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Acțiuni Sub-acțiuni 

Termen de realizare, 

tr. 
Resp

onsab

ili 

Partene

ri 
Indicatori de progres 

I II III IV 

I. POLITICI REGIONALE ȘI COOPERARE EXTERNĂ 

1.2 Monitorizarea și 

raportarea implementării 

documentelor de politici 

regionale 

1.2.2 Elaborarea rapoartelor 

trimestriale privind implementarea 

planului anual de acțiuni al ADR Sud 

și prezentarea către MADRM. 

 

  

 

SME SMIP, 

SA, 

SPCR 

În perioada vizată, a fost elaborat și 

prezentat către Minister, 1 raport 

trimestrial, al ADR Sud pentru 

perioada de activitate aprilie iunie 

2021. 

II. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR 

2.1 Implementarea 

proiectului „Construcția 

sistemului de canalizare 

în sectorul Valul lui 

Traian și modernizarea 

stației de epurare din 

orașul Căușeni” 

2.1.1 Monitorizarea implementării 

lucrărilor de construcție în cadrul 

proiectului (etapa II, Stația de 

epurare) 

  

 

  SMIP SME Realizat:  

Lucrările de construcție s-au finalizat. 

A fost efectuată testarea stației de 

tratare a apelor uzate. 

 

2.1.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

      La data de 06 iulie 2021 a fost 

organizată recepția la terminarea 

lucrărilor. Procesul-verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor actual se află la 

Agenția de Supraveghere Tehnică 

pentru verificare. 

A fost întocmit și semnat de către părți 

Actul de transmitere a costurilor 

investiționale, care a fost transmis către 

MIDR pentru aprobare.  

În perioada vizată au fost efectuate  

vizite de monitorizare și organizate  2 
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ședințe de lucru. 

 

2.2 Implementarea 

proiectului  

„Dezvoltarea durabilă a 

Parcului Industrial 

Cahul ca structură de 

sprijinire a afacerilor de 

importanță regională” 

2.2.1 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la 

terminarea lucrărilor 
 

  

 

SMIP SC Realizat :  

La 14 iulie a avut loc recepția la 

terminarea lucrărilor. 

 

2.2.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în 

cadrul proiectului. 
 

  

 

SMIP SC Nerealizat :  

Activitatea data va fi realizată după ce 

vor fi înlăturate toate obiecțiile 

menționate de către membrii comisiei 

de recepție consemnate în anexele 

Procesului-Verbal. 

 

2.2.3 Transmiterea costurilor 

investiționale formate către aplicant 

 

  

 

  Nerealizat: 

Actul de transmitere a costurilor a fost 

elaborat, urmează ca Beneficiarul CR 

Cahul să delege un reprezentant 

privind includerea acestuia în Ordinul 

de creare a comisiei de transmitere a 

costurilor investiționale. 

 

2.2.4 Elaborarea raportului final pe 

proiect și transmiterea MADRM 
 

  

 

  Nerealizat: 

Activitatea data va fi realizată după 

recepția finală a obiectului. 
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2.3 Implementarea 

proiectului 

„Aprovizionarea cu apă 

potabilă a localităților, 

Sîrma, Tochile-

Răducani și Tomai din 

raionul Leova” 

2.3.1 Monitorizarea implementării 

lucrărilor de construcție în cadrul 

proiectului (construcția rețelelor 

interne în localitățile Sîrma și Tochile-

Răducani). 

  

 

  SMIP SC, 

SME 

Realizat: 

În perioada vizată au fost efectuate 

lucrări de construcție conform 

graficului stabilit. În Tochile-Răducani 

sunt realizate lucrările de construcție în 

proporție de 100%, la fel și în Sîrma 

lucrările de construcție sunt realizate în 

proporție de 100%. 

În perioada vizată au fost efectuate  1 

vizită de monitorizare. și organizate  2 

ședințe de lucru. 

 

2.3.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

      Nerealizat : 

La data de 30.09.2021 a fost 

recepționată notificarea din partea 

antreprenorului privind finalizarea 

lucrărilor. Urmează organizarea 

recepției la terminarea lucrărilor. 

2.4 Implementarea 

proiectului „Sporirea 

eficienței energetice a 

Liceului Teoretic 

„Constantin Spătaru” 

din orașul Leova” 

2.4.1 Monitorizarea implementării 

lucrărilor de construcție în cadrul 

proiectului de eficientizare energetică 

a clădirii LT „Constantin Spataru” din 

or. Leova. 

    SMIP Consult

ant GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat : 

Lucrările de construcție sunt realizate 

în proporție de 100%. 

1900 m2 suprafața clădirii publice 

renovate; 

150 m2 suprafața pereți exteriori 

izolați; 

50 m2 suprafața ferestrelor și ușilor 

exterioare schimbate; 

80 m2 suprafața planseu izolat. 

În perioada vizată au fost efectuate   2 

vizite de monitorizare și organizată 1 
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ședință de lucru. 

 

 

  2.4.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 

  2.4.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 

  2.4.4 Transmiterea costurilor 

investiționale formate către aplicant. 
      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 

2.5 Implementarea 

proiectului  

„Sporirea eficienței 

energetice a Liceului 

Teoretic „Matei 

Basarab” din orașul 

Basarabeasca” 

2.5.1 Monitorizarea implementării 

lucrărilor de construcție în cadrul 

proiectului de eficientizare energetică 

a clădirii LT „Matei Basarab” din 

orașul Basarabeasca. 

    SMIP Consult

ant GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat: 

Lucrările de construcție sunt realizate 

în proporție de 100%. 

808 m2 suprafața clădirii publice 

renovată; 

311 m2 suprafața pereți exteriori 

izolați. 

În perioada vizată au fost efectuate  2 

vizite de monitorizare și organizate 1 

ședință de lucru. 

2.5.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 

2.5.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 
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2.5.4 Transmiterea costurilor 

investiționale formate către aplicant 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 

2.6 Implementarea 

proiectului „Extinderea 

sistemului de canalizare 

în orașul Leova; 

Construcția stației de 

pompare a apelor uzate 

în orașul Leova”. 

2.6.1 Monitorizarea implementării 

lucrărilor de construcție în cadrul 

proiectului de extindere a sistemului 

de canalizare în orașul Leova; 

Construcția stației de pompare a 

apelor uzate din or. Leova 

    SMIP Consult

ant GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat : 

1,07 km rețele de canalizare construite; 

121 conectări la sistemul de canalizare 

îmbunătățit. 

În perioada vizată au fost efectuate 2 

vizite de monitorizare și organizate 2 

ședințe de lucru. 

2.6.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 

 

2.6.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va fi organizată în trim 

IV 2021. 

2.7 Implementarea 

proiectului 

„Îmbunătățirea serviciilor 

de alimentare cu apă a 

localităților Iargara, 

Filipeni, Romanovca și 

Cupcui din raionul 

Leova” 

2.7.1 Monitorizarea implementării 

lucrărilor de construcție în cadrul 

proiectului de alimentare cu apă a 4 

localități din r-nul Leova 

    SMIP Consult

ant GIZ, 

SC, 

SME 

Realizat:  

Lucrările de construcție sunt realizate 

în proporție de 100%. 

În perioada vizată au fost realizate 

următoarele; 

3,2 km rețele de apeduct construite, 

2 instalații de dezinfectare a apei cu 

hipoclorit  de sodiu. 

798 conectări la apeduct. 

În perioada vizată au fost efectuate  2 
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vizite de monitorizare și organizate  2 

ședințe de lucru. 

2.7.2 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție la terminarea 

lucrărilor 

      Nerealizat:  

Activitatea dată va organizată în trim 

IV 2021. 

Pentru data de 12.10.2021 este 

preconizat organizarea recepției la 

terminarea lucrărilor pentru localitățile 

Filipeni ,Romanovca și Cupcui. 

Pentru 29.10.2021  urmează 

organizarea recepției la terminarea 

lucrărilor pentru localitatea Iargara. 

2.7.3 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului de recepție finală în cadrul 

proiectului 

      Nerealizat: 

Activitatea dată va organizată în trim 

IV 2021. 

III.EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTELOR REGIONALE IMPLEMENTATE (EVALUARE EX-POST) 

3.2 Activități de evaluare a 

impactului proiectelor 

implementate 

3.2.1 Analiza documentară ce ține de 

procesul de implementare a 

proiectelor finanțate din FNDR, alte 

surse 

    SME SMP 

În proces continuu de realizare: A 

fost inițiat procesul de cercetare 

documentară de birou și examinate 

din oficiu 4 dosare cu date referitoare 

la 1 proiect post-implementate în 
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Regiunea Sud. 

3.2.2 Organizarea și desfășurarea 

vizitelor în teren privind evaluarea 

impactului proiectelor implementate 
    SME SMP 

Realizat: 

În perioada iulie -septembrie 2021, a 

fost desfășurată 1 vizită în teritoriu 

privind evaluarea impactului 

proiectului implementat de ADR Sud 

în perioada 2015. 

 

3.3 Raportarea activităților 

de monitorizare și 

evaluare a proiectelor 

implementate de către 

ADR Sud în regiune 

3.3.1 Elaborarea raportului final a 

rezultatelor evaluării 

    SME SMP 

Realizat: A fost finalizat procesul de 

elaborare a rapoartelor de evaluare a 

impactului a 1 proiect post-

implementate în RDS. 

IV. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

4.2 Instruirea 

reprezentanților 

instituțiilor de dezvoltare 

regională în domeniile 

aferente obiectivelor 

strategice 

4.2.1 Participarea specialiștilor ADR 

Sud în activități de formare 

profesională continuă 

 

  

 

SPCR Echipa 

ADR 

Realizat:  

În perioada iulie – septembrie 2021 

specialiștii din cadrul ADR Sud au 

participat la diverse  3 instruiri pentru 

îmbunătățirea capacităților în dezvoltarea 

regională. Instruirile au fost organizate de 

Academia de Administrare Publică, de 

experți contractați de GIZ  

Carolina Ungureanu – 1 atelier  

Academie – 1 curs instruire  

Qgis – 1 curs  
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4.2.2 Facilitarea participării membrilor 

CRD Sud în activități de instruire 

organizate de formatorii din domeniul 

Dezvoltării Regionale (Academia de 

Administrare Publică) 

 

  

 

  Realizat:  
Pentru îmbunătățirea capacităților 

membrilor CRD Sud a fost desfășurată 

o masă rotundă și 2 instruiri privind 

managementul proiectelor și 

Dezvoltarea abilităților IT. 

4.3 Dezvoltarea capacităților 

membrilor CRS AAC, ISA 

și Dezvoltarea atractivității 

turistice 

4.3.1 Dezvoltarea capacităților membrilor 

CRS AAC, ISA și Dezvoltarea 

atractivității turistice  

  

 

  

  

 

Parțial realizat : 

Datorită unor remanieri în cadrul CRD 

au fost operate modificări în 

componența CRD și au fost desemnați 

președinții și secretarii CRS. 

4.3.2 Facilitarea participării membrilor 

CRS în identificarea priorităților de bază 

pentru dezvoltarea capacităților 

  

 

 

 

  Nerealizat:  

Urmează convocarea ședinței 

membrilor CRS și examinarea 

restantelor conform PRS anterioare. 

4.4 Facilitarea organizării și 

desfășurării vizitelor de 

studii pentru actorii de 

dezvoltare regională din 

RDS  

4.4.1 Facilitarea organizării și desfășurării 

vizitelor de studii pentru actorii de 

dezvoltare regională din RDS  

   

 

  Nerealizat :  

Vizita a fost planificată pentru perioada 

lunii octombrie 2021. 

V. COOPERARE  PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR 

5.1 Cooperarea cu partenerii 

de dezvoltare pentru 

atragerea investițiilor în 

RDS 

5.1.1 Participare în procesul de 

implementare în RDS a inițiativei 

„Primari pentru creșterea economică” 

finanțat de UE 
 

  

 

SPCR Secretar

iatul 

M4EG 

pentru 

Moldov

a 

Nerealizat:  

Până la momentul actual nu au fost 

stabilite careva priorități ale etape II a 

programului, M4EG Moldova. A fost 

publicat pe pagina ADR Sud  apelul de 

proiecte pentru municipalități. 

 

5.2 Conlucrarea cu APL din 

RDS în vederea atragerii 

5.2.1 Informarea APL despre apelurile 

de propuneri de proiecte lansate de 
 

  
 

SPCR SC Realizat:  

În perioada iulie – septembrie 2021, pe 

pagina web a agenției www.adrsud.md, 
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investițiilor în regiune 

 

către donatori și fonduri de finanțare atât la rubrică noutăți, cât și prin 

intermediul mesajelor email către APL din 

regiune. 

 

5.2.2 Implementare în RDS a 

proiectului aplicat în cadrul apelului 

POC România – Republica Moldova 

2014-2020, „Renaissance of the 

authentic crafts folk- common 

cultural heritage as a focal point for 

sustainable economic and tourism 

development” 

 

  

 

Mana

ger de 

proiec

t 

Echipa 

ADR 

Partener

i externi 

Realizat :  

În perioada vizată au fost elaborat 

raportul de progres nr.2. 

15-16 iulie a fost  organizat atelierul de 

instruire rapidă nr.2 pentru 20 meșteri 

populari de pe ambele maluri ale 

Prutului. 

10-20 august a avut loc desfășurarae 

taberei de vară pentru 24 tineri. 

A fost elaborat conținutul Broșurii și 

catalogului proiectului. 

 

5.3 Promovarea regiunii ca 

destinație pentru 

investiții 

5.3.1 Participarea în calitate de 

partener în cadrul evenimentelor 

(conferințe, forumuri, expoziții) 

desfășurate în  regiune. 

 

  

 

SPCR Echipa 

ADR 

 

Parțial realizat:  
ADR  a participat ca partener pentru 

organizarea Festivalului Strugurelui 

și  partener pentru Primăria Cimișlia  în 

organizarea Iarmarocului – Piața Ecolocal 

în Cimișlia dar care au fost aminate cu 

câteva zile înainte de eveniment din cauza 

majorării numărului de infectați în or. 

Cimislia. 
De asemena la 23 septembrie urma sa se 

desfășoare un Forum economic  Româno-

Italian de către Primăria Cimișlia în 

parteneriat cu ADR Sud, dar s-a 

contramandat desfășurarea acestuia.  

 

VI. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 

6.1 Dezvoltarea rețelelor de 6.1.1 Actualizarea paginii Web a      SPCR  Realizat:  

În perioada vizată, pe pagina web a ADR 
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informare și comunicare 

privind activitatea 

instituțiilor de dezvoltare 

regională și promovarea 

imaginii Regiunii de 

Dezvoltare Sud 

ADR Sud Sud au fost plasate 62 de comunicate care 

vizează activitatea instituției, evenimentele 

desfășurate în RDS, apelurile și 

programele de finanțare deschise, inclusiv 

anunțuri și invitații. Pe pagina web a ADR 

Sud au fost înregistrate în perioada de 

referință 118572 de vizualizări. 

6.1.2 Întreținerea conturilor de pe 

rețelele sociale ADR Sud 

 

  

 

SPCR  .Realizat:  

Pe contul Facebook al ADR Sud au fost 

afișate 83 de postări ale comunicatelor, 

avizelor și altor informații relevante pentru 

actorii din Regiune (APL, ONG, mass-

media etc.), care au avut un impact de 

87568 de vizualizări. 

6.1.3 Mediatizarea și asigurarea 

vizibilității activității ADR Sud, a 

proiectelor de dezvoltare regională și a 

evenimentelor din RDS prin 

intermediul mass-media și a 

panourilor informative din cadrul CR 

din RDS. 

 

  

 

SPCR CR 

Mass-

media 

Realizat:  

28 evenimente mediatizate care au ținut 

nemijlocit de promovarea și asigurarea 

vizibilității activității ADR Sud, a 

proiectelor de dezvoltare regională 

implementate în RDS și a evenimentelor 

de anvergura regională și națională.  

18 publicații afișate pe panourile 

informative ale instituției din incinta ADR 

Sud și din cadrul Consiliilor raionale; 

7 panouri informative actualizate; 

1 buletin electronic informativ (ediția nr. 

3, 2021) editat și afișat/expediat; 

10 reportaje TV;  

15 reportaje radio;  

48 articole în presa scrisă și electronică 
locală și națională.  

6.2 Organizarea 

evenimentelor de 

6.2.1 Participare în calitate de partener 

la organizarea și desfășurarea 

    SPCR Echipa 

ADR, 

Parțial realizat: 

În perioada de raportare, din cauza 
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promovare a regiunii 

(conferințe, forum, 

expoziții, festivaluri) 

evenimentelor culturale de anvergură 

din RDS (Parada Florilor, Festivalul 

Piersicului, Ziua Dunării, Festivalul 

Strugurelui etc.) 

MADR

M, 

APL, 

Parteneri 

naționali 

restricțiilor impuse de pandemia provocată 

de virusul SARS-CoV- 2, evenimente 

culturale de anvergură în RDS, cu prezență 

fizică, practic nu au fost desfășurate. Cu 

toate acestea, ADR Sud a organizat și 

desfășurat, în parteneriat cu Asociația 

“Art-Meșteșugurile Prutului” din Iași, 

România, în cadrul proiectului 

transfrontalier CRAFTs4ED, o Tabără de 

vară pentru inițierea tinerilor în 

meșteșugurile tradiționale.  De asemenea, 

ADR Sud a organizat și desfășurat o 

Expoziție a lucrărilor participanților la 

Tabăra de vară „Inițierea tinerilor în 

meșteșuguri tradiționale”. 

6.2.3 Elaborarea și distribuirea 

buletinului informativ trimestrial al 

ADR Sud „Dezvoltarea regională” 

 

  

 

SPCR Echipa 

ADR  

 

Realizat:  

În perioada de raportare a fost 1 buletin 

electronic și distribuit - Nr 3, 2021 

6.3 Organizarea evenimentelor 

de promovare a 

propunerilor de proiecte 

selectate din portofoliul de 

proiecte  

6.3.1 Organizarea evenimentelor de 

promovare a propunerilor de proiecte 

selectate din portofoliul de proiecte 

elaborat pe baza apelului competitiv și 

apelului pe listă 

 

  

 

  Nerealizat :  

Aceste activități au fost amânate pentru 

perioada lunii noiembrie, când va fi 

organizat un eveniment de promovare. 

6.4 Elaborarea și editarea 

materialelor informative și 

promoționale  

6.4.1 Elaborarea și editarea materialelor 

promoționale a ADR Sud 

 

  

 

  Nerealizat: 

În perioada de raportare nu au fost 

planificate surse bugetare pentru 

elaborarea și editarea materialelor 

promoționale ale ADR Sud. Cu toate 

acestea, în cadrul proiectului 

transfrontalier „Renaissance of the 

authentic crafts folk- common cultural 

heritage as a focal point for sustainable 

economic and tourism development”, 

implementat de ADR Sud în parteneriat cu 

Asociația “Art-Meșteșugurile Prutului” din 
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Iași, România, ADR Sud a elaborat și 

editat 2 roll-up-uri, 500 stickere 1000 

exemplare de broșuri ale proiectului. 

 

VII. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ 

7.1 Asigurarea secretariatului 

CRD Sud 

7.1.1 Organizarea și desfășurarea 

ședințelor ordinare ale CRD Sud 

 

  

 

SPCR Echipa 

ADR 

Realizat:  
1 ședință ordinară a CRD Sud desfășurată 

cu succes; 

6 decizii adoptate. 

Rata de participare a membrilor CRD la 

ședință – 67,75 %. 
 

7.2 Asigurarea secretariatului 

CRS Sud 

7.2.1 Organizarea și desfășurarea 

ședințelor ordinare ale CRS în domeniul 

Alimentare cu Apă, Canalizare și 

Infrastructură. 

 

  

 

  Nerealizat: 

În perioada de raportare nu au fost 

organizate ședințe ale CRS în domeniul 

Alimentare cu Apă, Canalizare și 

Infrastructură. 
 

7.2.2 Organizarea și desfășurarea 

ședințelor ordinare a CRS în domeniul 

Dezvoltare economică, Turism și 

Dezvoltare urbană. 

 

  

 

  Nerealizat: 

În perioada de raportare nu au fost 

organizate ședințe ale CRS în domeniul 

Dezvoltare economică, Turism și 

Dezvoltare urbană. 

 

VIII. ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE 

8.1 Elaborarea Programului 

Operațional Regional 

Sud 2021-2023 

8.1.1 Elaborarea și prezentarea spre 

aprobare MADRM a POR 

 

  

 

SPCR Echipa 

ADR, 

Expert 

GIZ,  

APL 

Parțial realizat:  
În perioada vizată au fost desfășurate 

ședințe de lucru  cu membrii CRD în care 

s-a discutat despre POR Sud și despre 

planul de realizarea a acestuia în următorii 

3 ani.  

8.2 Cooperarea pentru 8.2.1 Participare în cadrul     SPCR SMIP Realizat: 
În perioada vizată, urmare a misiunii 
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atragerea investițiilor 

străine în RDS 

întrevederilor cu reprezentanții 

Agenției Franceze de Dezvoltare 

pentru a identifica noi oportunități de 

cooperare 

exploratorii desfășurată de    Agenția 

Franceză de Dezvoltare (AFD) în 

Republica Moldova, ADR Sud a fost 

identificată ca un potențial promotor de 

proiect.  Specialiștii ADR Sud au 

participat la două întrevederi cu 

reprezentanții AFD, în cadrul cărora au 

relatat despre experiența vastă a instituției 

în domeniul implementării proiectelor de 

dezvoltare regională în sectorul de 

alimentare cu apă potabilă și canalizare, 

precum și au prezentat portofoliul de 

proiecte de investiții implementate de 

ADR Sud cu suportul instituțiilor 

internaționale de finanțare. 

8.3 Coordonarea 

implementării 

programelor de 

cooperare transfrontalieră 

și transnațională (PCTT) 

8.3.1. Participare în calitate de 

membru al Grupului Național de 

Lucru pentru coordonarea 

implementării programelor de 

cooperare transfrontalieră și 

transnațională (PCTT), finanțate de 

Uniunea Europeană 
 

  

 

SPCR SC Realizat: 
În contextul perioadei de programare, 

specialiștii ADR Sud, membri ai Grupului 

Național de Lucru pentru coordonarea 

implementării programelor de cooperare 

transfrontalieră și transnațională (PCTT), 

finanțate de Uniunea Europeană, au 

examinat proiectele  programelor de 

cooperare transfrontalieră și transnațională, 

au participat la ședințele de lucru aferente 

procesului de programare expunându-se 

asupra obiectivelor propuse spre finanțare, 

proiectele de documente solicitate fiind 

ulterior avizate.  

 

ELABORAT:                                          

RUSU Anastasia, Șef Secția Planificare și Cooperare Regională                        __________________ 

POPUȘOI Andrei, Șef Secție Managementul Integrat al Proiectelor                       __________________ 
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DIACONU Olga, Șef Secție Administrativă   

SLĂNINĂ Ina, specialist Monitorizare și Evaluare                                                                                                                 __________________ 

                                                                                                           __________________ 

 

COORDONAT:  

MALAI Igor, Șef Direcție Politici de Dezvoltare Regională                                             _________________    

TĂBĂCARU Sergiu, Șef adjunct Direcție, șef  Secției  Relații cu Instituțiile Regionale, MIDR         _________________        

 


