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Acțiuni Subacțiuni Perioada  Responsa

bil 

Indicatori Realizat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Domeniul de activitate I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE 

1. Elaborarea SDR UTAG și POR   

1.1.2 Elaborarea Planului 

de implementare a 

Strategiei de 

dezvoltare regională 

UTA Găgăuzia 

pentru anii 2017-

2020 

Aprobarea Planului de 

către Consiliul regional 

pentru dezvoltare UTA 

Găgăuzia 

06 iulie CRD 

UTA 

Găgăuzia 

Planul 

elaborat 

și 

coordon

at 

Realizat. 

Planul este elaborat și va fi prezentat 

membrilor CRD spre aprobare la data de 06 

iulie 2017.   

2. Elaborarea programelor sectoriale regionale 

1.2.1 Elaborarea 

Programului regional  

sectorial în domeniul 

dezvoltării economice 

Inițierea desfășurării 

ședinței lărgite a 

Consiliului Economic al 

UTA Găgăuzia referitor 

la discutarea proiectului 

PSR  

28 martie ADR  

UTAG 

1 ședință 

 
Realizat. 

Desfășurată ședința lărgită a grupului de 

lucru  cu Asociația primarilor, 

reprezentanților mediului de afaceri și ai 

infrastructurii de suport în afaceri, în or. 

Vulcănești, la care a fost desfășurată 

anchetarea și discutată PSR privind ISA: 

- prezentată informația despre ADR UTA 

Găgăuzia, scopurile și obiectivele Agenției, 

precum și SDR UTA Găgăuzia 2017-2020, 

POR UTA Găgăuzia pentru anii  2017-2020  

-prezentat conceptul PSR ISA elaborat; 

- prezentate programele de suport ODIMM. 
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Examinarea și acordarea 

cu MDRC a proiectului 

PSR 

23 iunie ADR 

UTAG 

Documentul 

acordat 

 

Documentul a fost expediat către MDRC 

spre coordonare. 

Participarea în ședința 

Consiliului de 

Coordonare (donatori) al 

UTA Găgăuzia privind 

discutarea conceptelor 

proiectelor 

Trimestrul II  

 

ADR 

UTAG 

- Realizat parțial. 

Ședința planificată anterior a fost amînată din 

inițiativa Bașkanului și va fi desfășurată la 

cel mai apropiat termen.    

Organizarea și 

desfășurarea 

consultărilor publice 

21 iunie SPSP 1 consultare 

publică 

 

Realizat. 

Desfășurate consultări publice, au fost 

invitați: grupul de lucru; deputați ai Adunării 

Populare a UTA Găgăuzia; membrii 

Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia; 

primari; ONG-uri; societate; comunități de 

afaceri.  

Aprobarea PRS la 

Consiliul regional 

pentru dezvoltare UTA 

Găgăuzia 

Trimestrul II  ADR 

UTAG 

- Va fi aprobat la ședința ordinară. Data 

ședinței CRD este stabilită pentru 06 iulie 

2017    

1.2.2 Elaborarea 

Programului 

sectorial regional  

pentru dezvoltarea 

drumurilor locale și 

regionale din UTA 

Găgăuzia 

Formarea grupului de 

lucru pentru elaborarea 

PRS  

 

Trimestrul II  ADR 

UTAG 

- Nu s-a realizat. 

Din motivul lipsei finanțării pentru asistența 

experților, această acțiune se presupune a fi 

desfășurată în anul 2018.   

Desfășurarea 

ședințelor grupului de 

lucru  

 

Trimestrul II  SPSP - Nu s-a realizat. 

Din motivul, că acest eveniment a fost 

amînat pentru anul 2018.   
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Colectarea informației 

privind starea 

infrastructurii rutiere 

din regiune   

 

Trimestrul II  SPSP - Nu s-a realizat. 

Din motivul amînării acestui eveniment pe 

anul 2018.   

1.2.3 Elaborarea 

Programului regional  

sectorial în domeniul 

aprovizionării cu apă 

și sanitație în UTA 

Găgăuzia 

Formarea grupului de 

lucru pentru elaborarea 

PRS -ului  

 

Trimestrul II  ADR 

UTAG 

- Realizat parțial. 

A fost stabilit un acord privind acordarea 

asistenței tehnice din partea Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

în cadrul proiectului „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica 

Moldova” în elaborarea Programului 

Sectorial Regional în domeniul 

aprovizionării cu apă și sanitație. 

A fost elaborat caietul de sarcini pentru 

experții, care vor acorda sprijinul în 

elaborarea programului. Desfășurarea 

tenderului este planificată pentru începutul 

semestrului  II anului 2017. 

  Desfășurarea 

ședințelor grupului de 

lucru  

Trimestrul II  SPSP - 

  Colectarea informației 

în domeniul 

aprovizionării cu apă și 

sanitație 

Trimestrul II  SPSP - 

1.2.4 Elaborarea 

Programului regional  

sectorial pentru 

eficiența energetică 

în UTA Găgăuzia 

Formarea grupului de 

lucru pentru elaborarea 

PRS -ului  

 

Trimestrul II  ADR 

UTAG 

- Realizat parțial. 

A fost stabilit un acord privind acordarea 

asistenței tehnice din partea Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

în cadrul proiectului „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica 

Moldova” pentru elaborarea Programului 

Sectorial Regional pentru eficiența 

energetică în UTA Găgăuzia.  

  Desfășurarea ședințelor 

grupului de lucru 

Trimestrul II  SPSP - 
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  Colectarea informației 

în domeniul eficienței 

energetice 

Trimestrul II  SPSP - A fost elaborat caietul de sarcini pentru 

experții, care vor acorda sprijinul în 

elaborarea programului. Desfășurarea 

tenderului este planificată pentru începutul 

semestrului II anului 2017. 

1.2.5 Luarea măsurilor 

de integrare a 

regiunii UTA 

Găgăuzia în zona 

nr. 1 MDS RM 

Prezentarea  în cadrul 

ședinței CRD a 

Studiului de 

fezabilitate   privind 

crearea sistemului de 

management  integrat 

al DMS pentru zona  

№1 

09 iunie SPSP - Realizat 

La 09 iunie 2017 a avut loc atelierul de lucru 

lărgit cu participarea primarilor regiunii, 

mambrilor CRD, reprezentanților CE al 

Găgăuziei; MDRC; MM, consultanților și 

experților GIZ, administrației Î.M.G.C.L, 

reprezentanților administrațiilor raionale și a 

societății civile,  la care a fost prezentat 

Studiul de Fezabilitate privind crearea 

sistemului MDS. Scopul acestui atelier era 

informarea administrației publice locale a 

Găgăuziei despre conținutul Studiului de 

fezabilitate privind crearea sistemului 

integrat de managementul deșeurilor solide. 

Organizarea și 

desfășurarea 

seminarului de instruire 

cu APL de nivelul I și 

II 

09 iunie SPSP 1 seminar 

Aprobarea de către 

administrația regională 

a Studiului de 

fezabilitate privind 

crearea sistemului 

MDS integrat  în zona  

№1 

24 iunie SPSP Documentul 

aprobat 
Realizat.  

SF a fost aprobat în ședința Comitetului 

Executiv al Găgăuziei.  

3. Planificare operațională și raportare 

1.3.2 Elaborarea 

Planurilor 

săptămînale de 

activitate a ADR 

Elaborarea Planurilor 

săptămînale de activitate 

ale ADR UTA Găgăuzia 

Aprilie- 

iulie 

SPSP 

SMP 

SFA 

13 planurilor 

săptămînale 
Realizat. 

Au fost elaborate 13 planuri săptămînale de 

activitate a ADR UTA Găgăuzia  
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UTA Găgăuzia 

1.3.3 Elaborarea 

rapoartelor de către 

ADR UTA Găgăuzia 

Elaborarea raportului 

privind activitatea ADR 

UTA Găgăuzia 

iunie SPSP 

  

 

1 raport 

trimestrial  

Realizat. 

Rapoarte săptămînale privind implementarea 

proiectelor aprobate spre finanțare. 

Raport trimestrial de instruire a 

colaboratorilor ADR UTA Găgăuzia. 

Domeniul de activitate 2: ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL  PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ  

2.2.2 Planificarea, 

organizarea și 

administrarea 

procedurilor de 

achiziții publice 

pentru proiectele 

aprobate spre 

finanțare 

Formarea în cadrul ADR 

a grupurilor de lucru 

pentru achiziții publice 

pentru proiectele 

aprobate 

Trimestrul II  SFA 3 grupuri de 

lucru pentru 

desfășurarea 

procedurii 

achizițiilor 

publice. 

Realizat parțial.  

3 grupuri de lucru au fost create. În baza 

ordinelor directorului ADR au fost format 1 

grup de lucru pentru achiziționarea lucrărilor, 

1 grup de lucru pentru achiziționarea 

serviciilor și 1 grup de lucru pentru 

achiziționarea bunurilor. Nu este format 

grupul de lucru pentru achiziționarea 

lucrărilor și serviciilor, prevăzute în cadrul 

proiectului ”Amenajarea și conectarea la 

infrastructura comunală și la drumurile de 

acces a parcului industria Comrat” 

Elaborarea 

documentelor  de 

atribuire (documente de 

licitație) 

Trimestrul II  SFA/ 

Grupu

l de 

lucru 

privin

d 

achizi

ții 

ăublic

e 

3 seturi de 

documente  
Realizat parțial.  

3 seturi de documente de atribuire elaborate: 

1 pentru achiziționarea lucrărilor de 

construcție a drumului de acces către 

incubatorul de afaceri din Ceadîr-Lunga, 1 

pentru achiziționarea serviciilor de 

supraveghere tehnică în cadrul aceluiași 

proiect, 1 pentru achiziționarea containerelor 

și autospecialei în cadrul proiectului de  

gestionare a deșeurilor din r-nul Vulcănești.  

Nu este elaborată documentația de atribuire 
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pentru proiectul ”Amenajarea și conectarea 

la infrastructura comunală și la drumurile 

de acces a parcului industria Comrat”. 

Publicarea în buletinul 

achizițiilor publice și în 

alte surse a anunțurilor 

de intenție și a 

anunțurilor de 

participare în licitație 

Trimestrul II  

 

SFA 3 anunțuri 

despre 

procedurile 

achiziționărilor 

publice 

Realizat parțial.  

3 anunțuri de licitație publicate în BAP (1 

anunț pentru achiziționarea lucrărilor; 1 

anunț pentru achiziționarea serviciilor 

responsabilului tehnic; 1 anunț pentru 

achiziționarea bunurilor). 

Desfășurarea 

procedurilor de achiziții 

publice. Evaluarea 

ofertelor și identificarea 

cîștigătorilor. Semnarea 

contractelor de achiziții 

publice 

Trimestrul II  SFA/ 

Grupu

l de 

lucru 

privin

d 

achizi

ții 

public

e 

Desfășurată 1 

procedură de 

achiziționare 

publică a 

lucrărilor 

Realizat parțial.  

A fost desfășurată 1 licitație publică pentru 

contractarea lucrărilor de c construcție a 

drumului de acces către incubatorul de 

afaceri din Ceadîr-Lunga; Ca urmare a 

desfășurării procedurii și în urma evaluării 

ofertelor prezentate, a fost încheiat 1 contract 

de achiziții pentru lucrări în cadrul 

proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii și a 

căilor de acces pentru incubatorul de afaceri 

din or. Ceadîr-Lunga”.   

  Achiziționarea 

serviciilor de 

supraveghere tehnică 

(prin intermediul  cererii 

ofertelor de preț) 

Trimestrul II  SFA Desfășurată 1 

procedură de 

achiziționare 

publică a 

serviciilor 

Realizat parțial.  

1 procedură COP pentru contractarea 

serviciilor responsabilului tehnic realizată. 

1 contract pentru prestarea serviciilor de 

supraveghere tehnică încheiat (pentru 

proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii și a 

căilor de acces pentru incubatorul de afaceri 

din or. Ceadîr-Lunga”). 

Monitorizarea 

procedurilor de achiziții 

publice 

Trimestrul II  Grupu

l de 

lucru 

privin

- Nu s-a realizat. 

 Motivul nerealizării: nu a fost inițiată 

implementarea contractelor de achiziții, 

respectiv grupul de lucru nu poate elabora 
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d 

achizi

ții 

public

e 

rapoarte de progres pentru monitorizarea 

executării contractelor. (De fapt, denumirea 

corectă a subacțiunii ar fi: Monitorizarea 

executării contractelor de achiziții publice ). 

2.2.3 Implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare regională 

aprobate  pentru 

finanțare 

Semnate contractele de 

finanțare cu beneficiarii  

(pentru proiecte 

aprobate pentru anul 

2017) 

Trimestrul II  SFA, 

SMP 

2 contracte de 

finanțare 
Realizat parțial. 

 2 contracte de finanțare au fost semnate în 

perioada de raportare: 

16 mai 2017 - pentru proiectul ”Optimizarea 

sistemului gestionării deșeurilor solide în 

raionul Vulcănești” 

23 martie 2017 - pentru proiectul 

”Dezvoltarea infrastructurii și a căilor de 

acces pentru incubatorul de afaceri din or. 

Ceadîr-Lunga”. 

Din motivul lipsei documentelor tehnice, nu 

este semnat până la moment contractul de 

finanțare pentru proiectul ”Amenajarea și 

conectarea la infrastructura comunală și la 

drumurile de acces a parcului industrial 

Comrat”. 

Actualizarea Planurilor 

de implementare a 

proiectelor pentru anul 

2017 

Trimestrul II  SMP 2 proiecte 

aprobate spre 

finanțare pentru 

anul 2017 

Realizat parțial. 

 Pentru 2  (din 3) proiecte aprobate spre 

finanțare au fost actualizate planurile de 

implementare. Planurile actualizate sunt 

anexate la contractele de finanțare. 

Monitorizarea 

implemetării proiectelor 

(vizite în teritoriu, 

desfășurarea ședințelor 

de lucru). Luarea 

măsurilor pentru 

Trimestrul II  SMP 2 ședințe de 

lucru în cadrul 

proiectului  

Realizat parțial.  

Din considerent că lucrările în cadrul 

proiectelor aprobate nu au fost inițiate, vizite 

de monitorizare nu au avut loc. 

Pe parcursul perioadei de raportare au avut 

loc 2 ședințe de lucru în cadrul proiectului 
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înlăturarea problemelor 

apărute 

”Amenajarea și conectarea la infrastructura 

comunală și la drumurile de acces a parcului 

industria Comrat”, în vederea stabilirii 

gradului de pregătire a documentației tehnice 

a proiectului. 

2 ședințe de lucru au avut loc în cadrul 

proiectului ”Optimizarea sistemului 

gestionării deșeurilor solide în raionul 

Vulcănești”  în vederea stabilirii acțiunilor 

necesare pentru implementarea proiectului.. 

Verificarea actelor de 

executare a lucrărilor  

efectuate, prezentate în 

procesul implementării 

proiectelor 

Trimestrul II  SMP - Nu s-a realizat.  

Motivul neîndeplinirii  - nu au fost executate 

lucrări în perioada de raportare. 

2.2.4 Prezentarea 

rapoartelor  

privind proiecte 

implementate 

Elaborarea și 

prezentarea 

următoarelor rapoarte: 

- raportul săptămînal 

privind implementarea 

proiectelor; 

- raportul trimestrial 

privind monitorizarea 

proiectelor; 

- raportul trimestrial 

privind monitorizarea 

valorificării mijloacelor 

financiare 

Trimestrul II  SMP 13 rapoarte 

săptămînale 
Realizat parțial.  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

elaborate: 

- 13 rapoarte săptămânale privind progresele 

în implementarea proiectelor aprobate spre 

finanțare. Rapoartele au fost prezentate către 

MDRC. 

- 3 rapoarte privind implementarea 

proiectelor individuale (pentru tr.I) aprobate 

spre finanțare. 

- 1 raport trimestrial privind monitorizarea 

valorificării mijloacelor financiare. 

În proces de pregătire sunt rapoartele pentru 

tr. II. 

 



10 
 

Domeniul de activitate 3: Dezvoltarea capacităților actorilor procesului de dezvoltare regională 

3.1 Formarea 

permanentă a 

capacităților 

actorilor  dezvoltării 

regionale 

Dezvoltarea capacităților 

actorilor de dezvoltare 

regională (APL, CRD, 

ONG) 

Trimestrul II  SPSP 

SMP 

Desfășurate 6 

evenimente 
Realizat. 

ADR UTAG a desfășurat 6 evenimente la 

cae au participat în total 134 reprezentanți ai 

APL, CRD, ONG-urilor și ai mediului de 

afaceri. 

Schimb de experiență în 

domeniul dezvoltării 

regionale, inclusiv prin 

intermediul vizitelor de 

studii a angajaților ADR 

și a membrilor CDR 

peste hotarele țării 

Trimestrul II  SPSP 

SMP 

- Nu s-a realizat. 

Din motivul lipsei acordului de parteneriat cu 

agenții străine. 

3.2. Participarea 

specialiștilor ADR la 

evenimentele de 

instruire 

Sporirea capacităților de 

utilizare a statisticii 

regionale 

 

16.06. 

16.05. 

SPSP 

 

3 seminare de 

instruire 
Realizat. 

3 colaboratori ai SPSP ADR UTA Găgăuzia 

au participat la seminare de instruire, 

organizate de GIZ, BNS, MDRC. 

Instruirea specialiștilor în 

domeniul achizițiilor 

publice 

Trimestrul II  SFA - Nu s-a realizat 

Din motivul lipsei astfel de seminare 

Instruirea specialiștilor 

secției managementul 

proiectelor 

16.06. SMP 1 seminar  Realizat. 

Evenimentul privind monitorizarea și 

evaluarea. 1 colaborator SMP ADR UTAG a 

participat la seminarul, organizat de  GIZ, 

BNS, MDRC. 

3.3. Consolidarea 

cadrului instituțional 

și a potențialului 

administrativ 

Monitorizarea și 

raportarea privind 

realizarea Programului de 

instruire în domeniul 

dezvoltării regionale 

Trimestrul II  SPSP 

/ 

Specialis

t resurse 

umane 

- Realizat.  

Elaborat 1 raport pentru trimestrul II 
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pentru colaboratorii ADR 

UTAG pentru anul 2017 

3.4. Angajarea 

personalului ADR 

UTAG în 

conformitate cu 

statele de personal 

pentru anul 2017 

Desfășurarea concursului 

privind ocuparea 

funcțiilor vacante la 

ADR UTAG 

 

11.05 Special

ist 

resurse 

umane 

Angajați 3 

colaboratori  
Realizat. 

La 11 mai 2017 a avut loc concursul pentru 

ocuparea funcțiilor vacante, au fost angajați 

3 colaboratori, care au început activitatea din 

data de 02 iunie. 

Domeniul de activitate 4: Colaborarea cu partenerii de dezvoltare 

4.1. Stabilirea relațiilor 

cu partenerii 
Identificarea 

partenerilor 

05.06. SPSP 

 

Desfășurată 1 

întîlnire 
Realizat. 

Desfășurată o întîlnire cu reprezentanții 

Regiunii de planificare Curzema Republica 

Letonia. 

Încheierea acordurilor de 

parteneriat 

Trimestrul II  SPSP 

 

- Au loc negocieri. În prezent nu au fost 

încheiate acorduri 

Desfășurarea 

evenimentelor comune 

Trimestrul II  SPSP 

 

2 întîlniri Realizat. 

Au avut loc 2 întîlniri: 

- cu înalții consilieri  UE de pe lângă 

ministerele din RM 

- cu reprezentanții regiunii de planificare 

Curzeme. 

4.2. Identificarea surselor 

alternative de 

finanțare pentru 

proiectele de 

dezvoltare regională 

Informarea APL privind 

programele existente și 

sursele de finanțare  

21.06. SMP 1 prezentare Realizat. 

Informarea despre sursele de finanțare se 

efectuează prin intermediul plasării 

informației pe pagina-web și a consultărilor 

personale. A fost desfășurată consultare 

publică cu reprezentanții APL și mediului de 

afaceri, la care au fost prezentate sursele de 

finanțare a proiectelor. 

  Acordarea asistenței în 

completarea cererilor de 

Trimestrul II  SMP -  Realizat.  

A fost acordată asistența în pregătirea cererii 
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finanțare de proiect referitor la programul ”Mayors for 

Economic Growth Concept”. 

4.3. Promovarea 

potențialului RD 

UTA Găgăuzia și 

atragerea 

investițiilor în 

domeniul dezvoltării 

regionale prin 

participarea 

Agenției la diverse 

evenimente de 

 nivel național și  

 regional 

Evenimentele în cadrul 

sărbătoririi Zilei Europei 

mai ADR 

UTAG 

2 participanți Realizat. 

A avut loc „Zilele ușilor dechise la ADR 

UTAG. Colaboratorii ADR Găgăuzia au 

participat în evenimentele, organizate în 

mun. Comrat 

Danube Financing 

Dialogue 

mai ADR 

UTAG 

1 participant Realizat. 

Au participat în evenimentul, în or. Chișinău 

Al IV Congres 

Internațional al 

Găgăuzilor 

mai ADR 

UTAG 

1 raport Realizat. 

A participat directorul ADR UTA Găgăuzia. 

Evenimentele naționale și 

regionale în cadrul 

diferitor proiecte și 

programe 

Trimestrul II  ADR 

UTAG 

3 evenimente Realizat. 

Participarea la evenimentele, organizate de 

SARD și GAMCON  

Domeniul de activitate 5: Comunicare și transparență 

5.1. 

 

Asigurarea 

comunicării și 

transparenței în 

activitatea ADR  

Crearea și administrarea 

paginii-web al ADR 

UTAG 

www.adrgagauzia.md  

Trimestrul II  SMP 40 articole, 5 

înregistrări 

video, 2 albume 

cu foto  privind 

activitatea 

Agenției 

Realizat. 

Se administrează pagina-web oficială a ADR 

UTAG. Pentru perioada de raportare pagina-

web a fost vizitată de către 14 000 de 

vizitatori. 

Au fost publicate 40 articole, 5 înregistrări 

video, 2 albume cu foto  privind activitatea 

Agenției privind procesele de dezvoltare 

regională pe teritoriu. În afară de această au 

fost plasate bannere partenerilor pentru 

dezvoltare și a partenerilor externi. 

 

Reflectarea informației Trimestrul II  SMP Au fost Realizat. 

http://www.adrgagauzia.md/
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prin mas-media publicate în 

mas-media 

locală și 

regională 13 

materiale 

În mas-media au fost publicate materiale, 

legate cu activitatea ADR UTAG și 

procesele de dezvoltare regională. Au fost 

publicate articolele pe portaluri-web: 

gagauzmedia.md, grt.md, gagauzinfo.md; pe 

pagini-web ale APL: vulcanesti.md, 

cesma.md., cdu.md 

Actualizarea 

permanentă a profilului 

ADR UTAG în rețelele 

de socializare 

Trimestrul II  SMP Publicate 28 

postări, 180 de 

abonați 

Realizat. 

Pentru perioada de raportare pe pgina-web 

oficială a ADR UTAG în rețeaua de 

socializare Facebook au fost publicate 28 

postări, S-au abonat 38 de persoane. 

Crearea panoului 

informativ al ADR 

UTAG 

Trimestrul II  SMP  - 

 
Realiza parțial. 

A fost elaborată macheta panoului, Tipărirea 

panoului este amânată pentru trimestrul III 

 

Elaborarea materialelor 

de promovare ale ADR 

UTAG 

Trimestrul II  SMP Elaborate 4 

materiale de 

promovare  

Realizat. 

Pregătite machete de broșuri, flaiere, bannere 

și 1 roll-up  

Editarea buletinelor 

informative privind 

activitatea ADR UTAG 

Trimestrul II  SMP -  Realizat parțial. 

Sunt selectate materiale, tipărirea este 

amînată pentru trimestrul III 

Plasarea panoului 

informativ privind 

proiectele implementate 

Trimestrul II  SMP Elaborat un 

panou 

informativ 

Realizat parțial. 

A fost elaborată macheta panoului informativ 

care în prezent se află la MDRC pentru 

aprobare, în cadrul realizării proiectului  

Dezvoltarea infrastructurii și a drumului de 

acces spre Incubatorul de afaceri din or. 

Ceadîr-Lunga”. Pentru proiectele  

„Amenajarea și conectarea la infrastructură 

comunală și la drumurile de acces a 
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Parcului industrial Comrat” și „Optimizarea 

sistemului gestionării deșeurilor solide în 

raionul Vulcănești” panouri informative nu 

sunt elaborate, din motivul, că ele încă nu au 

fost lansate. 

Domeniul de activitate 6: 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 

Trimestrul II  SFA 3 rapoarte Realizat. 

Prezentate 3 rapoarte privind utilizarea 

mijloacelor și soldurile pe contul de 

decontare pentru asigurarea activității 

operaționale a ADR  

 

Rapoarte privind 

folosirea mijloacelor 

financiare 

Trimestrul II  SFA  10 rapoarte Realizat. 

Au fost elaborate și expediate la 

Inspectoratul Fiscal 3 rapoarte privind 

impozitul pe venit și 1 raport privind 

asigurarea medicală. La Casa națională de 

Asigurări Sociale au fost expediate 6 

rapoarte.                                                        

6.2. Organizarea și 

desfășurarea 

achizițiilor publice cu 

scopul asigurării 

activității 

operaționale a ADR 

UTAG 

Ținerea evidenței  

contabile a mărfurilor și 

serviciilor, primite în 

urma realizării 

contractelor  

Trimestrul II  SFA 2 contracte Realizat. 

Conform contractelor încheiate de procurare, 

au fost primite coolerul și un dulap pentru 

documente, evidiența valorilor materiale se 

efectuează conform SNC 
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Directorul ADR UTA Găgăuzia    _______________    Valerii IANIOGLO 

Executorii: 

Svetlana GRADINAR, șef secție planificare strategică și programare                                                    ______________ 

Nicolai MAVRODI, șef secție management proiecte                                                                              _______________ 

Ecaterina ARNAUT, șef secție financiară și achiziții publice                                                                 _______________ 

Liudmila SARÎ, manager de oficiu/specialist cadre                                                                                _______________  

 

COORDONAT: 

Igor MALAI,  șef - adjunct Direcție generală dezvoltare regională,                                                          ________________ 

 

Valentina ȚAPIȘ,  șef  Direcția politică și cooperare regională,                                                                 ________________                           

 

Eduard UNGUREANU, șef Direcție relații cu instituțiile de dezvoltare regională,                                  _________________                        

 

Violeta EVTODIENCO,  șef Secție statistică regională                                                                            __________________                                                           

6.3. Organizarea și  

 desfășurarea  

 ședințelor CRD 

Asigurarea logisticii și 

elaborarea materialelor 

necesare, elaborarea 

proceselor verbale ale 

ședințelor CRD 

Trimestrul II  SPSP 4 materiale Realizat parțial 

Elaborată Agenfa CRD care conține 4 

puncte. Data ședinței este numită pe 06 iulie 

2017.   
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