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Acțiuni Subacțiuni 

Terme
n de 

realiza
re 

Responsa 
      bil Indicatori Realizare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Domeniul de activitate I. PLANIFICAREA STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE 

2.    Elaborarea programelor regionale sectoriale 
1.2.3 Activitatea CRS în 

domeniul AAC și 
dezvoltării 
infrastructurii de 
suport în afaceri și a 
turismului  

Organizarea vizitelor de 
studiu pentru memebrii 
CRD și CRS 
(România/Bulgaria și țările 
Baltice) în scopul 
schimbului de experiență în 
sectoarele respective 

Trim. 
II 

SPRCE 
 

2 vizite de 
studiu  

Realizat. 
În cadrul vizitei în Letonia și Lituania au 
participat 3 membri ai CRS în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de suport în 
afaceri și a turismului.  
 În cadrul vizitei România și Bulgaria au 
participat 1 membru al CRD și 2 membri ai 
CRS în domeniul dezvoltării aprovizionării 
cu apă și canalizare.  

1.2.4 Elaborarea 
portofoliului 
conceptelor de 
proiecte a RD UTAG 
în domeniul sporirii 
atractivității turistice  

Elaborarea portofoliului și 
identificarea surselor 
posibile de finanțare, 
incluse în portofoliul 
conceptelor de proiecte în 
domeniul turismului. 

Trim. II SPRCE 
 

1 portofoliu al 
conceptelor de 

proiecte 
imprimat, 

1portofoliu de 
proiecte 
(varianta 

scurtată), 1 PRS 
în domeniul 
turismului 

Realizat. 
A fost imprimat 1 portofoliu al conceptelor 
de proiecte și varianta lui scurtată și un 
Program Regional Sectorial privind sporirea 
atractivității turistice în Regiunea de 
Dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2019 
– 2025. 

3. Planificare operațională și raportare 
1.3.2 Elaborarea 

Planurilor 
săptămânale de 
activitate a ADR 
UTA Găgăuzia 

Elaborarea Notelor 
Informative privind 
activitățile planificate în 
ADR UTA Găgăuzia 

Trim. 
II 

SPRCE 
/ SMP / 
SFAP 

12  
note 

informative 

Realizat. 
Au fost elaborate 12 note informative 
privind activitățile planificate de ADR UTA 
Găgăuzia. 

1.3.3 Elaborarea de către 
ADR UTA Găgăuzia 

Elaborarea rapoartelor 
privind realizarea Planului 

Trim.  
I-II 

SPRCE 
 

 1 raport 
semestrial; 

Realizat. 
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a rapoartelor pentru 
anii 2018/2019 

de implementare a SDR 
UTA Găgăuzia pentru anii 
2017-2020. 

 A fost elaborat  1 raport privind realizarea 
Planului de implementare a SDR pentru 
semestru I anului 2019.  

Elaborarea rapoartelor 
privind realizarea Planului 
de activitate al ADR UTA 
Găgăuzia pentru anul 2019 

Trim.  
II 

SPRCE 
/ SMP / 
SFAP 

1 raport 
trimestrial 

Realizat. 
A fost elaborat 1 raport trimestrial pentru 
anul 2019 privind activitatea ADR UTA 
Găgăuzia.  

Domeniul de activitate II: ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL  PROIECTELOR, CONCEPTELOR DE PROIECTE 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

2.2. Implementarea 
proiectului  
„Dezvoltarea 
infrastructurii și a 
drumului de acces 
spre Incubatorul de 
afaceri din or. 
Ceadâr-Lunga” 

Organizarea recepției 
finale a obiectului și 
transmiterea acestuia 
beneficiarului 

Trim. II SMP - Nu a fost realizat. 
Au fost elaborate documente necesare. 
Actul de recepției finală a lucrărilor va fi 
semnat în trimestrul următor după 
înlăturarea de către antreprenor a obiecțiilor, 
enumerate în actul de recepție la terminarea 
lucrărilor. 

2.3 Implementarea 
proiectului 
„Amenajarea și 
conectarea la 
infrastructura 
comunală și la 
drumuri de acces a 
Parcului industrial 
Comrat” 

Monitorizarea implemetării 
proiectului (vizite la obiect, 
desfășurarea ședințelor de 
lucru). Întreprinderea 
măsurilor pentru 
înlăturarea problemelor 
apărute 

Trim. 
II 

SMP 5 vizite la 
obiect; 

2 ședințe de 
lucru 

Realizat. 
În perioada de raportare au avut loc 5 vizite 
la obiect în scopul monitorizării procesului 
de executare a lucrărilor; au fost desfășurate 
2 ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost 
discutate și coordonate, problemele apărute 
în timpul implementării proiectului. 

Verificarea proceselor- 
verbale de execuție a 
lucrărilor, prezentate în 
procesul implementării 
proiectelor 

Trim.  
II 

SMP 2 procese-
verbale  privind 

lucrările 
executate 

Realizat. 
Pentru perioada de referință au fost primite 
2 procese-verbale privind lucrările 
executate. 

2.5. Implementarea 
proiectului  
“Complexul 
măsurilor de 

Instalarea la obiect a 
panoului informațional  
privind proiectul  aflat în 
curs de implementare 

Trim. II SMP 1 panou 
informațional 

Realizat. 
În luna mai anului 2019 la obiect a fost 
instalat un panou informațional.  
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efeciență energetică a 
Centrului de 
Sănătate din m. 
Comrat” 

Monitorizarea 
implementării proiectelor 
(vizite la obiect, 
desfășurarea ședințelor de 
lucru). Întreprinderea 
măsurilor pentru 
înlăturarea problemelor 
apărute 
 

Trim.  
II 

SMP 10 vizite la 
obiect; 

3 ședințe de 
lucru. 

Realizat. 
Pentru perioada de referință au avut loc 10 
vizite de monitorizare la obiect, au fost 
desfășurate 3 ședințe de lucru cu 
participarea managerului proiectului, 
proiectantului, responsabilului tehnic și 
antreprenorului, cu scopul soluționării 
problemelor tehnice în cadrul executării 
lucrărilor de construcție. 

Verificarea proceselor -
verbale privind lucrările 
executate, prezentate în 
procesul implementării 
proiectului 

Trim.  
II 

SMP 2 procese-
verbale privind 

lucrările 
executate 

Realizat. 
Pentru perioada de referință de la 
antreprenor au fost primite 2 procese-
verbale privind lucrările executate. 

2.6. Prezentarea 
rapoartelor privind 
proiectele, aflate în 
curs de 
implementare, 
finanțate din sursele 
FNDR 

Elaborarea și prezentarea 
următoarelor rapoarte: 
- raportul săptămânal 
privind implementarea 
proiectului; 
- raportul trimestrial 
privind monitorizarea 
fiecăruia din proiecte; 
- raportul trimestrial 
privind monitorizarea 
valorificării mijloacelor de 
finanțare 

Trim.  
II 

SMP 13 rapoarte 
săptămânale; 

3 rapoarte 
trimestriale 

privind 
monitorizarea 
proiectelor; 

 

Realizat. 
Pentru perioada de referință au fost 
elaborate și prezentate către MADRM: 
- 13 rapoarte săptămânale privind proiectele 
aflate în curs de implementare, aprobate 
pentru finanțare; 
- 3 rapoarte trimestriale privind proiectele, 
aflate în curs de implementare, aprobate 
spre finanțare; 
 

2.7. Monitorizarea 
proiectelor 
Regionale, aflate în 
curs de implementare 
în parteneriat cu 
Agenția de 
Dezvoltare Regională 
UTA Găgăuzia 

”Fondul de susținere a 
antreprenoriatului pentru 
tineri”, finanțat de către 
DFID. 

Trim.  
II 

SPRCE 
 

7 evenimente Realizat. 
Au fost desfășurate 7 seminare de studiu, în 
care au fost prezenți 20 reprezentanți ai 
mediului de afaceri și ai tineretului în vârstă 
de la 16 pînă la 30 ani.  

”Sporirea atractivității 
turistice RD UTA 
Găgăuzia, prin crearea 

Trim.  
II 

SPRCE 
 

-  Realizat. 
Proiectul a fost inclus în PRS în domeniul 
turismului. În prezent au fost finisate 
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Centrului Regional de 
Informare în domeniul 
Turismului (CRIT)”, 
finanțat de către UE 

lucrările de reparație-construcție a oficiului. 
Prin concurs a fost ales conducătorul 
centrului. Deschiderea Centrului se 
planifică la începutul trimestrului trei al 
anului curent. 

2.8. Măsurile de realizare 
a conceptelor de 
proiecte, elaborate în 
RD UTA Găgăuzia 

Identificarea surselor de 
finanțare pentru elaborarea 
documentaţiei de proiect şi 
de deviz a proiectelor 

Trim.  
II 

SPRCE 
 

1 ședințe de 
lucru, 

1 memorandum 

Realizat. 
Au avut loc 2 ședințe de lucru cu GIZ/MSPL 
și ADR Sud privind conectarea orașului 
Vulcănești la apeductul magistral Cahul-
Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-
A.I.Cuza. A fost elaborat și semnat acordul 
adițional la memorandumul privind 
măsurile de modernizare a serviciilor de 
aprovizionare cu apă și canalizare în raionul 
Cahul. Memorandumul determină drepturile 
și obligațiile primăriei or. Vulcănești și 
ADR UTA Găgăuzia 

Identificarea  surselor de 
finanţare pentru 
implementarea 
proiectelor/întâlniri cu 
parteneri externi   

Trim.  
II 

SPRCE 
 

5 ședință de 
lucru  

Realizat. 
-La data de 17 mai 2019 a avut loc 
evenimentul „Posibilități de finanțare a 
proiectelor din sursele UE pentru actorii de 
dezvoltare regională din UTAG”.  
-A fost desfășurată o activitate pregătitoare 
comună (a fost determinat format și concept 
al evenimentului, alcătuită lista 
participanților) cu GIZ privind desfășurarea 
unui eveniment în scopul informării 
partenerilor de dezvoltare privind rezultatele 
planificării regionale sectoriale și căutarea 
finanțării pentru realizarea proiectelor 
identificate. Ședința este planificată pentru 
trimestrul III.  
-Au fost desfășurate 2 întâlniri de lucru cu 
conducerea programului „Comunitatea 
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mea” în scopul determinării pașilor comuni 
privind susțimerea APL, prin intermediul 
realizării proiectelor regionale. 
-A fost desfășurată 1 întâlnire de lucru cu 
reprezentanții GLI din Portugalia 
„ADRIMAG” și „DOURO HISTORICO”, 
în care s-a discutat posibilitatea de realizare 
a conceptului proiectului „Geoparc”, care a 
fost inclus în PRS în domeniul turismului. 

Domeniul de activitate III: DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR PROCESULUI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
 

3.1. Formarea 
permanentă a 
capacităților  
actorilor  de 
dezvoltare regională 

Schimb de experiență în 
domeniul dezvoltării 
regionale, inclusiv prin 
intermediul vizitelor de 
studiu peste hotarele țării a 
angajaților ADR UTA 
Găgăuzia și a membrilor 
CRD/CRS. 

Trim.  
II 

SPRCE/ 
SMP/ 
SFAP 

24 evenimente 
de studiu 

Realizat. 
9 colaboratori ai ADR au participat la 24 
evenimente de instruire, organizate în țară; 4 
colaboratori ai ADR UTA Găgăuzia, 1 
membru al CRD, 5 membri ai CRS au 
participat în vizite de studiu peste hotarele 
țării Letonia-Lituania, România-Bulgaria). 

Dezvoltarea capacităților 
actorilor de dezvoltare 
regională (APL, CRD, 
ONG) prin intermediul 
participării în activitățile de 
instruire, organizate  de 
către ADR UTA Găgăuzia 
și partenerii de dezvoltare. 

Trim.  
II 

SPRCE 
 

5 
evenimente 

 

Realizat. 
  
De către ADR UTAG au fost desfășurate 5 
evenimente, la care au participat 52 
reprezentanți ai MADRM, APL, CRD, 
ONG, mediului de afaceri și alții. 
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Sporirea capacităţilor APL 
pentru elaborarea cererilor 
de finanţare a proiectelor 
din sursele FNDR 

Trim.  
II 

SPRCE/ 
SMP 

 

- A fost realizat parțial. 
Reprezentanții APL UTA Găgăuzia au fost 
informați privind necesitatea de consolidare 
a eforturilor pentru elaborarea cererilor de 
finanțare din FNDR. A fost elaborată 
informația pentru APL privind dezvoltarea 
regională în RM și prezentarea propunerilor 
de proiecte pentru a fi finanțate din FNDR. 
Desfășurarea seminarelor pentru APL 
privind elaborarea cererilor de finanțare este 
planificată pentru semestrul II.  

3.2. Participarea 
specialiștilor ADR 
UTAG în activități de 
instruire 
 

Sporirea capacităților în 
domeniul planificării 
sectoriale, monitorizării și 
evaluării, bazate pe 
rezultate a politicii de 
dezvoltare regională 

Trim. 
II 

SPRCE 
 

19 seminare de 
studiu - 

3 colaboratori 
instruiți 

Realizat. 
3 colaboratori ai SPRCE ADR UTAG au 
participat la 19 seminare de studiu, 
traininguri, organizate de către MADRM, 
GIZ și alții parteneri de dezvoltare.  

Instruirea specialiștilor în 
domeniul achizițiilor 
publice 

Trim.  
II 

SFAP 
 

2 seminare de 
studiu- 

2 colaboratori 
instruiți 

Realizat. 
Evenimentul privind monitorizare și 
evaluare. 1 colaborator al SFAP ADR UTA 
Găgăuzia a participat la seminarul de studiu, 
organizat de către TAG și la o vizită de 
studiu în România (schimb de experiență), 
organizată de către GIZ. 

Instruirea specialiștilor 
secției management 
proiecte 

Trim. 
II 

SMP 10 seminare – 
3 colaboratori 

instruiți 

Realizat. 
3 colaboratori ai SMP din ADR UTAG au 
participat la 10 seminare de studiu, 
organizate de către GIZ, MADRM ș.a. 

Instruirea în domeniul 
managementului financiar 

Trim. II SFAP 1 seminar de 
studiu 

Realizat. 
1 colaborator al SFAP ADR UTAG a 
participat la seminarul de studiu, organizat 
de către IDIS „Viitorul”.  
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3.3. Consolidarea 
cadrului instituțional 
și a potențialului 
administrativ 

Monitorizarea privind 
realizarea Programului de 
instruire a colaboratorilor 
ADR UTAG pentru anul 
2019 

Trim.  
II 

SPRCE 1 raport Realizat. 
A fost elaborat   1 raport semestrial pentru 
anul 2019. 

Domeniul de activitate IV: COLABORAREA CU PARTENERII DE DEZVOLTARE 
 

4.1. Stabilirea relațiilor 
cu partenerii de 
dezvoltare 

Identificarea partenerilor 
de dezvoltare 

Trim.  
II 

SPRCE 5 întâlniri de 
lucru 

Realizat. 
Au fost desfășurate întâlniri de lucru cu 
reprezentanții:  
- AAP – Academia de Administrare Publică 
pe lângă Guvernul RM; 
- Solidarity Fund, Programul r. Polonia 
„Revitalizare Urbană”. 
- Agenția USA privind dezvoltarea 
internațională USAID – Programul 
„Comunitatea mea”. 

Încheierea acordurilor de 
parteneriat 

Trim.  
II  

SPRCE 1 memorandum 
de înțelegere; 

1 memorandum 
privind crearea 

consorțiului 
educațional-

științific; 
1 contract de 

finanțare 

Realizat. 
Au fost semnate 3 documente de parteneriat: 
-Memorandum de înțelegere USAID 
programul „Comunitatea mea” (23 aprilie 
2019); 
-„Memorandum privind crearea 
Consorțiului educațional-științific din 
02.04.2019, între Adunarea Populară UTA 
Găgăuzia, Comitetul Executiv UTA 
Găgăuzia, Academia de Administrare 
Publică, Universitatea de Stat din Comrat, 
Agenția de Dezvoltare Regională UTA 
Găgăuzia; 
-Contractul de finanțare, cu programul 
„Revitalizare Urbană”. 
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Au fost desfășurate întâlniri de lucru cu 
partenerii, în cadrul cărora au fost agreate 
formele de colaborare în continuare (iunie 
2019).  

Desfășurarea 
evenimentelor comune  

Trim.  
II 

SPRCE 5 întâlniri de 
lucru; 

2 
memorandumur

și 
1 contract 

Realizat. 
Au fost desfășurate întâlniri de lucru cu 
reprezentanții:  
- GIZ/MSPL (În cadrul colaborării și 
suportului oferit de către proiectul 
GIZ/MSPL a fost creat sistemul de 
monitorizare și evaluare bazate pe rezultate; 
Cu suportul tehnic oferi de către proiectul 
GIZ/MSPL au fost întreprinse măsuri de 
integrare a or. Vulcănești în proiectul 
„Modernizarea serviciilor publice locale în 
sectorul aprovizionării cu apă și canalizare 
în raionul Cahul”; A fost asigurată 
funcționalitatea portalului informațional 
CRD/CRS; A fost organizată 1 vizită de 
studiu în România în domeniul achizițiilor 
publice și monitorizării procesului de 
implementare a proiectelor de 
infrastructură, finanțate de UE;) 
- TAG/UE; 
- AAP – Academia de Administrare 
Publică pe lângă Guvernul RM; 
- Programul R. Polonia „Revitalizare 
Urbană”; 
- Agenția USA privind dezvoltarea 
internațională - USAID Programul 
„Comunitatea mea”; 
- GLI-uri din Portugaliza ADRIMAG și 
DOURO HISTORICO; 
- RBISC; 
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- NGO «Pro-Europa». 
4.2. Identificarea surselor 

alternative de 
finanțare pentru 
proiectele de 
dezvoltare regională 

Informarea APL privind 
programe existente și 
sursele de finanțare 

Trim.  
II 

SPRCE/ 
SMP 

10 publicații  Realizat. 
- La 17.05.2019 – a avut loc masa rotundă 
„Posibilități de finanțare a proiectelor din 
sursele UE pentru actorii de dezvoltare 
regională din UTAG”. 
- A fost finisat etapa de pregătire a 
desfășurării evenimentului – Întâlnire de 
lucru cu parteneri externi. 
- Informarea permanentă a APL privind 
programele existente și sursele de finanțare 
alternative prin intermediul paginii-web a 
Agenției și pe rețeaua de socializare 
Facebook.  

Acordarea asistenței în 
completarea cererilor de 
finanțare 

Trim.  
II 

SPRCE/ 
SMP 

2 cereri Realizat. 
A fost acordat suport consultativ  în 
completarea cererilor de participare a 
primăriei or. Vulcănești în programul 
USAID „Comunitatea mea”. 
ADR UTA Găgăuzia a desfășurat un 
eveniment, în care au fost prezenți mai mult 
de 50% dintre primarii localităților din 
regiune, în cadrul căruia au fost date 
explicări privind completarea cererilor de 
participare în programul „Comunitatea 
mea”, în rezultat 8 primari au depus cereri 
pentru participare în acest program. 

4.3. Participarea în 
cadrul programului 
de „Revitalizare 
urbană”, finanţat de 
către Polish aid 

Participarea la şedinţe de 
lucru în cadrul programului 
de revitalizare urbană, 
finanţat de către Polish aid 

Trim.  
II 

SPRCE 3 ședințe Realizat. 
Au fost desfășurate 3 ședințe de lucru. A fost 
semnat Contractul de finanțare cu 
programul „Revitalizare urbană” în luna 
iunie 2019. 

Participarea la 
evenimentele de instruire 

Trim.  
II 

SPRCE 2 seminare Realizat. 
Au fost desfășurate 2 seminare de instruire. 
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Acordarea asistenței APL 
în elaborarea programului 
și proietelor de revitalizare 
urbană 

Trim.  
II 

SPRCE 3 cereri de 
finanțare; 

 2 întâlniri de 
lucru 

Realizat. 
A fost acordat suportul tehnic în 
completarea unei cereri de participare la  
 Au fost examinate 3 cereri pentru acordarea 
asistenței tehnice privind elaborarea 
programului de „Revitalizare urbană”. Din 
care au fost selectate două cereri: m. Ceadâr-
Lunga și or. Vulcănești. Au fost desfășurate 
2 întâlniri de lucru privind acordarea 
asistenței tehnice în elaborarea programului: 
în m. Ceadâr-Lunga și în or. Vulcănești. 

4.4. Colaborarea în 
cadrul proiectului 
GIS 

Participarea în şedinţele de 
lucru, organizate în cadrul 
proiectului 

Trim. 
II 

SPRCE/ 
SMP 

1 ordin privind 
formarea 

grupului de 
lucru; 

6 seturi de 
calculatoare 

Realizat. 
De către directorul ADR UTAG a fost emis 
ordinul „Cu privire la formarea grupului de 
lucru în cadrul proiectului GIS”. 
Pentru studii ADR UTAG a primit 6 seturi 
de calculatoare în suma totală 5788 EURO. 

Evenimentele de instruire 
privind implementarea 
sistemului GIS 

Trim.  
II 

SPRCE/ 
SMP 

3 cicluri de 
evenimente 

Realizat. 
A fost desfășurat 3 cicluri (3 zile) din cele 7 
sesiuni de instruire planificate. 

4.5. Colaborarea în 
cadrul proiectului UE 
«Integrarea UTA 
Găgăuzia  în 
Structura Naţională 
de Dezvoltare 
Regională»  

Organizarea și desfăşurarea 
evenimentelor comune 

Trim.  
II 

SMP/ 
SPRCE / 

SFAP 

5 evenimente Realizat. 
- Masa rotundă „Dialogul și colaborare 
eficientă în domeniul dezvoltării regionale 
între părțile cointeresate din Găgăuzia”, în 
care a fost prezentat studiul „Analiza 
lacunelor în comunicare în dezvoltarea 
regională a Găgăuziei”; 
- Ședința privind dezvoltarea turismului 
rural; 
- Vizite de studiu în România-Bulgaria, 
Letonia –Lituania (3 colaboratori ai ADR 
UTAG);  
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- Cursul de 3 zile privind marketingul local 
și regional (1 colaborator al ADR UTAG 
instruit);  
- Participarea la instruirea ”Managementul 
activității de training” (2 colaboratori ai 
ADR UTAG instruiți în cadrul a 4 module);  
- Cursuri (2 luni) de studiere a limbii române 
cu utilizarea platformei ANTEM (la aceste 
cursuri au participat 2 colaboratori ai ADR 
UTAG). 

4.6. Promovarea 
potențialului RD 
UTA Găgăuzia și 
atragerea investițiilor 
în domeniul 
dezvoltării regionale 
prin participarea 
Agenției la diverse 
evenimente de nivel 
național și  
regional 

Evenimentul în cadrul 
sărbătoririi „Zilei Europei” 

Trim. II ADR 
UTAG 

2 evenimente;  
2 prezentări 

Realizat. 
A fost desfășurat 1 eveniment, la care au 
participat 26 persoane și au fost prezentate 2 
prezentări; 
ADR a participat la conferința, organizată 
de către Centrul „Pro-Europa”  
 

Participarea la 
evenimentele naționale și 
regionale în cadrul diferitor 
proiecte și programe 

Trim.  
II 

ADR 
UTAG 

6 întâlniri de 
lucru 

Realizat. 
Au fost desfășurate 6 întâlniri de lucru cu 
reprezentanții: 
- AAP – Academia de Administrare Publică 
- Agenția pentru Achiziții publice; 
-Programul r.Polonia „Revitalizare 
Urbană”; 
- Agenția USA privind dezvoltarea 
internațională USAID – programul 
„Comunitatea mea”; 
- GIZ; 
- TAG; 
- CCI RM; 
- GIS; 
- ADA; 
- EBA Moldova. 
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Domeniul de activitate V: COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN ACTIVITATEA ADR UTA GĂGĂUZIA 
 

5.1. Asigurarea 
comunicării și 
transparenței în 
activitatea ADR UTA 
Găgăuzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informarea APL de nivelul 
I și II privind activitatea 
ADR UTAG 

Trim.  
II 

ADR 
UTAG 

1 întâlnire de 
lucru, 
2 ediții tipărite 

Realizat. 
La data de 17.05.2019 a fost desfășurată 
masa rotunda „Posibilități de finanțare a 
proiectelor din sursele UE pentru actorii de 
dezvoltare regională din UTAG”. 
Au fost elaborate și tipărite 2 broșuri cu 
concepte de proiecte. 
Informarea APL de nivelul I și II privind 
activitatea ADR UTAG și invitarea la 
evenimentele regionale desfășurate, precum 
și publicarea informației pe pagina-web a 
ADR UTAG. 

Administrarea paginii-web 
a ADR UTAG 
www.adrgagauzia.md  

Trim. 
II 

SMP 35 articole, 
2 înregistrări 

video, 
2 albume cu 
foto privind  

activitatea ADR 
UTAG 

Realizat. 
Pe pagina-web a ADR a fost completată 
baza legislativ-normativă. Pentru perioada 
de referință pagina-web a fost vizitată de 47 
000 abonați. 
Au fost publicate 35 de articole, 2 
înregistrări video, au fost actualizate 2 
albume cu foto privind activitatea ADR 
UTAG privind procesele de dezvoltare 
regională în regiune.  

Modelarea și administrarea 
Platformei de comunicare 
pentru membrii CRD și 
CRS 

Trim.  
II 

SMP 1 platformă 
activă  

Această platformă funcționează cu suportul 
financiar și tehnic al proiectului GIZ/MSPL. 
Colaboratorii responsabili a ADR UTAG 
administrează și actualizează platforma. 
Membrii CRS au fost familiarizați cu 
platforma de informare și comunicare. 

Reflectarea informaţiei pe 
alte portaluri-web 

Trim.  
II 

SMP 13 publicări  Realizat. 
În mass-media au fost publicate materiale, 
legate cu activitatea ADR UTAG și 
procesele de dezvoltare regională. Au fost 

http://www.adrgagauzia.md/
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publicate articole pe portaluri media: 
grt.md, vestigagauzii.md, gagauzinfo.md; 
moldpress; halktoplushu.md, nokta.md; pe 
pagine-web oficiale a APL: vulcanesti.md, 
cesma.md  

Reflectarea informației 
prin mas-media  
(televiziunea şi radiou) 

Trim. 
II 

SMP   
2 la televiziune. 

Realizat. 
Pentru perioada de referință de către 
directorul ADR UTA Găgăuzia au fost date 
interviuri la teleradiocompania publică 
«GRT». 

Administrarea paginii-web 
ADR UTAG pe reţelele de 
socializare 

Trim.  
II 

SMP 35 postări,  Realizat. 
Pentru perioada de referință pe pagina-web 
a ADR UTA Găgăuzia și pe rețeaua de 
socializare Facebook au fost publicate 35 
postări, s-au abonat 12 de persoane, în 
prezent sunt 51 abonați. 

Elaborarea pachetului de 
materiale promoționale 
pentru promovarea 
imaginii ADR UTA 
Găgăuzia (ghidul privind 
elaborarea proiectelor RD 
UTA Găgăuzia, flyere, 
dispozitive de stocare,  ș.a.) 

Trim.  
II 

SMP 2 material 
promoțional și  

1 baner 
informațional 

Realizat. 
  Au fost elaborate 2 broșuri informaționale:  
- concepte de dezvoltare economică 35 buc.; 
- concepte privind atractivitatea turistică 55 
buc. A fost elaborat și instalat un baner în 
trei limbi, în cadrul proiectul „Complexul 
măsurilor de eficiență energetică a Centrului 
de Sănătate mun. Comrat”. 
 

Organizarea și desfășurarea 
Zilei ușilor deschise ADR 
UTA Găgăuzia 

Trim.  
II 

SPRCE/ 
SMP 

1 eveniment  Realizat. 
La 17 mai 2019 ADR UTA Găgăuzia a 
desfășurat un eveniment la care au participat 
26 reprezentanți ai APL, CRD, ONG și ai 
partenerilor de dezvoltare. În urma 
informației primite, de către APL au fost 
depuse 8 cereri de finanțare în cadrul 
programului „Comunitatea mea”. 
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Domeniul de activitate VI: ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 
 

6.1. Planificarea și 
utilizarea eficientă a 
mijloacelor 
financiare alocate 
pentru asigurarea 
activității ADR 
UTAG 

Evidența contabilă a 
mijloacelor alocate pentru 
asigurarea activității 
operaționale a ADR UTAG 

Trim.  
II 

SFAP 4 rapoarte Realizat. 
Au fost prezentate 3 rapoarte privind 
valorificarea mijloacelor și soldurile pe 
contul de decontare pentru implementarea 
proiectelor și asigurarea activității 
operaționale a ADR și 1 rapoarte privind 
utilizarea mijloacelor și soldurile pe contul 
de decontare și valoarea proiectelor 
implementate de către ADR în domeniile de 
intervenție. 

Rapoarte privind folosirea 
mijloacelor financiare 

Trim.  
II 

SFAP 3 rapoarte Realizat. 
Au fost elaborate și expediate la 
Inspectoratul Fiscal 3 rapoarte privind 
impozitul pe venit și plăți sociale. 

6.2. Organizarea și 
desfășurarea 
achizițiilor publice în 
vederea 
asigurării activității 
operaționale a ADR 
UTAG 

Elaborarea specificațiilor și 
a documentației de 
atribuire pentru procedurile 
planificate 

Trim.  
II 

SFAP 1 documente Realizat. 
Au fost elaborate specificații pentru un șir de 
contracte de valoare mică în cadrul 
achiziționării serviciilor pentru asigurarea 
activității operaționale a Agenției de 
Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 
(combustibil, producția promoțională, 
MoldLex, apa potabilă, serviciile de 
comunicare și alt.). 

Publicarea anunțurilor 
privind desfășurarea 
achizițiilor publice 

Trim.  
II 

SFAP - Realizat parțial. 
Pentru asigurarea activității operaționale a 
Agenției de Dezvoltare Regionale UTA 
Găgăuzia au fost desfășurate achiziții de 
valoare mică pentru care publicarea 
anunțurilor nu este obligatorie. 



; 
DeSia$Urarea procedurilor, Trim. 
identificarea c1$tigatorilor II 
$i semnarea contractelor 

Tinerea evidentei contabile Trim. 
a marfuri lor $i serviciilor, II 
primite in urma realizarii 
contract el or 

ELABORAT: 

Svetlana GRADINAR, $ef sectie politici regionale $i cooperare externa 
Nicolai MA VRODI, $ef sectie management proiecte 
Ecaterina ARNA UT, $ef sectie finante $i achizitii pub lice 

COORDONAT: 

/gor MALAI, $ef directie politici de dezvoltare regional a 
Vlad UNGUREAN, $ef sectie relatii cu institupile de dezvoltare regionala 

~ T 
SFAP l documente Realizat. 

in vederea asigurarii activitatii operationale 
Agentiei de Dezvoltare Regional a UT A 
Gagauzia in trimestrul II al anului 2019 au 
fost semnat I contract privind prestarea 
marfurilor $i serviciilor . 

SFAP - Realizat. 
Tinerea evidentei marfurilor $i serviciilor, 
primite in urma realizarii contractelor se 
efectueaza conform SNC. 
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