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Acțiuni Subacțiuni Termen de 

realizare  
Responsab

il 

Indicatori  Realizare 

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

Domeniul de activitate I. PLANIFICAREA STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE 

1. Elaborarea SDR UTA Găgăuzia și POR  

1.1.1 Elaborarea 

Strategiei pentru 

dezvoltare 

regională  UTA 

Găgăuzia pentru 

anii 2017-2020 

Finalizarea procesului de 

pregătire a proiectului SDR 

UTA Găgăuzia și aprobarea 

lui de către grupul de lucru 

pentru pregătirea SDR UTA 

Găgăuzia pentru anii 2017-

2020 

ianuarie 

 

SPSP 1 proiect Realizat. 

Varianta finală a proiectului a fost 

discutată la 19 ianuarie de către experți și 

membrii grupului de lucru și după 

desfășurarea consultărilor publice a fost 

expediată la MADRM pentru 

coordonare. 

Organizarea consultărilor 

publice privind proiectul 

SDR UTA Găgăuzia 

pentru anii 2017-2020 

19 ianurie SPSP 1 consultare 

publică 

Realizat. 

Au fost desfășurate consultări publice în 

cadrul cărora au fost  prezenți 23 

reprezentanți ai APL, ONG și ai 

societății civile 

Examinarea și coordonarea 

cu MADRM a proiectului 

SDR UTA Găgăuzia 

pentru anii 2017-2020 

ianuarie 

 

SPSP Proiectul 

coordonat 

Realizat. 

Proiectul SDR UTA Găgăuzia a fost 

coordonat cu MADRM. 

Aprobarea SDR UTA 

Găgăuzia pentru anii 2017-

2020 de către Consiliul 

regional pentru dezvoltare 

UTA Găgăuzia 

24 ianuarie 

 

CRD UTA 

Găgăuzia 

 

Documentul 

aprobat 

Realizat. 

Strategia de dezvoltare regională UTA 

Găgăuzia a fost aprobată prin Decizia 

nr.1/2 din 24 ianuarie 2017 de către CRD 

UTA Găgăuzia 

 

Elaborarea proiectului 

Planului de implementare a 

SDR  UTA Găgăuzia 

pentru anul 2017 

februarie SPSP Proiectul elaborat Realizat. 

Proiectul Planului de implementare a 

SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2017 

coordonat cu MADRM 
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1.1.2 Elaborarea 

Planului de 

implementare a 

Strategiei pentru 

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 

coordonat 

Realizat. 

Planul elaborat și coordonat. 

 Decizia CRD №2/1. 

Elaborarea proiectului 

Planului privind 

implementarea SDR UTA 

Găgăuzia   pentru anul 2018 

Trimestrul 

IV  

SPSP - Realizat. 

Proiectul planului elaborat. 

1.1.3 Elaborarea 

Planului 

operațional 

regional pentru 

anii 2017-2020 

Finisarea elaborării 

proiectului POR și 

coordonarea lui cu 

MADRM 

ianuarie SPSP Varianta finală a 

POR-ului 

Realizat. 

Varianta finală a POR-ului a fost 

coordonată cu MADRM. 

Aprobarea POR-ului de 

către CRD 

24 ianuarie CRD 

UTA 

Găgăuzia 

Documentul 

aprobat 

Realizat. 

POR pentru anii 2017-2020 a fost 

aprobat prin decizia nr.1/3 din 24 

ianuarie 2017 

2. Elaborarea programelor regionale sectoriale  

 

1.2.1 Elaborarea 

Programului 

regional  sectorial 

în domeniul 

dezvoltării 

economice 

Desfășurarea ședințelor 

grupului de lucru  

 

30 ianuarie 

28 februarie 

SPSP 3 ședințe a 

grupului de 

lucru 

Realizat. 

Prin ordinul directorului ADR UTAG din 

06 ianuarie 2017 a fost format grupul de 

lucru pentru elaborarea PRS-ului în 

domeniul infrastructurii de suport în 

afaceri, cu suportul experților OPM-

PWC, în cadrul proiectului DFID, cu 

suportul Guvernului Mariei Britaniei. 

Pentru perioada de referință au fost 

desfășurate 3 ședințe a grupurilor de 

lucru, în cadrul cărora au fost discutate 

următoarele probleme: 

30 ianuarie 2017  
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- Bazele planificării regionale de 

specialitate – Regiunea de dezvoltare 

Găgăuzia: analiza economică în profil; 

- Infrastructura de suport în afacere în 

regiune; 

- SWOT-analiza profilului economic în 

regiunea de dezvoltare; 

- Infrastructura economică: baza de 

drept; 

- Baza instituțională RD. 

28 februarie 2017: 

- A fost prezentată pentru discutare 

analiza profilului economic a regiunii – 

propunerile privind dezvoltarea  ISA; 

- Concepția de atragere a comunității de 

afaceri pentru elaborarea PRS – ului în 

domeniul ISA; 

- prezentarea matricii SWOT; 

- identificate priorități, scopurile generale 

și specifice  PRS – ului în domeniul ISA. 

28 martie 2017: 

-posibilitățile sectorului bancar pentru 

oferirea suportului întreprinzătorilor 

- analiza- SWOT prealabilă, elaborată în 

urma ședințelor grupurilor de lucru 

anterioare- completarea chestionărilor de 

către primarii și reprezentanții afacerilor 

pentru desfășurarea cercetării și 

includerea rezultatelor lui în Programul 

Regional Sectorial elaborat  

- sursele de finanțare și de suport în 

dezvoltare. 
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Colectarea informației 

privind dezvoltarea socio-

economică a regiunii  

ianuarie-

februarie 

SPSP A fost creată 

baza de date 

Realizat. 

A fost creată baza de date privind 
indicatori macro și micro a regiunilor 
pentru ultimii 3 ani. 

Au fost supuși anchetării 51 respondenți: 

APL (13) și reprezentanții  mediului de 

afaceri (38) privind analiza diferitor 

metode de suport în afaceri. 

Inițierea desfășurării 

ședinței lărgite a Consiliului 

Economic UTA Găgăuzia 

privind discutarea 

proiectului PRS  

28 martie ADR 

UTAG 

1 ședință 

 

Realizat. 

A fost desfășurată ședința lărgită a 

grupului de lucru cu Asociația primarilor, 

reprezentanții societății de afacere și 

infrastructurii de suport în afaceri în or. 

Vulcănești, la care a avut loc anchetarea 

și a fost discutat PRS în domeniul ISA:- a 

fost prezentată informația privind ADR 

UTA Găgăuzia, obiectivele ei și 

scopurile, SDR UTAG pentru anii 2017-

2020, POR UTA Găgăuzia pentru anii 

2017-2020  

– a fost prezentată concepția PRS în ISA 

aflat în curs de elaborare; 

- au fost prezentate programele de suport 

ODIMM. 

Atelier de lucru cu 

reprezentanții APL și ai 

mediului de afaceri 

28 martie SPSP 1 întîlnire Realizat. 

A fost desfășurată întîlnirea lărgită a 
grupului de lucru cu Asociația Primarilor, 

reprezentanții infrastructurii de suport în 
afaceri și societății de afacere în or. 
Vulcănești  la care a avut loc anchetarea 
și au fost discutate momentele de bază a 

PRS-ului: 
- a fost prezentată informația privind 
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Agenția de Dezvoltare Regională UTA 

Găgăuzia obiectivele și scopurile ei, 
Strategia de dezvoltare regională a 
regiunii de dezvoltare UTA  Găgăuzia 
pentru anii 2017-2020, Planul 

Operațional Regional UTA Găgăuzia 
pentru anii 2017-2020 și programul 
Regional Sectorial în domeniul 
infrastructurii de suport în afacere, aflat 

în curs de elaborare; 
- a fost prezentată concepția PRS-ului în 
ISA aflat în curs de elaborare; 
- au fost prezentate programe de suport 

ODIMM. 

Elaborarea documentului 

PRS. 

ianuarie-

martie 

SPSP Documentul 

elaborat 

Realizat. 

Documentul elaborat.  

Examinarea și coordonarea 

proiectului PRS cu 

MADRM 

23.06 ADR 

UTAG  

Documentul 

coordonat 

 

Realizat. 

A fost coordonat cu MADRM  

Inițierea desfășurării 

ședinței speciale a 

Consiliului de coordonare 

UTA Găgăuzia privind 

discutarea conceptelor 

proiectelor 

Trimestrul 

III  

ADR 

UTAG 

1 ședință Realizat. 

A fost desfășurată o ședință specială 

Organizarea și desfășurarea 

consultărilor publice 

21 iunie SPSP 1 consultare 

publică 

 

Realizat. 

Au avut loc consultări publice au fost 

invitați: grupul de lucru; deputați APG; 

membrii CEG; primarii; ONG; 

societatea; societăți de afacere.  

Aprobarea PRS-ului la 

Consiliul Regional pentru 

Trimestrul 

III  

ADR 

UTAG 

Documentul 

aprobat 

Realizat. 
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Dezvoltare UTA Găgăuzia A fost aprobat la ședința ordinară a CRD, 

care a avut loc la data de 06 iulie 2017.   

1.2.2 Elaborarea 

Programului 

regional  sectorial 

pentru dezvoltarea 

drumurilor locale 

și regionale din 

UTA Găgăuzia 

Formarea grupului de 

lucru pentru elaborarea 

PRS-ului  

- ADR 

UTAG 

-  Realizat parțial. 

A avut loc o ședință suplimentară cu 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului,GIZ și ADR UTA 

Găgăuzia  referitor la structura acestui 

program. Pentru elaborarea acestui 

program suportul tehnic va fi acordat de 

către proiectul GIZ/MSPL. În 

continuarea acestui atelier de lucru ADR 

UTA Găgăuzia a desfășurat o întîlnire de 

lucru cu directorul SA ”Drumuri 

Comrat” și cu șeful sectorului Comrat. 

ADR UTA Găgăuzia se ocupă cu 

identificarea componenței grupului de 

lucru. ADR UTA Găgăuzia a planificat 

elaborarea acestui program la trimestrul I 

anului 2018. 

Desfășurarea ședințelor 

grupului de lucru  

- SPSP - 

Colectarea informației 

privind starea 

infrastructurii rutiere din 

regiune   

- SPSP - 

Acumularea informației 

privind ideile de proiecte 

în domeniul dezvoltării 

infrastructurii rutiere din 

regiune 

- SPSP - 

Elaborarea proiectului 

PRS 

- SPSP - 

Examinarea și 

coordonarea proiectului 

PRS cu MADRM 

- MADRM 

 

- 

Organizarea și 

desfășurarea consultărilor 

publice 

- ADR 

UTAG 

- 

Aprobarea PRS – ului la 

Consiliul regional pentru 

dezvoltare UTA Găgăuzia 

- ADR 

UTAG 

- 
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1.2.3 Elaborarea 

Programului 

regional  sectorial 

în domeniul 

aprovizionării cu 

apă și canalizare 

în UTA Găgăuzia 

Formarea grupului de 

lucru pentru elaborarea 

PRS-ului 

Trimestrul 

III  

ADR 

UTAG  

1 ordin Realizat la 50%.  

S-a ajuns la înțălegere privind acordarea 

suportului tehnic din partea Agenției de 

Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ) în cadrul proiectului  

«Modernizarea serviciilor publice locale 

în Republica Moldova» pentru elaborarea 

Programului Regional Sectorial în 

domeniul aprovizionării cu apă și 

canalizare. Prin ordinul ADR UTA 

Găgăuzia № 01-11/18 din 13.09.2017 a 

fost format grupul de lucru. Au fost 

desfășurate două atelieruri de lucru 

comune cu reprezentanții APL, GIZ, 

ADR UTA Găgăuzia și grupul experților, 

care la rîndul său au elaborat proiectul 

PRS-ului în domeniul AAC.  ADR UTA 

Găgăuzia a planificat finalizarea 

elaborării acestui program la trimestrul I 

anului 2018. 

Desfășurarea ședințelor 

grupului de lucru 

Trimestrul 

III - IV  

SPSP 2 ședințe 

Colectarea informației în 

domeniul aprovizionării 

cu apă și canalizare 

Trimestrul 

III - IV  

SPSP 2 anchetări 

Acumularea informației 

privind ideile de proiecte 

în domeniul aprovizionării 

cu apă și canalizare 

Trimestrul 

IV  

SPSP Colectarea 

conceptelor 

proiectelor 

Elaborarea proiectului 

PRS 

Trimestrul 

IV  

SPSP 1 proiect a părții 

analitice PRS-

ului 

Examinarea și 

coordonarea proiectului 

PRS cu MADRM 

- MADRM 

 

- 

Desfășurarea consultărilor 

publice 

- ADR 

UTAG 

- 

Aprobarea PRS la 

Consiliul regional pentru 

dezvoltare UTA Găgăuzia 

- ADR 

UTAG 

- 

1.2.4 Elaborarea 

Programului 

regional  sectorial 

pentru eficiența 

energetică în UTA 

Găgăuzia 

Formarea grupului de 

lucru pentru elaborarea 

PRS-ului 

Trimestrul 

III  

ADR 

UTAG 

1 ordin Realizat la 50%.  

S-a ajuns la înţălegere privind acordarea 

suportului tehnic din partea Agenţiei de 

Cooperare Internaţională a Germaniei  

(GIZ) în cadrul proiectului 

«Modernizarea serviciilor publice locale 

Desfășurarea ședințelor 

grupului de lucru 

Trimestrul 

III - IV  

SPSP 2 ședințe 
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Colectarea informației în 

domeniul eficienței 

energetice 

Trimestrul 

III - IV  

SPSP 1 anchetare în Republica Moldova » pentru 

elaborarea Programului Regional 

Sectorial în domeniul efecienței 

energetice. Prin ordinul ADR UTA 

Găgăuzia № 01-11/17 din13.09.2017  a 

fost format grupul de lucru. Au fost 

desfășurate două atelieruri de lucru 

comune cu reprezentanții APL, GIZ, 

ADR UTA Găgăuzia și grupul experților, 

care la rîndul său au elaborat proiectul 

PRS-ului în domeniul EE.   ADR UTA 

Găgăuzia a planificat finalizarea 

elaborării acestui program la trimestrul I 

anului 2018. 

Acumularea informației 

privind ideile de proiecte 

în domeniul eficienței 

energetice 

- SPSP - 

Elaborarea proiectului 

PRS 

- SPSP - 

Examinarea și 

coordonarea proiectului 

PRS cu MADRM 

Trimestrul 

IV  

MADRM 

 

1 proiect a părții 

analitice PRS-

ului 

Desfășurarea consultărilor 

publice 

- ADR 

UTAG 

- 

Aprobarea PRS-ului la 

Consiliul regional pentru 

dezvoltare UTA Găgăuzia 

- ADR 

UTAG 

- 

1.2.5 Luarea măsurilor 

de integrare a 

regiunii UTA 

Găgăuzia în zona 

nr. 1;2  MDS RM 

Prezentarea  în cadrul 

ședinței CRD a Studiului 

de fezabilitate   privind 

crearea sistemului de 

management  integrat al 

DMS pentru zona  №1 

Trimestrul  

I - IV  

SPSP - Realizat. 

La 09 iunie 2017 a avut loc atelierul de 

lucru lărgit cu participarea primarilor 

regiunii, membrilor CRD, 

reprezentanților CE al Găgăuziei; 

MADRM; 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 

Organizarea și desfășurarea 

seminarului de instruire cu 

APL de nivelul I și II 

09 iunie SPSP 1 seminar 
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publice locale a Găgăuziei despre 

conținutul Studiului de fezabilitate 

privind crearea sistemului integrat de 

managementul deșeurilor solide în 

Regiunea Sud. A fost desfășurată 

procedura de anchetare în primăriile 

raionului Comrat în privința identificării 

gunoiștilor provizoriu. Reprezentantul 

ADR UTA Găgăuzia participă la 

ședințele CRS în domeniul MDS, de pe 

lîngă ADR Sud.     

Aprobarea de către 

administrația regională a 

Studiului de fezabilitate 

privind crearea sistemului 

MDS integrat  în zona  

№1 

24 iunie SPSP Documentul 

aprobat 

Realizat.  

Studiul de fezabilitate a fost expediat la 

Comitetul Executiv al Găgăuziei pentru 

examinarea și aprobarea (№ de ieșire 01-

10/17 din 29 martie 2017), și prin urmare 

a fost aprobat prin Hotărîrea №13/6 din 

24.06.2017.  

3. Planificare operațională și raportare  

1.3.1 Elaborarea 

Planului de 

activitate al 

ADR UTA 

Găgăuzia pentru 

anul  2019 

Elaborarea proiectului 

Planului de activitate al 

ADR UTA Găgăuzia 

Trimestrul 

IV  

SPSP  

SMP 

SFAP 

- Realizat. 

Elaborat 1 proiect al Planului 

Coordonare și aprobarea 

proiectului Planului cu 

MADRM 

Trimestrul 

IV  

MADRM 

 

- Realizat. 

Aprobat 1 Plan 

1.3.2 Elaborarea 

Planurilor 

săptămînale de 

activitate a ADR 

UTA Găgăuzia 

Elaborarea Planurilor 

săptămînale de activitate a 

ADR UTA Găgăuzia. 

Trimestrul  

I - IV  

SPSP  

SMP 

SFAP 

52 planuri 
săptămînale 

Realizat. 

Au fost elaborate 52 planuri săptămînale 
de activitate a ADR UTA Găgăuzia  
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1.3.3. Elaborarea 

rapoartelor ADR 

UTA Găgăuzia 

Elaborarea raportului 

privind activitatea ADR 

UTA Găgăuzia 

Trimestrul 

 I - IV  

SPSP  4 rapoarte 

trimestriale  
Realizat. 

Au fost elaborate  4 rapoarte trimestriale 

1 raport anual privind activitatea ADR 

UTAG. 

Elaborarea rapoartelor 

privind realizarea Planului 

de implementare a SDR 

UTA Găgăuzia pentru 

anul 2017 

Trimestrul 

 I - III  

SPSP  2 rapoarte 

privind 

realizarea 

planului  

Realizat. 

Au fost elaborate  2 rapoarte  

semestriale privind realizarea Planului 

de implementare a SDR UTA Găgăuzia 

pentru anul 2017 

1.3.4 Organizarea și  

 desfășurarea  

 ședințelor CRD 

Asigurarea logisticii și 

elaborarea materialelor 

necesare, elaborarea 

proceselor verbale ale 

ședințelor CRD. 

24 ianuarie 

06 iulie 

12 octombrie 

SPSP  3 ședințe Realizat. 

Au fost desfășurate 3 ședințe CRD 

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

 

2.1.1 Pregătirea spre 

implementare a 

proiectelor, 

aprobate spre 

finanțare în anul 

2017 

Analiza proiectelor 

aprobate și elaborarea 

propunerilor pentru 

îmbunătățirea lor 

ianuarie SMP 3 proiecte Realizat. 

Au fost analizate 3 proiecte, în urma 

cărui fapt solicitanților le-au fost 

expediate scrisori cu indicarea 

neajunsurilor și  propunerilor privind 

îmbunătățirea proiectelor . 

Desfășurarea ședințelor cu 

beneficiarii,  în scopul 

pregătirii proiectelor 

pentru implementare 

Trimestrul 

 I - IV  
SMP 6 ședințe de 

lucru 

Realizat. 

Au fost desfășurate 6 ședințe de lucru la 

care au fost date recomandări pentru 

îmbunătățirea proiectelor. 

Colectarea setului necesar  

de documente  pentru 

începerea implementării 

proiectului 

Trimestrul I SMP 3 seturi complete 

de documente 

Realizat. 

Au fost colectate 3 seturi complete de 

documente ce țin de proiecte.  
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Precizarea bugetelor de  

proiecte, aprobate spre 

finanțare 

Trimestrul 

 I - IV  

SMP Au fost precizate 

3 bugete de 

proiecte 

Realizat. 

Au fost precizate 3 bugete de proiecte, 

aprobate de către CNCDR, prevăzute 

pentru finanțare în anul 2017. 

2.2.2 Planificarea, 

organizarea și 

administrarea 

procedurilor de 

achiziții publice 

pentru proiectele 

aprobate spre 

finanțare 

Elaborarea planului 

achizițiilor publice 

ianuarie SMP 1 plan elaborat Realizat. 

A fost elaborat 1 Plan achizițiilor publce 

pentru anul 2017  

Formarea în cadrul ADR a 

grupurilor de lucru privind 

achiziții publice pentru 

proiectele aprobate 

Trimestrul 

 I - IV  
SMP Au fost formate 5 

grupuri de lucru  

privind achiziții 

publice 

Realizat. 

Prin ordinul Directorului ADR UTA 

Găgăuzia au fost formate 5 grupuri de 

lucru privind achiziții publice pentru 

desfășurarea procedurii de achiziționare a 

lucrărilor și servicilor.  

Elaborarea documentelor  

de atribuire (documente de 

licitație) 

Trimestrul  

I - IV  

SMP Au fost 

elaborateо 6 

pachete de 

documente 

Realizat. 

Au fost elaborate 6 pachete de 

documente de atribuire în cadrul 

realizării proiectului.  

Publicarea în Buletinul 

achizițiilor publice și în 

alte surse a anunțurilor de 

intenție și a anunțurilor de 

participare în licitație  

Trimestrul  

I - IV  
SMP 8 anunțuri Realizat. 

Au fost publicate  în Buletinul achizițiilor 

publice 8 anunțuri privind desfășurarea 

procedurilor de achiziții publice, precum 

și pe pagina-web a Agenției 

www.adrgagauzia.md 

Desfășurarea procedurilor 

de achiziții publice. 

Evaluarea ofertelor și 

identificarea cîștigătorilor. 

Semnarea contractelor de 

achiziții publice 

Trimestrul 

 I - IV  

SFAP/ 

Grupul 

de lucru 

privind 

achiziții 

publice 

Au fost 

desfășurate 8 

proceduri de 

achiziționare a 

lucrărilor 

Realizat. 

Au fost desfășurate 8 proceduri de 

achiziționare a mărfurilor și lucrărilor, 

prevăzute în cadrul realizării proiectelor. 

În total au fost încheiate 6 contracte cu 

operatori economici. 

http://www.adrgagauzia.md/
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Achiziționarea serviciilor de 

supraveghere tehnică (prin 

intermediul  cererii ofertelor 

de preț) 

Trimestrul  

I - IV 

SFAP Au fost 

desfășurate 3 

proceduri de 

achiziționare a 

serviciilor 

Realizat. 

Au fost realizate 3 proceduri de 

achiziționare a serviciilor prin 

intermediul  cererii ofertelor de preț.  

Monitorizarea procedurilor 

de achiziții publice 

Trimestrul 

 I -IV  

Grupul 

de lucru 

privind 

achiziții 

publice 

4 rapoarte Realizat. 

4 rapoarte trimestriale ale grupului de 

lucru   

2.2.3 Implementarea 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională, 

aprobate  pentru 

finanțare 

Semnarea contractelor de 

finanțare cu beneficiarii  

(pentru proiectele aprobate 

pentru anul 2017) 

Trimestrul  

II- IV  

SFAP, 

SMP 

3 contracte de 

finanțare 

Realizat. 

Au fost semnate 3 contracte de finanțare 

în cadrul realizării proiectelor  

Corectarea Planului de 

implementare a proiectelor 

pentru anul 2017  

Trimestrul 

 I - IV  

SMP 3 proiecte 

aprobate spre 

finanțare pentru 

anul 2017  

Realizat. 

Pentru 3 proiecte aprobate spre finanțare 

în anul 2017 au fost actualizate planurile 

de implementare a proiectelor, care sunt 

anexate la contractele de finanțare. 

Elaborarea propunerilor 

pentru Planul de finanțare a 

proiectelor 

ianuarie SMP A fost elaborat 

Planul de 

finanțare pentru 3 

proiecte  

Realizat. 

A fost elaborat Planul de finanțare pentru  

3 proiecte pentru în 2017: 

 «Dezvoltarea infrastructurii și a căilor 

de acces pentru incubatorul de afaceri 

din or. Ceadîr-Lunga». 

 «Optimizarea sistemului gestionării 

deșeurilor solide în raionul Vulcănești». 

 «Amenajarea și conectarea la 

infrastructura comunală și la drumurile 

de acces a parcului industria Comrat». 

Monitorizarea implemetării 

proiectelor (vizită la obiect, 

Trimestrul 

 II - IV  

SMP 12 ședințelor de 

lucru în cadrul 

Realizat. 

Au avut loc 14 vizite de monitorizare: 
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desfășurarea ședințelor de 

lucru). Luarea măsurilor 

pentru înlăturarea 

problemelor apărute 

proiectului14 

vizite la obiect 

- 2 vizite în cadrul proiectului 

«Dezvoltarea atractivității turistice a 

regiunii prin intermediul reconstrucției 

drumului  L-639 Ferapontievca-

Avdarma-Chiriet-Lunga»; 

- 10 vizite în cadrul proiectului 

«Dezvoltarea infrastructurii și a 

drumului de acces spre Incubatorul de 

afaceri din or. Ceadîr-Lunga». 

- 2 vizite în cadrul proiectului  

”Optimizarea sistemului gestionării 

deșeurilor solide în raionul Vulcănești»  

Pentru perioada de raportare au avut loc 

12 ședințe de lucru: 

- 5 în cadrul proiectului  „Amenajarea și 

conectarea la infrastructura comunală și 

la drumurile de acces a Parcului 

industrial Comrat »; 

- 3 în cadrul proiectului «Dezvoltarea 

infrastructurii și a drumului de acces 

spre Incubatorul de afaceri din or. 

Ceadîr-Lunga». 

-4 în cadrul proiectului « Optimizarea 

sistemului gestionării deșeurilor solide în 

raionul Vulcănești» 

Verificarea actelor privind 

lucrările  executate, 

prezentate în procesul 

implementării proiectelor 

Trimestrul  

II - IV  

SMP 5 acte privind 

lucrările 

executate 

Realizat. 

Au fost primite și verificate 2 acte 

privind lucrările executate, prezentate în 

cadrul implementării proiectului  

«Dezvoltarea atractivității turistice a 

regiunii prin intermediul reconstrucției 
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drumului  L-639 Ferapontievca-

Avdarma-Chiriet-Lunga» și 3 acte de 

executare a lucrărilor, prezentate în 

cadrul implementării proiectului    

«Dezvoltarea infrastructurii și a 

drumului de acces spre Incubatorul de 

afaceri din or. Ceadîr-Lunga». 

Organizarea recepției după 

terminarea lucrărilor la 

obiecte 

Trimestrul 

IV  

SMP - Realizat. 

Proiectele, implementate de către 

Agenția se află în curs de realizare, 

respectiv nici o recepție privind finisarea 

lucrărilor la obiecte nu a avut loc. 

Organizarea recepției finale 

a obiectelor și transmiterea 

lor beneficiarului 

Trimestrul 

IV  

SMP -  Realizat. 

Proiectele, implementate de către 

Agenția se află în curs de realizare, 

respectiv nici o recepție și transmitere 

beneficiarului a obiectelor nu a avut loc. 

Organizarea transmiterii 

bunurilor, achiziționate în 

cadrul proiectelor 

(automobile, containeri, 

buldozeri și a.) 

Trimestrul 

IV  

SMP 1 (o) transmitere 

a bunurilor  

Realizat. 

În cadrul proiectului « Optimizarea 

sistemului gestionării deșeurilor solide în 

raionul Vulcănești» a fost efectuată 

procedura de transmitere a bunurilor 

"Containerelor pentru colectarea 

deșeurilor" cu volumul 1,1 m3 în 

cantitate de  147 buc.  

Acordarea beneficiarilor a 

asistenței consultative  în 

elaborarea planurilor de 

durabilitate  a proiectelor 

Trimestrul 

IV  

SMP - Realizat. 

Planurile de durabilitate se elaborează 

după finisarea procedurii de 

implementare a proiectului. Pentru anul 

2017 nu a fost finisat nici-un proiect.  

2.2.4 Prezentarea 

rapoartelor  

Elaborarea și prezentarea 

următoarelor rapoarte: 

Trimestrul  

I-IV  

SMP Au fost elaborate 

52 de rapoarte 

Realizat. 

Au fost elaborate 52 de rapoarte 
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privind proiecte 

implementate  

- raportul săptămînal 

privind implementarea 

proiectelor; 

- raportul trimestrial 

privind monitorizarea 

proiectelor; 

- raportul trimestrial privind 

monitorizarea valorificării 

mijloacelor financiare 

săptămînale 

privind 

implementarea 

proiectelor  

săptămînale privind implementarea celor 

3  proiecte; 

10 rapoarte trimestriale privind 

monitorizarea a fiecărui din 3 proiecte; 

4 rapoarte trimestriale privind 

monitorizarea valorificării mijloacelor 

financiare pentru 3 proiecte. 

 

Elaborarea rapoartelor  

finale privind proiectele 

implementate 

Trimestrul 

IV  

SMP 1 raport Realizat. 

A fost elaborat un raport final privind 

proiectul «Dezvoltarea atractivității 

turistice a regiunii prin intermediul 

reconstrucției drumului  L-639 

Ferapontievca-Avdarma-Chiriet-Lunga» 

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

3.1 Formarea 

permanentă a 

capacităților 

actorilor  

dezvoltării 

regionale 

Schimb de experiență în 

domeniul dezvoltării 

regionale, inclusiv prin 

intermediul vizitelor de 

studii a angajaților ADR și a 

membrilor CDR peste 

hotarele țării 

Trimestrul 

 I-IV  

SPSP 

SMP 

SFAP 

34 seminare Realizat. 

8 colaboratori ai ADR  au participat la 34 

evenimente de studiu în țară și peste 

hotarele ei. 

Dezvoltarea capacităților 

actorilor de dezvoltare 

regională (APL, CDR, 

ONG) 

Trimestrul  

I-IV  

SPSP 

SMP 

Au avut loc 27  

evenimente 

Realizat. 

ADR UTA Găgăuzia a desfășurat 27 

evenimente, inclusiv și cele de instruire, 

la care au participat 377 reprezentanții 

APL, CRD, ONG și ai mediului de 

afacere. 
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3.2. Participarea 

specialiștilor ADR 

UTA Găgăuzia la 

evenimentele de 

instruire 

Studierea specialiștilor 

secției de planificare 

strategică și programare. 

Sporirea capacităților de 

utilizare a statisticii 

regionale, monitorizării și 

evaluării bazate pe 

rezultatele politicii de 

dezvoltare regionale. 

Trimestrul  

I-IV  

SPSP 

 

14 seminare de 

instruire 

Realizat. 

3 colaboratori ai SPSP ADR UTA 

Găgăuzia au participat la seminare de 

instruire, organizate de către BNS, GIZ, 

MADRM și alt. 

Utilizarea programului  

Excel pentru analiza și 

prelucrarea datelor statistice 

Trimestrul 

 I  

SPSP 

 
1 seminar de 

studiu 

Realizat. 

2 colaboratori ai SPSP și SMP ADR 

UTA Găgăuzia au participat la trainingul, 

organizat de către BNS 

Seminare de studiu și 

traininguri în domeniul 

marketingului regional. 

Trimestrul  

I - IV  

SPSP 

 
2 seminare de 

studiu 

Realizat. 

2 colaboratori ai SPSP ADR UTA 

Găgăuzia au participat la cursuri de 

instruire. 

Instruirea specialiștilor 

secției managementul 

proiectelor 

Trimestrul  

I-IV  

SMP 14 seminare de 

studiu 

Realizat. 

Evenimentul referitor la monitorizarea și 

evaluarea. 

3 colaboratori ai SMP ADR UTA 

Găgăuzia au participat la seminarul de 

instruire, organizat de către GIZ, BNS, 

MADRM și alt. 

Instruirea specialiștilor în 

domeniul achizițiilor 

publice și managemetului 

financiar  

Trimestrul 

 I-IV  

SFAP 3 seminare de 

studiu 

Realizat. 

2 colaboratori ai SFAP au participat la 3 

seminare de studiu, organizate de către  

GIZ, Agenția de achiziții publice. 

3.3. Consolidarea 

cadrului 

instituțional și a 

Elaborarea Programului 

anual de instruire în  

 domeniul dezvoltării 

regionale pentru 

ianuarie SPSP/ 

Specialist 

resurse 

umane 

1 program Realizat. 

A fost elaborat și aprobat Programul de 

instruire a colaboratorilor ADR UTA 

Găgăuzia pentru anul 2017. 
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potențialului 

administrativ 

colaboratorii ADR UTAG 

pentru anul 2017 

Monitorizarea și raportarea 

privind realizarea 

Programului de instruire în 

domeniul dezvoltării 

regionale pentru 

colaboratorii ADR UTAG 

pentru anul 2017 

Trimestrul 

 I-IV  

SPSP/ 

Specialist 

resurse 

umane 

4 rapoarte Realizat. 

Au fost elaborate 4 rapoarte pentru 

realizarea Programului de instruire a 

colaboratorilor ADR UTA Găgăuzia 

pentru anul 2017 . 

Elaborarea Programului 

anual de instruire în 

domeniul dezvoltării 

regionale pentru 

colaboratorii ADR UTAG 

pentru anul 2018 

Trimestrul 

IV  

SPSP/ 

Specialist 

resurse 

umane 

1 program Realizat. 

A fost elaborat 1 program anual. 

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 Specialist 

resurse 

umane 

Au fost 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 la data de 02 iunie. 

Domeniul de activitate 4: Colaborarea cu partenerii de dezvoltare 

4.1. Stabilirea 

relațiilor cu 

partenerii 

Identificarea partenerilor Trimestrul 

 I-IV  

SPSP  Au fost 

desfășurate 8 

întîlniri 

Realizat. 

Au fost desfășurate întîlniri cu 

reprezentanții: - SES – Serviciul de 

Experti Seniori pe lîngă Ministerul 

Economiei din Germania; 

- DFID- Departamentul pentru 

Dezvoltare Internaţională al Guvernului 

Britanic; 
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- Consiliul de coordonare în domeniul 

repartizării asistenței externe pe lîngă 

Bașkanul Găgăuziei, la care au participat 

mai mult de 40 organizații internaționale 

și misiuni diplomatice, acreditate în 

Republica Moldova; 

-ТIКА - Agenţia de Cooperare şi 

Coordonare Turcă; 

- Regiunea de planificare Curzeme din 

Republica Letonia; 

- USAID – agenția de dezvoltare 

internaționașă SUA; 

-SARD- proiectul UNDP;  

- GAMCON- proiectul Guvernului din 

Slovacia; 

- Rotary Club- organizația de binefacere din 
Germania; 

-GIZ – Agenția de cooperare 

internațională a Germaniei; 

-ODIMM- Organizația pentru Dezvoltare 

sectorului ÎMM; 

- Polish aid- Programul privind 

revitalizarea urbană; 

- Centrul  de Inovare USC. 

Încheierea acordurilor de 

parteneriat 

Trimestrul  

I-IV  

SPSP  1 acord Realizat. 

A fost semnat acordul cu ODIMM.  

Au fost desfășurate întîlniri cu partenerii, 

cu care s-a ajuns la înțelegere prelabilă 

privind intențiile de colaborare (SARD, 

TIKA, GAMCON, SES, GIS, USAID). 

Desfășurarea evenimentelor 

comune 

Trimestrul  

I-IV  

SPSP  Au fost 

desfășurate 8 

întîlniri 

Realizat. 

Au fost desfășurate 8 întîlniri: 
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 - cu reprezentanții UE de pe lîgă 

ministerele;  

- reprezentanții regiunii de planificare 

Curzeme; 

- Consiliul de coordonare în domeniul 

repartizării asistenței externe pe lîngă 

Bașkanul Găgăuziei, la care au participat 

mai mult de 40 organizații internaționale 

și misiuni diplomatice, acreditate în 

Republica Moldova;; 

- Au fost discutate perspectivele de 

colaborare cu proiectul GAMCON, 

anume în partea elaborării PRS-ului în 

domeniul Sporirii atractivității turistice în 

Regiunea UTA Găgăuzia; 

- ТИКА – Agenția din Turcia, au fost 

discutate perspectivele de colaborare în 

cadrul realizării proiectului в рамках 

реализации проекта « Costruirea și 

reconstruirea rețelelor de apeductcu 

lungimea totală de 77 km din or. 

Vulcănești»; au fost discutate 

perspectivele de colaborare сu proiectul 

GAMCON, una din direcțiile poate 

deveni elaborarea PRS-ului în domeniul 

Sporirii atractivității turistice în Regiunea 

UTA Găgăuzia; 

- USAID, SARD – au fost discutate 

mecanismele posibile privind 

implementarea conceptului, direcțiile 

prioritareși tipurile activității, stabilitatea 

conceptului  și colaborarea cu alte 

programe  
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4.2. 

 

Identificarea 

surselor 

alternative de 

finanțare pentru 

proiectele de 

dezvoltare 

regională 

Informarea APL privind 

programele existente și 

sursele de finanțare pentru 

proiecte de interes regional 

Trimestrul 

 I-IV  

SMP 1 prezentare și 

15 publicări 

Realizat. 

Informarea privind surse de finanțare 

existente  a fost efectuată prin publicarea 

pe pagina-web a Agenției, pe Facebook 

și Twitter, precum și prin consultări 

personale.  

A fost desfășurată consultare publică cu 

reprezentanții APL și comunității de 

afacere, la care au fost prezentate sursele 

de finanțare a proiectelor. 

Acordarea asistenței în 

completarea cererilor de 

finanțare 

Trimestrul  

I-IV  

SMP 3 cereri de 

finanțare 

Realizat. 

A fost acordată asistența în actualizarea 

cererii de finanțare a proiectului  

«Amenajarea și conectarea la 

infrastructură comunală și la drumurile 

de acces a Parcului industrial Comrat». 

A fost acordat suport consultativ în 

elaborarea cererii de finanțare pentru 

proiecte de Colaborare Intercomunitară 

(în cadrul proiectului SARD). 

4.3. Promovarea 

potențialului RD 

UTA Găgăuzia și 

atragerea 

investițiilor în 

domeniul 

dezvoltării 

regionale prin 

participarea 

Agenției la diverse 

evenimente de 

 nivel național și  

Evenimentele în cadrul 

sărbătoririi Zilei Europei 

mai ADR 

UTAG 

2 participanți Realizat. 

 

Danube Financing Dialogue mai ADR 

UTAG 

1 participant Realizat. 

 

Al IV Congres Internațional 

al Găgăuzilor 

mai ADR 

UTAG 

1 expunere Realizat. 

 

Ziua Dunăuii Trimestrul II  ADR 

UTAG 

- Realizat. 

 

Forumul de afaceri al 

Diasporei 

Trimestrul 

III  

ADR 

UTAG 

- Realizat. 

 

Forumul Asociației 

Oamenilor de Afaceri 

Trimestrul 

III  

ADR 

UTAG 

- Realizat. 
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 regional Moldova Business Week Trimestrul 

IV  

ADR 

UTAG 

1 prezentare  Realizat. 

Au participat 3 reprezentanți ai ADR 

UTA Găgăuzia și 2 membri ai CRD UTA 

Găgăuzia. 

Forumul Investițional 

international al III 

Gagauzia-Invest-2017 

Trimestrul 

IV  

ADR 

UTAG 

1 expunere Realizat. 

A participant 1 reprezentant al ADR 

UTA Găgăuzia  

«Ziua vinului» 

«Gagauz Șarap Yortusu-

2017» 

Trimestrul 

IV  

ADR 

UTAG 

- Realizat. 

Au participat 10 reprezentanți ai ADR 

UTA Găgăuzia și 1 consultant GIZ  

Săptămîna „Moldova Eco 

Energetică” 

Trimestrul 

IV  

ADR 

UTAG 

- Realizat. 

A participant 1 reprezentant al ADR 

UTA Găgăuzia 

Evenimentele naționale și 

regionale în cadrul diferitor 

proiecte și programe 

Trimestrul I-

IV  

ADR 

UTAG 

22 evenimente Realizat. 

Au participat în evenimentele, organizate 

de SARD, IFAD, GIZ, TIKA, SARD и 

GAMCON, Centru de Inovare USC, 

Expert-Grup, ADR Sud, Eco-Tiras, BNS, 

ADR Vest Romania, Masa rotundă 

privind dezvoltarea inovațiilor, 

Conferința internațională privind 

dezvoltarea societății civile GROW 

2017, Guvernul Republicii Letonia, 

Primăria s.Copceac cu participarea 

Rotary Club.  

Domeniul de activitate 5: Comunicare și transparență ADR UTA Găgăuzia 

5.1. Asigurarea 

comunicării și 

transparenței în 

activitatea ADR 

Crearea și administrarea 

paginii-web al ADR 

UTAG 

www.adrgagauzia.md  

Trimestrul  

I-IV 

SMP 169 publicări și 

articole 

Realizat 

A fost creată și se administrează pagina-

web oficială a ADR UTAG. Pentru 

perioada de raportare pagina-web a fost 

vizitată de către 66500 de vizitatori. 

http://www.adrgagauzia.md/
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Pe pagina-web au fost publicate 169 

publicări și  articole, 19 înregistrări 

video, 9 albume cu foto  privind 

activitatea Agenției de Dezvoltare 

Regională. În afară de această, a fost 

actualizată informația privind actorii 

dezvoltării regionale. 

Reflectarea informației 

prin mas-media   

Trimestrul 

 I-IV 

SMP A fost publicate 

în mass-media 

regională și locală 

60 materiale; au 

avut loc 6 

interviuri la radio 

și  5 la TV 

Realizat. 

În mas-media au fost publicate 

materialele, legate de activitatea ADR 

UTAG și procesele de dezvoltare 

regională.  

Au fost publicate articole pe portaluri-

web așa ca: gagauzmedia.md, grt.md, 

gagauzinfo.md; pe pagini-web a APL: 

vulcanesti.md, cesma.md. 

Pagina-web a USC: cdu.md. 

Actualizarea permanentă a 

profilului ADR UTAG în 

rețelele de socializare  

Trimestrul 

 I-IV  

SMP Au fost publicate 

165 postări, sînt 

240 abonați  

Realizat. 

Pentru anul 2017 la Facebook au fost 

plasate 165 postări, în prezent sunt 240 

abonați.  

Crearea panoului informativ 

al ADR UTAG 

Trimestrul 

 I-IV 

SMP 2 panouri 

informative 

Realizat. 

Au fost elaborate și instalate  2 panouri 

informative în oficiul ADR UTAG.  

Elaborarea materialelor de 

promovare ADR UTAG 

Trimestrul 

 I-IV 

SMP Au fost elaborate  

13 materiale de 

promovare  

Realizat. 

Au fost elaborate machete de  broșure, 

flyere, banere și 2 rolap-uri, actualizate 

broșure. 

Au fost elaborate și făcute pachetele, 

mape, abțibilduri, pixuri, agende.  
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Editarea buletinelor 

informaționale privind 

activitatea ADR UTAG 

Trimestrul 

IV  

SMP Elaborat 1 buletin Realizat. 

Elaborat și plasat pe pagina-web  

www.adrgagauzia.md 

Plasarea panourilor 

informative privind 

proiectele, aflate în curs de  

implementare 

Trimestrul 

 I-IV  

SMP Au fost elaborate 

2 panouri 

informative și au 

fost lipite 

abțibilduri pe 

mărfurile 

achiziționate. 

Realizat. 

Au fost confecționate și instalate 2 

panouri informative privind proiectul 

«Dezvoltarea infrastructurii și a căilor de 

acces către incubatorul de afaceri din or. 

Ceadîr-Lunga» și abțibilduri 

informaționale pe mărfurile achiziționate 

pe proiectul « Optimizarea sistemului 

gestionării deșeurilor solide în raionul 

Vulcănești». 

Organizarea și 

desfășurarea evenimentului 

«Deschiderea oficiului 

ADR UTA Găgăuzia» 

02-09 mai ADR 

UTAG 

1 eveniment Realizat. 

Au participat reprezentanții ADR UTA 

Găgăuzia, membrii CRD UTA Găgăuzia, 

reprezentanții APL și societății de 

afacere.  

Domeniul de activitate 6: ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 

6.1. Planificarea și 

utilizarea eficientă 

a mijloacelor 

financiare alocate 

pentru asigurarea 

activității ADR 

UTAG 

Elaborarea proiectului de 

buget al ADR UTAG 

ianuarie SFAP 1 proiect de buget Realizat. 

A fost elaborat și aprobat de către 

MADRM proiectul de buget al ADR UTA 

Găgăuzia pentru anul 2017. 
Aprobarea bugetului ADR 

UTAG de către MADRM 

ianuarie SFAP 1 buget 

Evidența contabilă a 

mijloacelor alocate pentru 

asigurarea activității 

operaționale a ADR UTAG 

Trimestrul 

 I-IV 

SFAP 12 rapoarte Realizat. 

Au fost prezentate 12 rapoarte privind 

utilizarea mijloacelor și soldurile pe 

contul de decontare pentru asigurarea 

activității operaționale a ADR.  

Rapoartarea privind 

folosirea mijloacelor 

financiare 

Trimestrul 

 I-IV 

SFAP  24 rapoarte Realizat. 

Au fost elaborate și expediate la 

Inspectoratul Fiscal 12 rapoarte privind 

http://www.adrgagauzia.md/
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impozitul pe venit. La Casa națională de 

Asigurări Sociale au fost expediate 12 

rapoarte.                                                        

6.2. Organizarea și 

desfășurarea 

achizițiilor publice 

cu scopul  

asigurării 

activității 

operaționale  ADR 

UTAG 

Formarea grupului de lucru 

pentru achiziții publice 

Trimestrul  

I 

SFAP 1 comisie Realizat. 

A fost formată 1 comisie de lucru internă 

pentru evidența și trecerea la decontare 

mijloacelor fixe și obiectelor de mică 

valoare și scurtă durată. 

Elaborarea Planului privind 

achiziții publice pentru anul 

2017 

ianuarie SFAP 1 plan Realizat. 

A fost elaborat și aprobat  Planul privind 

achiziții publice pentru anul 2017. 

Elaborarea specificațiilor și 

a documentației de atribuire 

pentru procedurile 

planificate 

Trimestrul  

I-III 

SFAP 3 specificații Realizat. 

În cadrul achizițiilor planificate s-au 

elaborat 3 specificații pentru contracte de 

valoare mică. 

Publicarea  anunțurilor 

privind desfășurarea 

achizițiilor publice 

Trimestrul 

I-IV 

SFAP 3 contracte Realizat. 

În scopul asigurării activității 

operaționale ADR UTA Găgăuzia au fost 

încheiate 3 contracte de valoare mică fără 

publicarea lor. 

Desfășurarea procedurilor, 

identificarea cîștigătorilor și 

semnarea contractelor 

Trimestrul 

 I-IV 

SFAP 3 contracte Realizat. 

Au fost încheiate 3 contracte cu operatori 

economici pentru mărfurile și serviciile 

pentru asigurarea activității operațiionale 

ADR UTAG. 



Executorii: 
Tatiana SPATARENCO, 
Nicolai MA VRODI, 
Ecaterina ARNAUT, 
Liudmila SARI, 

COORDONAT: 
Dorin ANDROS 
Igor MALA! 
Eduard UNGUREANU 

Tinerea eviden\ei a Trimestrul SFAP 6 contractc Realizat. 
marfuri lor ~i serviciilor, J-IV Conform contractelor lncheiate pentru 
primite in urma realizarii achizitionarea marfurilor ~ i serviciilor au 
contractelor fost primite: combustibili ~i lubrifianti, 

achizitionata tehnica de bi rou, cartile 
«Strategia dezvoltarii regionale a ADR 
UT A Gagauzia pentru an ii 20 l 7-2020», 
buclete ADR Gagauzia, banerul 
informativ pe carcasul din lemn, standul 
in formativ «Roll Up», panoul informativ-
2 buc. Evidienta valorilor materiale se 
efectueaza conform SNC. 

' 

Directorul AOR UTA Gagauz~a 

('\ 1! 
'~ :alcrii IAN!OGLO 

\ I . 

~ef- interirnar seqie planificare strategica ~i progr~re 
~ef secpe management proiectelor 
~ef seqie financiara ~i achizitii pub lice 
manager de oficiu/specialist cadre 

Secretar de stat In domeniul dezvoltarii regionale ~i rurale 
$ef adjunct al Direqiei genera le dezvoltare regional 
$ef Directia rel a\ ii cu institutiile de dezvoltare regionala 

Cl; . tft'acko 
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