
 
Raport de evaluare a 

Notelor Conceptuale în 

cadrul Concursului 

Apelului Competitiv de 

selectare a proiectelor 

pentru finanțare din FNDR 

recepționate de Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud 

 



Rezultatele evaluării etapei  I a Concursului de 

Propuneri de Proiecte  

 La 02 și 13 octombrie 2020 - a avut loc ședința Comisiei de evaluare a 

notelor conceptuale, constituită prin Ordinul Directorului ADR Sud cu nr. 56 

din 25.09.2020  în baza Regulamentului de desfășurare a apelului competitiv 

de selectare a proiectelor pentru finanțare din FNDR. 

 

- 34 note conceptuale au fost evaluate  de către membrii comisiei.  

- 10 note conceptuale nu au trecut  evaluarea administrativă. 

- 24 note conceptuale pot fi propuse  membrilor CRD Sud pentru aprobare în 

etapa II a Concursului de propuneri de proiecte. 

 



Criterii de evaluare a notelor conceptuale 



Rezultatele evaluării proiectelor.  

Programul 1: Competitivitate 



Rezultatele evaluării proiectelor.  

Programul 2: Dezvoltarea urbană 



Rezultatele evaluării proiectelor.  

Programul 3: Infrastructură regională 



Rezultatele evaluării proiectelor.  

Programul 3: Infrastructură regională 



Proiectele ce nu au trecut etapa de evaluare 



Proiectele ce nu au trecut etapa de evaluare 
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Propunere către membrii CRD Sud 

Conform Regulamentului de desfășurare a apelului competitiv de 

selectare a proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională, Aprobat prin Decizia Consiliului Național de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 17/20 din 04 august 2020, 

  

se propune membrilor CRD Sud aprobarea listei notelor conceptuale 

cărora li s-a acordat un scor minim de 30 de puncte.  

 

Astfel, notele conceptuale ce au acumulat un punctaj mai mare de 30 de 

puncte, vor fi admise în etapa a III-a – DEPUNEREA CERERII DE 

FINANȚARE, termenul fiind 120 de zile calendaristice de la data 

adoptării Deciziei CRD Sud (17.02.2021). 



Adresa și date de contact: 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

 Bd. Ştefan cel Mare, 12, or. Cimișlia,  
 Republica Moldova, MD-4101  

 Tel./fax +373 241 2 62 86 
Email: adrsud@adrsud.gov.md 

web: www.adrsud.md  

  

Vă mulțumim pentru atenție! 
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