Prezenta decizie iritrd in vigoare la data adoptirii, se public6 pe pagina oficiali a
ADR Sud www.a&sud.md qi se aduce la cunoqtintd pirfilor vizate'

Digitally signed by Gorban Nicolae
Dale: 2021.05.l3 l2:Ott:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae GORIIANPrcqcdintclc (l<xrsiliu lrri

Contrasenrnat:
Secreta rul Consiliului umini{a NETEDU




