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Rezumat 

 

Prezentul raport semestrial privind implementarea SDR UTA Găgăuzia 2017-2020 este elaborat 

pentru perioada 1.01.2017 – 30.06.2017 și reflectă toate activitățile instituționale ale ADR UTA Găgăuzia 

direcționate spre realizarea proceselor de dezvoltare regională, implementarea și promovarea proiectelor de 

dezvoltare regională, asigurarea transparenței decizionale și financiare în conformitate cu Planul anual de 

implementare al ADR UTA Găgăuzia pentru anul 2017, cadrul normativ al dezvoltării regionale și reieșind 

din obiectivele principale pentru anul 2017. 

  

Obiectivele principale pentru anul 2017 

• Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate  

• Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii 

• Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale 

 

 

Rezultate scontate în urma implementării activităților planificate: 

 

 1 Strategie de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia pentru perioada 2017-2020 aprobată  

 1 Program regional sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri a 

Regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia elaborat  

 Inițiată implementarea a 3 proiecte incluse în DUP 2017-2020 și aprobate spre finanțare 

pentru anul 2017 prin decizia CNCDR  № 3/17 от 27.03.2017  

 

 

 

I. Prioritatea 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE DE 
CALITATE 

Măsura 1.1. Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de 
aprovizionare cu apă și canalizare  
1.1.1 Elaborarea Programului regional sectorial în domeniul aprovizionării cu apă și 

canalizare a regiunii UTA Găgăuzia  
În perioada de raportare au avut loc negocieri cu partenerul de dezvoltare GIZ Moldova în 

vederea acordării asistenței tehnice în cadrul proiectului MSPL pentru elaborarea Programului 
regional sectorial în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare. GIZ Moldova a acceptat 
acordarea suportului tehnic pentru elaborarea programului. Ca urmare, cu suportul GIZ/MSPL au 
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fost elaborați termenii de referință pentru experții care vor fi antrenați în elaborarea documentului 
de planificare. Termenii de referință au fost consultai cu reprezentanții Comitetului executiv al 
UTA Găgăuiza. Licitația pentru contractarea experților va avea loc în trimestrul II 2017. 
 
Măsura 1.2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale. 
1.2.1 Elaborarea Programului regional sectorial pentru dezvoltarea drumurilor regionale și 
locale în UTA Găgăuzia  

În cadrul ședinței comune cu participarea reprezentanților MDRC, ADR UTA Găgăuzia, 
GIZ/MSPL din data de 12 aprilie 2017, a fost agreat ca elaborarea programului sectorial privind 
dezvoltarea infrastructurii drumurilor regionale și locale va fi realizată în anul 2018 după o 
consultare preventivă cu specialiștii din sector privind necesitatea elaborării documentului de 
planificare.    
 
Măsura 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide  
1.3.1 Realizarea măsurilor de integrare a regiunii UTA Găgăuzia în zonă nr.1 GDMS RM 

În anul 2015, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ/Moldova) a 
fost elaborat studiul de fezabilitate privind crearea sistemului de management integrat al deșeurilor 
pentru zona de management al deșeurilor Nr 1 din regiunea de Sud în cadrul căreia intră 2 raioane 
din componența UTA Găgăuzia – Ceadîr Lunga și Vulcănești. Studiul de fezabilitate a trecut toate 
etapele de coordonare și a fost obținut acordul de mediu din partea Ministerului Mediului. 

În luna martie 2017 studiul de fezabilitate a fost transmis către Comitetul executiv al UTA 
Găgăuzia spre aprobare. De asemenea, ADR UTA Găgăuzia a întreprins acțiuni în vederea 
informării APL-urilor din regiune despre prevederile studiului de fezabilitate și avantajele 
proiectului privind crearea SMID. 

În acest context, la data de 9 inie 2017, în or. Ceadîr-Lunga  a avut loc o ședință de lucru la 
care au participat reprezentanții APL din regiune, reprezentanții comitetului executiv al UTA 
Găgăuzia, specialiști din cadrul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministrului 
Mediului, ADR UTA Găgăuzia, specialiști din carul gospodăriilor comunale din regiune, 
consultanți și experți GIZ/MSPL ș.a. Scopul ședinței a fost informarea tuturor părților interesate 
din UTA Găgăuzia privind prevederile studiului de fezabilitate. 

Expertul GIZ/MSPL a prezentat principalele prevederi ale studiului de fezabilitate privind 
crearea SMID. Următoarele aspecte au fost menționate: 

- Scopul studiului de fezabilitate; 
- Aria geografică de acoperire a sistemului; 
- Elementele SMID 
- Situația actuală privind managementul deșeurilor; 
- Principalele categorii de investiții planificate în procesul de implementare a proiectului; 
- Avantajele ecologice și economice ale implementării SMID în regiune. 
Ca urmare a ședinței, ADR UTA Găgăuzia a întreprins următoarele: 
- A fost pregătit un pachet de documente care a inclus proiectul deciziei privind aderarea la 

proiect, nota informativă asupra proiectului de decizie, studiul de fezabilitate (link pentru 
accesare). Pachetul de documente a fost expediat către APL care încă nu au aprobat decizii de 
aderare la proiect cu solicitarea de a examina subiectul aderării la proiect în carul ședințelor 
consiliilor locale. ADR va monitoriza procesul de aprobare a deciziilor de către APL. 

- Pentru Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia a fost prezentată o succintă notă informativă 
cu estimarea costurilor investiționale care vor fi destinate pentru regiunea UTA Găgăuzia. 

La data de 24 iunie 2017 în cadrul ședinței ordinare a Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, a 
fost aprobată decizia privind aprobarea studiului de fezabilitate privind crearea sistemului de 
management integrat al deșeurilor pentru zona de management al deșeurilor Nr 1, precum și 
participarea în cadrul proiectului.  
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1.3.2 Implementarea proiectului regional în domeniul GDMS 

În conformitate cu planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia, în perioada de raportare este 
planificată implementarea unui proiect în domeniul gestionării deșeurilor menajere solide. În  Documentul 
Unic de Program pentru perioada 2017-2020 a fost inclus proiectul ”Optimizarea sistemului gestionării 
deșeurilor solide în raionul Vulcănești”. Conform deciziei CNCDR Nr. 3/17 din 27.03.2017 pentru anul 
2017 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 2300 mii lei. 

№  Denumirea 
proiectului  

Cost total din 
sursele FNDR,  mii 

lei 

Alocat 
pentru 

2017, mii lei 

Contractat Perioada de 
implementare 

1 Optimizarea 
sistemului gestionării 
deșeurilor solide în 
raionul Vulcănești 

9 370,91 2 300,00 0,00 2017-2018 

 
Odată cu aprobarea de către CNCDR a deciziei privind finanțarea proiectului, ADR a inițiat și desfășurat un 
complex de activități pentru pregătirea pentru implementare și implementarea nemijlocită a proiectului. 
Următoarele rezultate au fost atinse pe parcursul perioadei de implementare: 

• În cadrul unei ședințe de lucru desfășurate în luna ianuarie 2017  au fost stabilite cerințele 
privind prezentarea pachetului de documente necesar pentru implementarea proiectului. 

• Cererea de finanțare și bugetul proiectului au fost aduse în conformitate cu prevederile 
studiului de fezabilitate privind crearea sistemului de management integrat al DMS pentru 
zona de management Nr1. 

• De către beneficiar a fost prezentat setul de documente necesar pentru inițierea 
implementării proiectului (specificația tehnicii necesare, decizii de aprobare a 
implementării proiectului, scheme de amplasare a platformelor pentru colectarea 
deșeurilor ș.a.). 

• La data de 16 mai 2017 a fost semnat contractul de finanțare dintre primăria or. Vulcănești 
și ADR UTA Găgăuzia. 

• A fost constituit grupul de lucru pentru achiziții publice. 
• Au fost aprobate de grupul de lucru pentru achiziții documentele de licitație și a fost 

anunțată licitația pentru achiziționarea a 1 autospecială și 147 containere. 
Pentru perioada imediat următoare este planificată desfășurarea licitației, atribuirea contractului și livrarea 
bunurilor contractate.  

Măsura 1.4  Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice. 

1.4.1 Elaborarea Programului regional sectorial de eficiență energetică în UTA Găgăuzia 

În perioada de raportare au avut loc negocieri cu partenerul de dezvoltare GIZ Moldova în 
vederea acordării asistenței tehnice în cadrul proiectului MSPL pentru elaborarea Programului 
regional sectorial în domeniul sporirii eficienței energetice a clădirilor publice. GIZ Moldova a 
acceptat acordarea suportului tehnic pentru elaborarea programului. Ca urmare, cu suportul 
GIZ/MSPL au fost elaborați termenii de referință pentru experții care vor fi antrenați în elaborarea 
documentului de planificare. Termenii de referință au fost consultai cu reprezentanții Comitetului 
executiv al UTA Găgăuiza. Licitația pentru contractarea experților va avea loc în trimestrul II 
2017. 
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II. Prioritatea  2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA 

COMPETITIVITĂȚII REGIUNII 
 

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor  

2.1.1 Elaborarea Programului regional sectorial în domeniul dezvoltării economice 

În perioada ianuarie-iunie 2017 a fost elaborat Programul regional sectorial în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia pentru anii 2017-
2020. Programul sectorial reprezintă rezultatul activității grupului de lucru regional sectorial și al 
eforturilor comune a  ADR UTA Găgăuzia, Consiliului regional pentru dezvoltare și a echipei de 
experți care au acordat suport tehnic în elaborarea programului. Documentul de planificare, care 
trasează viziunea și obiectivele principale de dezvoltare ale sectorului economiei regiunii pentru 
următorii șase, a fost elaborat cu ajutorul experților Oxford Policy Management  în cadrul proiectul 
"Asistență pentru facilitarea creșterii economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA 
Găgăuzia", finanțat de Guvernul Marii Britanii din sursele Fondului de Bună Guvernare prin 
intermediul DFID (Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord). 

În vederea asigurării unui proces participativ de elaborare a documentului de planificare, prin 
ordinul directorului ADR UTA Găgăuzia Nr 01-11/1 din 6 ianuarie 2017 a fost creat grupul de 
lucru regional sectorial în componența căruia au intrat 17 membri: reprezentanți din partea 
Ministerului dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministrului Economiei; ODIMM, Camera de 
Comerț și Industrie, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, Adunarea populară a UTA Găgăuiza, 
angajați ai ADR , reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile din regiune. 

Pe parcursul perioadei de raportare au avut loc 4 ședințe ale grupului de lucru regional 
sectorial (30 ianuarie, 28 februarie, 28 martie, 17 mai). Ședința de lucru din 28 martie a avut un 
format extins cu participarea reprezentanților sectorului privat și a reprezentanților structurilor de 
suport în afaceri din regiune (zona economică liberă ”Valcaneș”, Incubatorul de afaceri din Ceadîr 
Lunga, Camera de Comerț și Industrie a UTA Găgăuizia, ODIMM ș.a.)  

La data de 31 mai 2017 a fost inițiată procedura audierilor publice. A fost plasat anunțul 
privind consultările publice asupra documentului de planificare. La data de 21 iunie 2017 au avut 
loc consultările publice la care au participat  31 reprezentanți ai APL, reprezentanți ai sectorului 
privat și ai societății civile.  După consultările publice, documentul a fost transmis către MDRC 
pentru coordonare și ulterior va fi expus către Consiliul Regional de Dezvoltare pentru aprobare.  

În procesul elaborării dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri pentru regiunea UTA 
Găgăuzia, de către grupul de lucru în colaborare cu echipa de experți au fost determinate direcțiile 
prioritare de dezvoltare a sectorului și a fost inițiată elaborarea a 6 concepte de proiect în domeniul 
respectiv. La data de 22 iunie a fost organizată o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate 4 
concepte de proiecte elaborate și au fost identificați managerii responsabili pentru dezvoltarea în 
continuare a conceptelor de proiecte. În cadrul ședinței a fost discutată viziunea asupra proiectelor 
elaborate, au fost identificați partenerii de bază și au fost determinate  principalele etape de 
implementare a proiectelor propuse. Au fost examinate următoarele concepte de proiecte: 

Crearea centrului pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale (CEDECA). 
Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole prelucrătoare din regiune  
Dezvoltarea platformei tehnologice regionale ”Centrul de folosire comună a utilajelor” 
Crearea Atelierului de industrie creativă. Creative Hub 

La activitate au participat reprezentanți ai Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, profesori și 
studenți din cadrul Universității de Stat din Comrat și din cadrul colegiului M Ciachir, colaboratori 
ai centrului științific M. Marunevici, reprezentanți ai societății civile, agenți economici din 
regiune.  Procesul de elaborare a conceptelor  de proiecte va fi finalizat în luna noiembrie 2017.  
 
2.1.2 Implementarea proiectelor regionale în domeniul de dezvoltare a infrastructurii de afaceri 
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În conformitate cu prevederile Documentului Unic de Program 2017-2020, în RD UTA 
Găgăuzia a fost inițiată implementarea a 2 proiecte în domeniul dezvoltării infrastructurii de 
afaceri: ”Dezvoltarea infrastructurii și a căilor de acces pentru incubatorul de afaceri din or. 
Ceadîr-Lunga” și ”Amenajarea și conectarea la infrastructura comunală și la drumurile de acces 
a parcului industria Comrat”. Conform deciziei CNCDR Nr. 3/17 din 27.03.2017 pentru anul 
2017 au fost alocate mijloace financiare pentru implementarea proiectelor (conform tabelului): 

 
№ 
п/п 

Denumirea 
proiectului 

Cost total din 
sursele FNDR,  
mii lei 

Alocat 
pentru 
2017, mii 
lei 

Contractat Perioada de 
implementare 

1 Dezvoltarea 
infrastructurii și a 
căilor de acces 
pentru incubatorul 
de afaceri din or. 
Ceadîr-Lunga 

10 710,97 3 000,00 10 710,97 2017-2018 

2 Amenajarea și 
conectarea la 
infrastructura 
comunală și la 
drumurile de acces 
a parcului industria 
Comrat 

19 000,00 5 000,00  2017-2019 

 Total 29710,97 8000,00 10 710,97  
 
În vederea pregătirii spre implementare a proiectelor aprobate spre finanțare ADR UTA 

Găgăuzia a realizat un șir de activități care s-u soldat cu următoarele rezultate: 
Proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii și a căilor de acces pentru incubatorul de afaceri din or. 
Ceadîr-Lunga”  

• 1 ședință de lucru desfășurată în luna ianuarie 2017 în rezultatul căreia au fost stabilite 
cerințele privind prezentarea pachetului de documente necesar pentru implementarea 
proiectului. 

• A fost creat grupul de lucru pentru achiziții publice a lucrărilor și serviciilor prevăzute în 
cadrul proiectului.  

• A fost actualizat planul de implementare a proiectului 
• A fost elaborată fișa de indicatori a proiectului 
• A fost semnat contractul de finanțare dintre ADR, Beneficiar și partenerii proiectului. 
• Au fost desfășurate procedurile de achiziții publice pentru lucrări și serviciile de 

supraveghere tehnică. În rezultat, a fost încheiat contractul de antrepriză cu SRL ”Credo 
Idustries” și contractul pentru servicii de supraveghere tehnică. 

• A fost eliberată autorizația de construcție. 
Pentru perioada imediat următoare este planificată inițierea execuției lucrărilor de construcție. 

Proiectul ”Amenajarea și conectarea la infrastructura comunală și la drumurile de acces a 
parcului industria Comrat” 

Pe parcursul perioadei de raportare ADR UTA Găgăuzia a organizat un șir de ședințe de lucru 
cu Beneficiarul și Partenerii proiectului în vederea stabilirii pachetului de documente necesar 
pentru implementarea proiectului și a responsabilităților părților implicate. Până la moment însă nu 
a fost prezentată documentația de proiect care ar permite semnarea contractului de finanțare și 
demararea procedurilor de achiziții publice. 

La momentul actual Guvernul RM examinează posibilitatea atribuirea pentru obiectul respectiv 
a statutului de subzonă a zonei economice ”Valcaneș” 
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Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de 
creștere  economică regională. 
 
2.2.1 Analiza situației în domeniul științei, învățământului și a inovației în regiune 

În procesul de elaborare a programului regional sectorial regional în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de suport în afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia, au fost efectuate un șir de 
analize privind situația în domeniul științei, învățământului și a inovației în regiune care au fost 
incluse în documentul de planificate. Următoarele analize specifice pot fi menționate: 

• ”Evaluarea cauzelor interne care împiedică dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în 
UTA Găgăuzia ” (anexa 4 la PRS) 

• ”Problemele ți tendințele dezvoltării inovative a Republicii Moldova: aspecte regionale” 
(capitolul 3 al PRS) 

• ”Prezentarea tipurilor de ONG-uri din UTA Găgăuzia (1997-2015)” (expus în capitolul 3 al 
PRS) 

• ”Gradul de importanță a tematicilor de consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii 
din UTA Găgăuzia” (anexa 6 la PRS) 

• ”Dezvoltarea relațiilor dintre părțile cointeresate” (expus în capitolul 3) 
Cercetările au fost efectuate de către A. Levitscaia, doctor habilitat în științe economice, 

conferențiar universitar, coordonator al incubatorului inovațional ”InnoCentru” pe lîngă 
Universitatea de Stat din Comrat, membru al grupului de experți care au acordat suport tehnic la 
elaborarea PRS în domeniul ISA. 

În cadrul mesei rotunde din 22 iunie 2017 în cadrul căreia au fost discutate conceptele de 
proiecte în domeniul infrastructurii de suport în afaceri, a fost implicat pe larg mediul academic 
din regiune: cadre didactice și studenți ai Universității de Stat din Comrat, colaboratori ai centrului 
de cercetare științifică ”M. Marunevici”, cadre didactice din cadrul colegiului ”M. Ciachir” 
Procesul de elaborare a conceptelor  de proiecte va fi finalizat în luna noiembrie 2017.  
 

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii 

2.3.1 Inițierea etapei pregătitoare a procesului de elaborare a PRS în domeniul dezvoltării 
potențialului turistic  

În perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia a inițiat negocieri cu Agenția de Dezvoltare și 
Cooperare a Turciei TIKA privind posibilitatea acordării suportului tehnic pentru elaborarea 
programului regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a regiunii. Solicitarea de 
suport tehnic a fost adresată de asemenea și către reprezentanții Consiliului de dezvoltare și 
Planificare a regiunii Curzeme (Republica Lituania). Până la moment nu au parvenit răspunsuri la 
solicitările adresate.   

În perioada 25-26 ianuarie 2017, șefa secției planificare strategică și programare din cadrul 
ADR, Svetlana Grădinar a participat la o instruire cu genericul ”Marketingul regional și local și 
rolul său în dezvoltarea regională competitivă”.   

 

III. Prioritatea 3. ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE 

Măsura 3.1 Dezvoltarea capacității participanților în procesul de dezvoltare regională  

3.1.1 Formarea permanentă a capacităților actorilor de dezvoltare regională 

În procesul de activitate al ADR UTA Găgăuzia se acordă atenție sporită procesului de 
perfecționarea și dezvoltare a capacităților angajaților agenției în domenii ce țin de planificarea și 
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programarea strategică regională, managementul proiectelor, achiziții publice, asigurarea 
transparenței activității ș.a. Pe parcursul perioadei de raportare, angajații ADR au participat activ la 
activitățile de instruire în domeniul monitorizării și evaluării sistemului de indicatori în domeniul 
dezvoltării regionale (proiectul STATREG), precum și în domeniul elaborării proiectelor în cadrul 
programelor de cooperare transfrontalieră.  

Printre cele mai semnificative activități de instruire desfășurate pe parcursul perioadei de 
raportare pot fi menționate următoarele: 

În perioada 5-9 iunie 2017, A. Georghiță, specialist în cadrul secției planificare strategică și 
programare a participat la cursurile de dezvoltare profesională desfășurate în cadrul Academiei de 
Administrare Publică cu tematica ”Dezvoltare regională”. 

În perioada 4-5 aprilie șeful secției management proiecte N. Mavrodi a participat la cursurile 
de instruire ”Proiectarea, montarea și exploatarea stațiilor de pompare prefabricate Wilo” 

Respectând principiul transparenței în procesul decizional și a implicării tuturor părților 
cointeresate, ADR UTA Găgăuzia colaborează activ la nivel național cu reprezentanții 
ministerelor, la nivel regional, cu membrii Consiliului Regional de Dezvoltare, cu structurile 
Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, cu Adunarea populară a UTA Găgăuzia, cu organizații ale 
societății civile, agenți economici și instituții de învățământ precum și cu mass-media. Implicarea 
părților cointeresate în activitatea ADR contribuie la formarea capacităților actorilor implicați și la 
eficientizarea implementării politicii de dezvoltare regională în regiunea de dezvoltare UTA 
Găgăuzia.     

 

Мăsura 3.2 Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională  

3.2.1 Asigurarea condițiilor pentru luarea deciziilor comune și colaborare 

ADR  UTA Găgăuzia în procesul activității urmărește implicarea factorilor cointeresați în 
procesul decizional. Această implicare în perioada de raportare s-a manifestat prin următoarele: 

- Implicarea factorilor cointeresați în elaborarea documentelor de planificare sectorială. În 
vederea elaborării Programului regional sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii de 
suport în afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia, în cadrul ADR  a fost creat un grup de 
lucru sectorial care a întrunit reprezentanți din partea Ministerului dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, Ministrului Economiei; ODIMM, Camera de Comerț și Industrie, Comitetul 
executiv al UTA Găgăuzia, Adunarea populară a UTA Găgăuiza, angajați ai ADR , 
reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile din regiune.  În procesul elaborării 
programului sectorial la data de 28 martie 2017 a fost organizată o ședință extinsă a 
grupului de lucru cu participarea APL din regiune și a reprezentanților sectorului privat. 
Aceste întruniri au contribuit la aprobarea unor decizii privind obiectivele, și măsurile 
necesare a fi întreprinse în vederea dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri din 
regiune.  

- Asigurarea suportului informațional pentru fundamentarea deciziilor de aderate a 
administrațiilor publice locale la proiectul de instituire a sistemului de management integrat 
al deșeurilor. În acest context, la data de 9 iunie a fost organizată o ședință de lucru cu 
reprezentanții APL și a întreprinderilor municipale din regiune în cadrul căreia a fot 
prezentată informația privind studiul de fezabilitate și avantajele proiectului privind 
instituirea sistemului integrat de management al deșeurilor.   

- Implicarea părților interesate în dezvoltarea conceptelor de proiecte în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de suport în afaceri. În acest context, la data de 22 iunie a avut loc o masă 
rotundă în cadrul căreia au fost discutate conceptele de proiecte în domeniul infrastructurii 
de suport în afaceri. În activitate a fost implicat pe larg mediul academic din regiune: cadre 
didactice și studenți ai Universității de Stat din Comrat, colaboratori ai centrului de 
cercetare științifică ”M. Marunevici”, cadre didactice din cadrul colegiului ”M. Ciachir”, 
reprezentanți ai societății civile.   
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Anunțurile privind activitățile planificate, precum și comunicatele informative despre 
evenimentele desfășurate sunt plasate cu regularitate pe pagina web a ADR: www.adrgagauzia.md 
și pe profilul Facebook al agenției. 
 

3.2.2  Colaborarea cu partenerii de dezvoltare (regionali, naționali, internaționali)  

Pe parcursul perioadei de raportare a continuat colaborarea cu Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). În primul semestru al anului 2017 au fost purtate negocieri cu 
partenerul de dezvoltare privind posibilitatea de acordare a suportului în vederea elaborării 
programelor regionale sectoriale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și în domeniul 
sporirii eficienței energetice a clădirilor publice. Ca urmare, a fost obținut acordul privind 
acordarea suportului tehnic și au fost elaborați termenii de referință pentru experții în domeniile 
respective. Termenii de referință au fost consultați cu reprezentanții comitetului executiv al UTA 
Găgăuzia. Pe parcursul semestrului II este planificată desfășurarea licitației pentru contractarea 
experților.  

Pe parcursul perioadei de raportare continuat acordarea asistenței GIZ/MSPL pentru 
asigurarea funcționalității ADR. Astfel ADR UTA Găgăuzia a fost dotată cu 4 calculatoare și un 
aparat de fotografiat. 

În vederea elaborării programului regional sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii de 
suport în afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia, Agenția de dezvoltare regională a primit un 
suport considerabil din partea experților Oxford Policy Management  în cadrul proiectul 
"Asistență pentru facilitarea creșterii economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA 
Găgăuzia", finanțat de Guvernul Marii Britanii din sursele Fondului de Bună Guvernare prin 
intermediul DFID (Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord).  

În scopul realizării Priorității 2 a SDR UTA Găgăuzia, ”creșterea economică echilibrată și 
sporirea competitivității regiunii”  și în vederea realizării programului regional sectorial în 
domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri, la data de 20 ianuarie 2017 ADR UTA 
Găgăuzia a semnat un acord de colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Reprezentantul ODIMM în persoana directorului 
incubatorului de afaceri din or. Ceadîr-Lunga N. Cojocar a intrat în componența grupului de lucru 
regional sectorial pentru elaborarea PRS în domeniul ISA. 

La data de 30 mai 2017 a avut loc vizita de informare în regiunea de dezvoltare UTA 
Găgăuzia a consilierilor de rang înalt din partea Uniunii Europene acreditați în cadrul MDRC, 
MM, Ministrul Economiei, Ministerul transporturilor. A avut loc un schimb de informații privind 
perspectivele de dezvoltare a regiunii.  

La data de 5 iunie a avut loc vizita delegației regiunii Curzeme din Republica Letonă la ADR 
UTA Găgăuzia.  În cadrul vizitei au fost discutate perspectivele de colaborare în domeniul 
dezvoltării regionale.  

 În scopul inițierii relațiilor de colaborare în domeniul dezvoltării regionale, pe parcursul 
perioadei de raportare au avut loc întâlniri ale directorului ADR UTA Găgăuzia cu reprezentanții 
Agenției de Dezvoltare și Cooperare a Turciei TIKA în cadrul cărora a fost discutată posibilitatea 
acordării suportului tehnic pentru elaborarea programului regional sectorial în domeniul sporirii 
atractivității turistice a regiunii.  De asemenea a avut loc o întâlnire  cu reprezentanții Agenției 
Cehe pentru Dezvoltare privind posibilitatea includerii ADR UTA Găgăuzia în proiectul de crteare 
a rețelei informaționale geografice (GIS). 
 

Măsura 3.3 Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea regională la 

nivel național și   internațional  

http://www.adrgagauzia.md/
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3.3.1 Acordarea suportului actorilor de dezvoltare regională în elaborarea proiectelor și 

atragerea mijloacelor financiare din fondurile naționale și internaționale  

În perioada de raportare au fost întreprinse acțiuni direcționate spre dezvoltarea de capacități a 
angajaților ADR în domeniul elaborării proiectelor și atragerii mijloacelor financiare din surse 
externe. Următoarele acțiuni relevante pot fi menționate: 

- La data de 6 aprilie 2017, specialistul secției planificare strategică T. Spatarenco a participat la 
seminarul de instruire privind elaborarea proiectelor de cooperare transfrontalieră «Black Sea 
Basin ENI CBC Programme 2014-2020»  

- La data de 16 mai 2017 года – șefa secției planificare strategică a participat la seminarul de 
instruire privind elaborarea proiectelor de cooperare transfrontalieră «Danube Transnational 
Programme». 

ADR UTA Găgăuzia pe parcursul perioadei de raportare a stabilit relații eficiente de 
colaborare cu alte proiecte care se implementează în regiune. Pot fi remarcate următoarele proiecte 
relevante: 

-  În regiune este implementat cu succes programul SARD (Susținerea agriculturii și dezvoltării 
rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia). Programul este finanțat de Uniunea Europeană și 
implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Principalele domenii de 
activitate a programului sunt tangențiale priorităților de dezvoltare regională și din acest 
considerent ADR colaborează activ cu managerii locali ai proiectului, poartă negocieri 
privind posibilitățile de cofinanțare a unor proiecte comune. Managerii programului SARD 
au participat la ședințele de lucru organizate în procesul de elaborare a PRS în domeniul 
ISA, au manifestat interes pentru realizarea comună a acțiunilor ce țin de instituirea 
sistemului de management integrat a deșeurilor solide în zona de management Nr.1. 
În perioada 20-23 iunie 2017 în cadrul programului SARD a fost desfășurată ”Săptămîna 
businesului” în cadrul căreia, în ședința plenară de deschidere a evenimentului ADR a 
prezentat Programul regional sectorial în domeniul ISA. 

-  La data de 7 aprilie 2017 a for lansat în regiune proiectul GAMCON (Convenția de 
modernizare a Găgăuziei) implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Proiectul 
”GAMCON” urmărește scopul de a crea o platformă de discuții supra celor mai importante 
domenii din autonomie. Proiectul este orientat în special spre implicarea tineretului și a 
societății civile într-un dialog continuu în scopul identificării unor soluții pentru 
modernizarea autonomiei. În cadrul proiectului a fost creat un grup de lucru pe sectorul 
”Dezvoltare regională”. În acest grup de lucru sunt implicați reprezentanți ai ADR UTA 
Găgăuzia. Grupul de lucru î-și propune să dezvolte o viziune comună privind modalitățile 
de sporire a atractivității turistice în regiune. Concluziile elaborate în cadrul grupului de 
lucru vor servi ulterior ca bază pentru elaborarea PRS în domeniul sporirii atractivității 
turistice a regiunii. Prima ședință a grupului de lucru a avut loc la 29 iunie 2017. 

 

Măsura 3.4 Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, 

monitorizare și evaluare. 

3.4.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a și a politicii de dezvoltare 
regională  

În luna aprilie 2017, MDRC a inițiat procesul de elaborare a proiectului de lege Privind 
Dezvoltarea Regională. Proiectul de lege a fost prezentat către Agențiile de Dezvoltare Regională 
pentru discuții și propuneri. În rezultatul examinării proiectului de lege, ADR UTA Găgăuzia a 
prezentat 14 propuneri pentru îmbunătățirea prevederilor proiectului de lege.  La data de 7 aprilie a 
avut loc o ședință de lucru comună cu participarea MDRC și ADR în cadrul căreia au fost 
examinate propunerile privind îmbunătățirea proiectului de lege. Propunerile formulate au fost 
acceptate parțial. Lucrul asupra proiectului de lege va continua după prezentarea de către MDRC a 
unei noi redacții a documentului.   



Masura 3.4 Punerea in aplicarr a unor sistcmc eficiente de pla nifi c~ue, programare, 
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~A l /I ,,f I-;/// ' 

' - - • ~- I 
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RAPORTUL 

de dezvoltare a capacitatilor a colaboratorilor ADR UTA Gagauzia 

pentru trimestrul I anului 2017 

A11exli 2 

Data ~ Evenimente 

Proiectul STATREG «imbuniitii(irea statisticii regiona/e -

In Republica Mildova» 
«,,Utilizarea avansata a programului EXCEL pentru analiza ~ i prelucrarea datelor 

statistice.» 

N. Mavrodi, ~ef SMP 
8 - 9.02.20 17 

T Spatarenco, specialist SPSP 
1--~~~~~--j-~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

22.02.2017 

6.04.201 7 

' ' U ti Ii za rea si metodologia sondajelo r" ' 

S. Gradinar, ~·ef SPSP 

T.Spatarenco, specialist SPS P 

f mbuniitii.{irea capacitii(ilor referitor la scrierea proiectelor 

pentru programe de cooperare transfrontalierii 
«Black Sea Basin EN I CBC Programme 2014-2020» 

T Sputarenco. specialist SPSP 
t--~~~~~-t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

16.05.20 17 

25 - 26.0 1.20 17 

4 - 5.04.2017 

5 - 9.06.2017 

«Danube Transnational Programme» 

S.Gradinar, .~efSPSP 

Pe1fec{ionarea califica{iei, 

dezvoltarea capacitii(ilor profesionale 
«Market ing local ~ i regional pentru dczvol tarea regionala compet itiva» 

S.Gradinar, $e,f SPS P 

,,Partic iparea la cursuri de instruire cu generi cul : ,,Proiectarea, efectuarea lucraril or 

de montare, punerca In functie ~ i darea i n exploatare a stati i lor de pompare 

prefabricate pentru apa uzata ~i apa curata. produse de catre fi rma WILO, Germania" 

N. Mavrodi, ~·e,fSMP 

.,Dezvoltare regionala" 

A. Gheorghifa. specialist SPSP 

-



Nota informativa 

privind executarea budgetului 
Agenfiei de Dezvoltare Regionalii UTA Giigiiuzia In perioada ianuarie-iunie 201 7 

Ancxa 3 

Pentru exercitarea competentelor ~i lndeplinirea tuturor sarcinilor, ADR UTA Gagauzia a executat 

suma de 847 695,60 lei pentru pcrioada ianuarie - iunie 20 17 (semestru l 1), cu sursa de tinan~are din 

FNDR. 

I . Fondu l de salarizare 

2. Deplasari In interes de scrv iciu 

3. Cheltuiel i administrati ve 

JncLusiv: 
3.1 Arenda oficiului 

3.2 Cheltu ie li de lntretinerea sediului 

lnclusiv: 
3.2. 1 Energia electrica 

3.2.2 Energia termica 

3.2.3Apa ~i canalizare 

3.2.4 Materi ale de u7. gospodaresc 

3.2.5 Vesela/ tursa medicala 

3.2.6 Apa potabila 

3.3 Consumabile de birou 

lnclusiv: 

3.3. I Bi ro tica 

3.3.2 Abonare ziare 

3.4 Servicii de comunicare 

lnclusiv: 
3.4.1 Telefonie mobi la 

3.4.2 Telefon ie fixa 

3.4.3 Serv icii internet 

3.4.4 Servicii po~tale 

3.5 lntret inerea mij loacelor de transport 

lnclusiv: 
3.5.1 Petrol 

3.5.2 Servici i de descrvi re tehn ica 

3.5.3 Anvelope 

3.6 Deservirea ~ i lntret inerea tehnic ii de ca lcu l 

Incl us iv: 

3.6.1 Deservirea imprimantelor 

3.6.2 A prov iz ionarea cu toner 

3.6.3 Deservirea programei IC 
4. Dezvoltare institutionala act iv itati ~i promovare 

lncLusiv: 

4. I Materiale promotionale 

637 157,30 le i 

968.98 lei 

140 121,4 1 le i 

67 I 00,00 lei 

25 79 1,92 lei 

4 750,00 lei 

13 000,00 lei 

2 000.00 lei 

5 261,92 le i 

294,00 le i 

486,00 lei 

8 060,94 le i 

5 985,04 le i 

2 075,90 le i 

12 380,0 I lei 

6 695,79 lei 

I 310,03 lei 

4374,19 1ei 

0 lei 

21 525,62 lei 

16 689.82 lei 

4 815,80 lei 

0 lei 

5 262.92 lei 

500.00 lei 

500,00 le i 

4 262,92 lei 

12 952,9 1 lei 

9 382.00 lei 



4.2 Cheltu ieli protocol 

5. Echipament tehnic ~i mobilier 

3 570,91 lei 

56 495,00 lei 

Pe perioada de gestiune al anului 2017, Agent ia a prim it surse financ iare din FNDR In valoare de 

888 543,02 lei, respectiv: 

I. Fondul de salarizarc 

2. Deplasari In interes de serv iciu 

3. Cheltu ieli adm inistrative 

lnclusiv: 

3. 1 A renda oticiului 

3.2 Cheltuieli de lntretinerea sediului 

Incl us iv: 

3.2.1 Energia electrica 

3.2.2 Energia termi ca 

3.2.3Apa $i canalizare 

3.2.4 Materiale de uz gospodaresc 

3.2.5 Vesela/ tursa medica la 

3.2.6 Apa potabila 

3.3 Consurnabilc de birou 

lnclusiv: 

3.3. 1 B irot ica 

3.3.2 Abonare ziare 

3.4 Servici i de comunicare 

!nclusiv: 

3.4.1 Telefonie mobila 

3.4.2 Tc lelonic fi xa 

3.4.3 Servicii internet 

3.4.4 Scrv ic ii pO$ta lc 

3.5 lntre\inerea mijloacelor de transport 

Inc/us iv: 

3.5. 1 Petro l 

3.5.2 Scrvicii de dcservire tehnica 

3.5.3 Anve lope 

3.6 Deservirca $i lntretincrea tehnicii de calcul 

Incl us iv: 

3.6.1 Deservirea imprimantelor 

3.6.2 Aprovizionarea cu toner 

3.6.3 Deservirea programei IC 

4. Dezvoltare institutionala activitati $i promovare 

lnclusiv: 

4.1 Materiale promotionale 

4.2 Chel tuieli protocol 

5. Echipament tehnic $i mobi lier 

639 121.31 lei 

I 624,66 lei 

173 783,58 lei 

80 520,00 lei 

29 881,85 lei 

8 300.00 lei 

13 000,00 lei 

2 400.00 lei 

5 309,85 lei 

0 lei 

872.00 lei 

12 883,80 le i 

I 0 807,90 lei 

2 075.90 lei 

14239, 121ei 

7 786,00 lei 

1 807, 121ei 

4 525,00 lei 

121 ,00 lei 

30 205,86 lei 

18 978,96 lei 

6 776.90 le i 

4 450.00 le i 

6 052.95 lei 

I 190.00 lei 

600,00 lei 

4 262,95 lei 

14 013.47 lei 

9 263.00 lei 

4 750,47 lei 

60 000,00 lei 



t.Sa la riza rea 

Salarizarea la A DR UTA Gagauzia a fost calculata In terneiu l Hotarlrii Guvernului nr. 743 din 

11.06.2002 cu privire la salarizarca angajatilor din unitatilc cu autonomic financiara, In surna totala de 

637 157,30 lei , pentru perioada ianuarie-iunie a anului 20 17. 

Conform HG nr. 165 din 09.03.20 I 0 cu priv ire la cuantumul minim garant al sa lariu lui In sectoru l 

rea l, pcntru angaja\i i ADR UTA Gagauzia s-a luat In calcul o marirne de eel pu{in 2100 lei pc luna, plna la 

0 1.05.20 17, $i deoarece 01.05.2017 o ma rime de ee l putin 2380 lei calculat pentru un prograir1 comp let de 

lucru de 169 ore In medie pe I una. 

Pe perioada de raportare ian uarie - iunie 20 17 A DR UTA Gagauzia s-a condus de state le de 

organizare aprobate - 12 un itati de personal. 

2. Deplasari In intercs de serviciu 

in tcmeiul HG nr. I 0 din 05.01.2012 cu privire la deta$area angajatilor lntreprinderilor, institutiilor 

$i organ izatiilor d in RM, s-a achitat chel tuiclile de deplasari In interes de serviciu totale pentru ADR 

UTA Gagauzia In surna de 968,98 lei , respectiv toate deplasarile sunt loca le (plecari la MCDR, instru iri , 

$Cdin\c In centre raionale. v izitc de studiu) . 

3. C heltu ieli de birou 

Sediul ADR UTA Gagauzia se atla intr-o cladire situata la adresa mun.Cornrat str. Pobeda. 50, 

ocuplnd suprafala de 13 1 1112. Suma cheltuielilor administrative contab ili :z.ate pentru perioada ianuaric -

iunic 2017 constiruic 1-tO 121.-tl lei. 

3.1 C hcltuicli de arcnda a oficiului - 67 100,00 lei. 

3.2 Chcltu iel i de lntretincrea scd iului - 25 791,92 lei 

3.2. 1 Energ ia electrica - 4 750,00 lei 

3.2.2 Energ ia termica - 13 000,00 lei 

3.2.3Apa ~i canalizare- 2 000,00 lei 

3.2.4 M ateri alc de uz gospodaresc- 5 261,92 le i 

3.2.5 Vescla/ tursa medicala - 294,00 lei 

3.2.6 Apa potab i la (deservirea culerului) - 486,00 lei 

3.3 Consumabile de birou - 8 060,94 lei. 

3.3.1 13irot iea (birotica,marf'uri de cancelarie)- I 0 807,90 lei 

3.3.2 /\bonarc ziare (Moldlex) - 2 075.90 lei 

3.4 Ser vici i de comunicare (tel/fax, internet)- 12 380,0 1 lei. 

3.4. 1 Te lel'onie rnobila - 6 695,79 lei 

3.4.2 Telefon ic fixa - I 3 10.03 lei 

3.4.3 Servicii internet - 4 374.19 lei 

3.5 Cheltuiel i de t ranspor t 

In anu l 20 17 pentru perioada de raportare la lntrerinerea mijloacelor de t r ansport ale ADR UTA 

Gagauzia au fost consuma\i 21 525,62 lei , inclusiv cheltuieli pentru: 

3.5.1 Petrol - 16 689,82 lei 

3.5.2 Servicii de deservire tchnica - 4 835,80 lei 

3.6 Deservirea ~ i lntretinerc tehnici i de calcul 

in semcstrul I al anului 2017 pentru repara\ ia si servici ile de lntre{ inere a tehnic ii de calcu l au fost 

efectuatc cheltu ieli In suma rota la de 5 262,92 lei ; d intre care : 

3.6. 1 Descrvirea irnpri rnantclor - 500,00 le i 

3.6.2 /\provizionarea cu toner - 500.00 lei 

-



3.6.3 Deservirea programei IC - 4 262,92 lei 

4. Oezvoltar c institu f ionala, activi tati ~ i promova re 
Activ itatea ADR UTA Gagauzia irnplica dezvoltarc institutionala, activitati si promova r e In 

suma totala de 12 952,9 1 lei. contabi lizate pcntru: 

4.1 Materiale promo\ionalc - 9 382,00 lei 

4.2 Cheltuieli protocol - 3 570,9 1 le i 

5. Echipamcnt tehnic ~ i mobilier 

in perioada ianuarie-iunie a anului 2017 ADR UTA Gagauzia a procurat Ech ipament tehnic $i 

·mobi licr In surna de 56 495,00 lei. 

Er: Ecaterina ARNA UT. 
.<ie.fSFA ADR UTA 6iigau::ia 
0 (298) 2-26-93 



Nota informativa 

privincl executarea budgetului 

Anexa 4 

Agenfiei de Dezvoltare Regiona/ii UTA Giigauzia In perioada ianuarie-iunie 2017 

Pe perioada de gestiune al anului 2017, Agentia a prim it surse financiare din 
FNDR In valoare de 888 543,02 lei. Confo rm cheltuiel ilor de casa, Agentia, pentru 
semestrul I anul 2017 a executat suma de 847 695,60 lei, respectiv: 

1. Fondul de salarizare 
2. Cheltuiel i administrative 

Inc/us iv: 
2.1 Arcnda oficiului 
2.2 Cheltuieli de lntretinerea sediului 
2.3 Consumabile de birou 
2.4 Servicii de comunicare 

2 .5 lntretinerea mij loacelor de transport 
2 .6 Deservirea ~ i lnLrep nerea tehnic ii de calcul 

3. Deplasari In interes de serviciu 

4. Dezvoltare institupona!a activitati ~i promovare 
5. Echipament tehnic ~i mobilier 

Director ADR UTA Gagauzi 

Sef. Sec. fin ante si achizitii ' ' ' ) 

Ex: Eca1erina ARNA UT, 
Se.fSFA ADR UTA Giigii1i=ia 
0 (298) 2-26-93 

/ 

637 157,30 lei 

140 121,41 lei 

67 I 00,00 lei 
25 791,92 lei 

8 060,94 lei 
12 380,0 I lei 
2 1 525 ,62 lei 

5 262,92 lei 
968,98 lei 
12 952,91 lei 
56 495,00 lei 

V.lanioglo 

E.Arnaut 


