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Rezumat 

 

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

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 ținînd cont de 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 pentru anii 2017-2022” aprobat 

 Au fost elaborate 6 concepte a proiectelor în cadrul Programului Regional Sectorial 

”Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri a Regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia 

pentru anii 2017-2022” 

 A fost inițiată elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul aprovizionării cu apă 

și sanitație în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2025 

 A fost inițiată elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul eficienței energetice 

în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2025 

 Au fost inițiate procedurile achizițiilor publice pentru trei proiecte, incluse în DUP pentru 

anii 2017-2020 și aprobate prin deciziile CNCDR nr.3/17 din 27.03.2017 pentru finanțare 

în anul 2017. 
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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 
Cu suportul 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 sanitație au fost elaborați 
termenii de referință pentru experții, care acordă sprijinul în elaborarea Programului din luna 
septembrie 2017. 

La data de 19 septembrie 2017 a avut loc o întîlnire extinsă cu participarea reprezentanților 
MADRM, Comitetului Executiv UTA Găgăuzia, APG, membrilor CRD UTA Găgăuzia, la care a 
fost prezentat grupul experților și structura Programului regional sectorial. 

La data de 4 octombrie  și 16 noiembrie 2017 au fost desfășurate ședințele grupurilor de lucru. 
În procesul de elaborare a PRS-ului în domeniul AAC a avut chestionarea beneficiarilor, în baza 
căreia a fost prezentată analiza situației în secto, precum și a fost elaborat proiectul părții analitice 
a documentului. 

Elaborarea documentului va continua în anul 2018.  
 
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 de lucru din 12 aprilie 2017 s-a ajuns la înțelegerea, că Programul privind 
reabilitarea infrastructurii rutiere va fi elaborat  în anul 2018.  

Pe parcursul perioadei de raportare au avut loc discuții cu reprezentanții Ministerului și a 
partenerilor de dezvoltare (GIZ) privind faptul, care anume document urmează a fi elaborat în 
cadrul procesului de planificare ținînd cont de faptul, că coridoarele rutiere din regiune au fost 
stabilite în legislație și numărul lor este nu prea mare. 

La data de 27 noiembrie în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a avut 
loc ședința de lucru cu tematica reabilitării drumurilor locale și regionale din UTA Găgăuzia la 
care au participat și reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; 
Direcției Infrastructurii de Transport pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenției de 
Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia; Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

La data de 28 noiembrie, în oficiul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia, 
directorul ADR UTA Găgăuzia, dl Valerii Ianioglo, a desfășurat atelierul de lucru cu administrația 
SA „Drumuri Comrat”, care se ocupă cu deservirea drumurilor autonomiei și este la curent 
referitor la toate punctele critice în regiune. În afară de acest fapt, această întreprindere în statele 
de personal dispune de specialiștii în domeniul rutier cu o experiență mare de lucru, care pot să 
aplice direcțiile prioritare pentru repararea și construirea drumurilor necesare UTA Găgăuzia. 

Au fost stabilite scopurile prioritare și direcțiile de dezvoltare pentru programul „Dezvoltarea 
drumurilor locale și regionale din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia”, care se planifică a 
fi realizate în anul 2018: 

• Analiza stării tehnice a coridoarelor prioritare; 
• Elaborarea conceptelor de proiecte posibile pentru îmbunătățirea infrastructurii 

drumurilor locale și regionale (a fost luat în considerație elementul internațional al 
proiectelor) 
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Cu ajutorul specialiștilor ADR și a Direcției Generale a Infrastructurii și Construcțiilor UTA 
Găgăuzia a fost acumulată și examinată informația din acest domeniu, a fost elaborat caietul de 
sarcini pentru experții în vederea elaborării documentului în domeniul DLR. 

Cu suportul tehnic din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în 
cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” elaborarea 
Programului Regional Sectorial va fi realizată în trimestrul I anului 2018. 
 
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 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ/Moldova) a elaborat studiul de 
fezabilitate privind crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de 
management al deșeurilor Nr 1 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. 

În luna martie 2017 studiul de fezabilitate a fost transmis către Comitetul Executiv al UTA 
Găgăuzia spre aprobare.  La data de 24 iunie în ședința Comitetului Executiv al Găgăuziei a fost 
adoptată Hotărîrea  privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind crearea sistemului de 
management integrat al deșeurilor pentru zona de management al deșeurilor Nr 1 și autoritatea 
executivă UTA Găgăuzia și-a expus intențiile privind participarea la realizarea acestui proiect. 

La 9 iunie 2017 a avut loc atelierul de lucru lărgit cu participarea primarilor din regiune, 
reprezentanții Comitetului Executiv UTA Găgăuzia, Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, Ministerului Mediului, consultanților și experților GIZ, administrației gospodăriilor 
comunale din regiune, reprezentanții APL și societății civile, la care a fost prezentat SF privind 
crearea sistemului MDS. 
          Scopul ședinței a fost informarea APL din UTA Găgăuzia despre prevederile studiului de 
fezabilitate privind crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona 1 de 
management al deșeurilor în Regiunea Sud. 

Experții au 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 MDS, 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 cadrul 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 (după 
interpelarea, primită de la UE). 

La data de 24 iulie 2017  prin Hotărîrea Comitetului Executiv nr.13/6 „Cu privire la 
participarea la proiectul „Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de 
management al deșeurilor Nr 1 în Regiunea de dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, 
Taraclia, Ceadîr-Lunga și Vulcănești)” a fost aprobată implementarea SMID în regiunea de 
dezvoltare UTA Găgăuzia. 
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În afară de această, a fost desfășurat lucrul cu APL în această direcție. Participarea la 
implementarea MDS pe teritoriul localităților UTA Găgăuzia este menționată prin deciziile 
Consiliilor municipale și sătești. 

Întrucît raionele regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia, împreună cu raionele regiunii de 
dezvoltare Sud întră în zonele comune de gestionare a deșeurilor, specialistul SPSP Gheorghița 
Alexandr a fost inclus în componența Comisiei Regionale Sectoriale regiunii de dezvoltare Sud în 
calitate de observator. 

La data de 10 octombrie 2017 a avut loc ședința CRS MDS în or. Cimișlia, în care a fost 
înaintată inițiativa de anchetare a APL pentru stabilirea localizării posibile a gunoiștilor provizorii, 
care vor corespunde cerințelor ecologice minime și vor fi folosite de către cîteva localități 
concomitent. 

Colectarea datelor a avut loc la începutul lunii noiembrie, datele au fost trimise către ADR Sud.  
 

1.3.2 Implementarea proiectului regional în domeniul GDMS 
Planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2017 prevede activitatea de implementare a 

proiectului 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 15.12.2017 au fost aprobate mijloace financiare pentru 
implementarea acestui proiect. 

№ 
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 1 074,276 2 064,276 2017-2018 

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

• A fost desfăşurată şedinţa de lucru, în care a fost analizat pachetul de documente 
disponibile și a fost evaluat nivelul de completare a lui, au fost stabilite măsurile, necesare 
de a fi executate pentru implementarea proiectului. 

• Au avut loc consultările cu experţii în domeniul gestionării deşeurilor menagere solide, 
reprezentanţii Ministerului Mediului, consultanţii GIZ, în vederea coordonării şi 
corespunderii bunurilor care se planifică a fi achiziționate în cadrul proiectului cu 
prevederile Studiului de fezabilitate aprobat pentru MDS Zona nr.1. 

• A fost coordonată  şi aprobată de către beneficiar specificația pentru utilajul și autospeciala 
preconizată a fi achiziționată în cadrul proiectului. 

• La data de 16 mai 2017 a fost semnat contractul de finanțare dintre primăria or. Vulcănești_ 
primăria s. Cişmichioi, primăria s. Etulia, administraţia raionului Vulcăneşti și ADR UTA 
Găgăuzia. 

• Au fost constituite grupurile de lucru pentru achiziții publice, au fost aprobate şi publicate 
documentele de licitație . 

• Beneficiarul a elaborat documentaţia tehnică pentru platformele de amplasare a 
containerelor. A fost angajat prin contract antreprenorul pentru executarea lucrărilor de 
construcţie. În prezent, în or. Vulcănești sunt construite 4 platforme. 
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• A fost desfășurată procedura de lcitație pentru achiziționarea mărfurilor LP nr. 17/01902 
din 13.07.2017. Ca urmare, cu operatorul economic SRL „Energoplat” a încheiat 
contractul privind achiziţionarea containerelor cu volumul 1,1 m3 în cantitate de 147 buc., 
în suma totală de 1 074 276 lei. La data de 6 noiembrie 2017 a fost semnat Actul de 
primire-predare nr.1, conform căruia mărfurile achiziţionate au fost transmise 
Beneficiarului proiectului. 

• A fost desfășurată procedura de licitație pentru achiziționarea mărfurilor LP nr.17/02888 
din 08.09.2017. Ca urmare, cu operatorul economic „AUTO-PREZENT” SRL a fost 
încheiat contractul privind achiziționarea autospecialei cu volumul 6m3, în suma totală de 
990 000 lei. Operatorul economic „AUTO-PREZENT” SRL nu a putut să livreze marfa în 
termenul stabilit în contract, din motivul circumstanțelor, care au apăruit la fabrica, care 
produce autospecialele din r. Belarus (MAZ). Livrarea autospecialei a fost planificată 
pentru luna ianuarie anului 2018. 
 

Măsura 1.4  Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice. 

1.4.1 Elaborarea Programului regional sectorial de eficiență energetică în UTA Găgăuzia 

Cu suportul tehnic oferit 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 Eficienței Energetice a fost elaborat caietul 
de sarcini pentru experții, care acordă suportul în elaborarea programului din luna septembrie 
anului 2017. 

La data de 19 septembrie 2017 a avut loc atelierul de lucru lărgit cu participarea 
reprezentanților MADRM, Comitetului Executiv UTA Găgăuzia, APG, membrilor CRD UTA 
Găgăuzia în carul căruia a fost prezentat grupul de experți și structura programului regional 
sectorial. 

 La data de 4 octombrie și 29 noiembrie 2017 au avut loc ședințele grupurilor de lucru. În 
procesul elaborării PRS AAC a fost desfășurată chestionarea APL din regiune, în baza căreia a fost 
prezentată analiza situației curente în sector, precum și a fost elaborat proiectul părții analitice a 
documentului. 

La data de 28 decembrie a avut loc ședința de lucru la care au participat grupul de experți și 
specialiștii ADR UTA Găgăuzia. În cadrul ședinței a fost discutată în prealabil metodologia și lista 
edificiilor pentru elaborarea concepțiilor de proiecte, structura conceptelor și proiectul PRS EE. 

Elaborarea documentului se planifică pînă la luna aprilie 2018. 
 
 

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 
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următorii șase ani, 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 coordonat cu MDRC și 
ulterior a fost aprobat de către Consiliul Regional de Dezvoltare UTA Găgăuzia (Decizia 2/3 din 6 
iulie 2017).   

În procesul elaborării PRS-ului în domeniul 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.   

În afară de această, au fost elaborate încă 2 concepte în cadrul PRS ISA: 
 Dezvoltarea formelor inovatoare de activitate în domeniul agriculturii (utilizarea 

sistemului GIS); 
 Clusterul turistic „Găgăuzia Medicală”, dezvoltarea turismului medical în baza 

turismului de hipoterapie. 
La data de 6 iulie 2017 PRS ISA a fost aprobat de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

UTA Găgăuzia. 
În a doua jumătate a anului ADR UTA Găgăuzia a căutat activ mijloacele de finanțare pentru 

aceste concepte. Au fost desfășurate discuțiile cu reprezentanții partenerelor de dezvoltare USAID, 
TIKA, proiectelor SARD și GAMCOM. 
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2.1.2 Implementarea proiectelor regionale în domeniul de dezvoltare a infrastructurii de afaceri 
 

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. 13/17 din 15.12.2017 pentru anul 
2017 au fost alocate mijloace financiare pentru implementarea proiectelor (conform tabelului): 

 

№ 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 4 822,149 9 795,724 2017-2018 

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

19 000,00 0 323,964 2017-2019 

 Total 29 710,97 4 822,149 10 119,688  
 
În cadrul realizării fiecărui din proiecte de către colaboratorii ADR UTA Găgăuzia au fost 

desfășurate un șir de activități, dup cum urmează: 
 

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

• La începutul anului a fost organizată ședință de lucru între colaboratorii Secției 
management proiecte, beneficiarul și managerul proiectului, în care s-a discutat nivelul de 
pregătire a proiectului pentru implementare și inițierea procedurii de achiziții publice.  

• Prin ordinul directorului ADR UTA Găgăuzia au fost create grupuri de lucru pentru 
achiziții publice a lucrărilor și serviciilor prevăzute în cadrul proiectului.  

• A fost semnat contractul de finanțare a proiectului între toți părți cointeresate și anume: 
ADR UTA Găgăuzia, primăria mun. Ceadîr-Lunga, administrația raionului Ceadîr-Lunga 
incubatorul de afaceri mun. Ceadîr-Lunga. 

• Au fost desfășurate procedurile de achiziții publice și au fost contractate lucrările și 
serviciile, prevăzute în cadrul proiectului. 

• A fost încheiat contractul privind supravegherea de autor între primăria mun. Ceadîr-Lunga 
și proiectantul „INDUSTRIAL PROIECT” SRL. 

• Executantul lucrărilor general „CREDO INDUSTRY” SRL a executat lucrările de 
construcție pentru reconstrucția drumului cu îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic de la 
PC 6+50 pînă la PC 12+50 pe drumurile laterale, pe terenul față de Incubatorul de afaceri. 
Au fost executate lucrările de montare a canalizației pluviale (aproximativ 60 m); 
trotuarelor și căilor de acces spre ogrăzi (aproximativ 200 m2). 
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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 (9 ianuarie, 21 martie și 4 aprilie), la care au participat colaboratorii ADR 
UTA Găgăuzia, deputați ai Parlamentului RM, beneficiarul proiectului, reprezentanții 
Direcției principale de dezvoltare economică a UTA Găgăuzia, primăria mun. Comrat 
și proiectantul. Au fost discutate un șir de probleme, care urmează a fi soluționate pînă 
la inițierea proiectului. 

• Pe parcursul perioadei de raportare specialiștii SMP s-au consultat cu primăria mun. 
Comrat, care este partener al acestui proiect, și proiectantul obiectului. 

• Guvernul RM a atribuit acestui obiect statutul zonei libere – Zona întrepriderii libere 
„Valcaneș”. 

• La data de 6 iulie 2017 a fost primit proiectul tehnic. Specialiștii Secției management 
proiecte ADR UTA Găgăuzia au studiat documentația prezentată, în urma cărui fapt au 
fost depistate un șir de necorespunderi între documentația de proiect și documentația de 
deviz. Proiectul tehnic a fost expediat pentru îmbunătățire. La data de 1 august 2017 a 
fost prezentat proectul tehnic finalizat. 

• La data de 1 septembrie 2017 a fost semnat contarctul de finanțare între ADR UTA 
Găgăuzia, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia și primăria mun. Comrat. 

• La data de 4 octombrie 2017 a fost primit Avizul Expertizei Ecologice de Stat. 
• Prin ordinul directorului ADR UTA Găgăuzia au fost formate grupurile de lucru pentru 

desfășurarea achizițiilor publice a lucrărilor și serviciilor, prevăzute în cadrul realizării 
proiectului. 

• A fost desfășurată procedura licitațiilor deschise pentru achiziționarea serviciilor de 
supraveghere tehnică, COP nr. 17/03660 din 31.10.2017. Pînă la termenul limită 
stabilit nu a fost depusă nici-o ofertă. Procedura de achiziții a fost desfășurată repetat: 
COP nr. 17/03975 din 21.11.2017. În urma acestui fapt, cu operatorul economic SRL 
„ERLEN COM” a fost încheiat contractul privind acordarea serviciilor de supraveghere 
tehnică, în sumă totală de 323 964 lei. 

• A fost desfășurată procedura licitațiilor deschise pentru achiziționarea lucrărilor de 
construcție, LP nr.17/03621 din 03.11.2017. Pînă la termenul limită de depunere a 
ofertelor nu au fost prezentate 3 oferte calificate. Procedura de achiziții a fost 
desfășurată repetat: LP nr. 17/04025 din 01.12.2017. În urma evaluării ofertelor 
prezentate grupul de lucru a recunoscut oferta cîștigătoare, depusă de către operatorul 
economic  SRL „IZODROM-GAZ”, în suma totală de 26 882 747 lei. Din partea altui 
ofertant, compania S.C. „Prestigiu-AZ” SRL la Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor a fost depusă contestație. În prezent documentația de licitație se află la 
examinare în Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. 

 

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 în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de suport în afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2022, 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 ce împiedică dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în 
UTA Găgăuzia ” (anexa 4 la PRS) 
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• ”Problemele și 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” 
Îmbunătățirea conceptelor va fi continuată în anul 2018.  

La elaborarea conceptului Crearea „Atelierului de industrie creativă” Creative Hub 
Universitatea de stat din Comrat este prezentat ca partenerul și administratorul viitor al obiectului. 
Plasarea obiectului se planifică la demisolul USC. Pe spațiile repartizate pentru obiect se 
efectuează lucrările de reparație. Rectorul USC dl C.Zaharia și profesorul A.Levitscaia au 
participat activ la discuțiile cu partenerii de dezvoltare. 

La data de 14 noiembrie 2017 colaboratorii ADR UTA Găgăuzia au participat în masa 
rotundă „Dezvoltare regională inovativă”, în care a fost prezentată activitatea ADR UTA 
Găgăuzia, documentele de planificare generale și mecanismele de interacțiune cu actorii de 
dezvoltare regională. Activitățile au fost desfășurate în cadrul „Săptămînii de Inovare și Transferul 
Tehnologiilor” (3-17 noiembrie 2017) 

La data de 15 decembrie 2017 colaboratorii ADR UTA Găgăuzia au participat la finalul celui 
de-al VI-lea Concurs al ideilor de afaceri inovative și proiectelor desfășurat printre studenții și 
tineretului din regiune, organizat de către Incubatorul Inovațional din Universitatea de stat din 
Comrat în parteneriat cu Comitetul Executiv al Găgăuziei. 
 

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 Letonia).  

În perioada de 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”.   

La data de 29 iunie 2017 colaboratorii SPSP ADR UTA Găgăuzia au participat în mesele 
rotunde privind dezvoltarea regională, în care s-a discutat potențialul turistic al regiunii în cadrul 
proiectului GAMCON. 
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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 
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. 

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

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” 

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 4-6 septembrie 2017 N.Sacalî, specialist în cadrul secției finanțe și achiziții publice 
a participat la cursurile de instruire „Transparența și eficiența achizițiilor publice în republica 
Moldova”. 

În perioada 6-8 septembrie 2017 – cursuri de instruire privind aplicarea procedurilor de 
achiziții publice naționale și internaționale (E.Arnaut, șef SFAP). 

La data de 19 septembrie 2017 a avut loc ședința grupului de lucru tehnic privind elaborarea 
modulului de instruire „Managementul proiectului privind eficiența energetică a clădirilor publice” 
(I.Sarî, specialist SMP). 

În perioada 28-29 septembrie 2017 – seminarul de studiu în domeniul comunicării în cadrul 
proiectului „MSPL” (N.Mavrodi, șef SMP și V. Mitioglo, specialist SMP). 

În perioada 23-27 octombrie 2017 – vizită de studiu la ADR Vest, Timișoara, România 
„Aplicarea evaluării și monitorizării indicatorilor de rezultat în programele și proiectele de 
dezvoltare regională” (N.Mavrodi, șef SPSP și T.Spatarenco, specialist SPSP). 

În perioada 15-17 noiembrie 2017 – „Suportul Guvernului RM în efectuarea politicii de 
dezvoltare regională și de implementare echilibrată a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 
pentru anii 2016-2020 în domeniul politicii orașelor și revitalizării urbane” (I.Sarî, specialistul 
SMP). 

La data de 29 noiembrie 2017 – masa rotundă „Susținerea standardelor de achiziții publice” 
(N.Sacalî, specialist SFAP). 

La data de 5 decembrie 2017 – seminarul regional de utilizare și interpretare a rezultatelor 
Recensămîntului populației și al locuințelor 2014 (T.Spatarenco, specialist SPSP). 

La data de 6 decembrie 2017 – seminarul „Gestionarea Rîurilor Mici în Condițiile Schimbării 
Climei” (A.Gheorghița, specialist SPSP). 
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În perioada 12-13 decembrie 2017 – seminarul-training „Tehnici de design, machetare și 
vizualizare a informației și datelor” (V.Mitioglo, specialist SMP). 

 

Мăsura 3.2 Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională  

3.2.1 Asigurarea condițiilor pentru luarea deciziilor comune și colaborare 

Respectînd principiile de implicare a factorilor cointeresați în rpocesul decizional, în grupul 
de lucru privind elaborarea Programului Regional Sectorial „Dezvoltarea infrastructurii de suport 
în afaceriîn regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020” au fost incluși 
reprezentanții MDRC, ME, membrii Consiliului regional pentru dezvoltare UTA Găgăuzia, 
deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei, reprezentanții Comitetului Executiv al Găgăuziei, APL, 
CCI, incubatorului de afaceri din or. Ceadîr-Lunga, Incubatorul Inovațiilor „InnoCentr” pe lîngă 
USC, centrul de dezvoltare profesională SYSLAB, ONG și societății civile. 

În cadrul elaborării PRS ISA la 28 martie 2017  a fost organizată o întîlnire lărgită cu 
participarea Asocieției primarilor Găgăuziei, reprezentanților infrastructurii de suport în afaceri 
(ODIMM, ZEL, CCI, incubatoul de afaceri or. Ceadîr-Lunga, „InnoCentr”), rezidenții ZEL și 
incubatorului de afaceri, membrii CCI, operatori economici, reprezentanții băncilor, experții în 
domeniul economicii. 

La data de 9 iunie 2017 a fost organizată o întîlnire privind prezentarea Studiului de 
Fezabilitate pentru zona nr.1 MDS primarilor UTA Găgăuzia, direcțiilor de profil ai Comitetului 
Executiv al Găgăuziei și reprezentanților ÎMGGL. La întîlnirea menționată au participat 
reprezentanții Ministerului, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia, 
reprezentanții Comitetului Executiv, consultanții și experții GIZ. 

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”, reprezentanții ONG și ai societății civile.   

În cadrul elaborării PRS AAC a fost format grupul de lucru, în componența căruia au intrat 
reprezentanții Ministerului, Adunării Populare a Găgăuziei, reprezentanții direcțiilor de profil ai 
Comitetului Executiv al Găgăuziei, membrii CRD UTA Găgăuzia, primarii, consultanții GIZ, 
experți tehnici, reprezentanții ONG și societății civile. Elaborarea PRS AAC va continua pînă la 
luna aprilie 2018. 

În cadrul elaborării PRS EE a fost format grupul de lucru, în componența căruia au intrat 
reprezentanții Ministerului, Adunării Populare a Găgăuziei, reprezentanții direcțiilor de profil ai 
Comitetului Executiv al Găgăuziei, membrii CRD UTA Găgăuzia, primarii, consultanții GIZ, 
experți tehnici, reprezentanții ONG și societății civile. Elaborarea PRS AAC va continua pînă la 
luna aprilie 2018. 

La data de 22 septembrie 2017 a avut loc ședința Consiliului de Coordonare privind 
repartizarea asistenței externe pe lîngă Bașkanul UTA Găgăuzia, în care au fost prezentați mai 
mult de 40 organizații internaționale și misiuni diplomatice, acreditate în Republica Moldova. 
Dintre ei – ADR UTA Găgăuzia, GIZ, TIKA, organizații DFID, USAID, FISM, Rotary Club, 
OSCE, ONU, precum și reprezentații ambasadelor străine. Fiecare participant a prmit un pachet cu 
materialele promoționale elaborate de către ADR UTA Găgăuzia.  

La data de 6 octombrie 2017 reprezentanții ADR UTA Găgăuzia au participat în 
evenimentele desfășurate în cadrul evenimentului „Moldova Business Week 2017”. Direcția 
principală de Dezvoltare Economică  și ADR UTA Găgăuzia a prezentată marca comercială  
GAGAUZ MALLARI, precum și pentru expoziția au fost prezentate produsele următoarelor 
operatori: Azamet, Vitafarm, Asociația vinificatorilor din Găgăuzia (14 companii), Rediager, Deri 
Cristal, Mărigold, Cîvrac, Sana, „AT-PROLIN”, „Stamcom”, Asociația meseriașilor, Asociația 
„Energia vîntului„ Asociația producătorilor de covoare și alt. 



16 
 

La data de 4 noimbrie 2017 a avut loc Forumul Investițional al III INVESTGAGAUZIA 
2017. La eveniment au participat mai mul de 350 de oaspeți din multe regioane ale lumii: Federația 
Rusă, Republica Turcia, Țările Uniunii Europene. Participanților forumului i-au fost înmînate 
pachetele cu  materialele de promoție ale ADR UTA Găgăuzia (broșura, varianta succintă a 
Strategiei de dezvoltare regională regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020, 
portfoliul conceptelor în domeniul ISA). 

La data de 5 noiembrie 2017 a avut loc ziua Vinului în Găgăuzia Gagauz „Șarap Yortusu”. 
În peajma festivalului Agenția de Dezvoltare Regională a fost vizitată de către Secretarul general 
al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Ușurelu. Tot în aceeași zi, au 
fost prezentate materialele promoționale ale  ADR. Doritorii au au avut ocația să viziteze oficiul 
Agenției, să facă cunoștință cu colaboratorii și activitatea Agenției. 

În scopul promovării imaginii și asigurării vizibilității lărgite a activității Agenției sunt 
încheiate acorduri de colaborare cu partenerii media din regiune: paginii-web ai Adunării Populare 
din Găgăuzia, Comitetul Executiv UTA Găgăuzia și primăriile mun. Comrat, Compania publică  
„TeleRadio Gagauzia” GRT, portalul noutăților Gagauz-media. 
        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)  

 Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 
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 tehnic în vederea elaborării 
programelor regionale sectoriale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și în domeniul 
sporirii eficienței energetice a clădirilor publice. A fost elaborat și coordonat cu Comitetul 
Executiv al Găgăuziei caietul de sarcini pentru experții care vor acorda suport tehnic în procesul de 
elaborare a programelor regionale sectoriale.   

Din luna septembrie anului 2017 a fost inițiată elaborarea Programelor Regionale Sectoriale în 
domeniul AAC și EE. Elaboraea documentelor va fi continuată pînă la trimestrul I anului 2018. 

Pe parcursul perioadei de raportare, cu suportul GIZ Moldova, ADR UTA Găgăuzia a fost 
dotată cu 4 calculatoare și un aparat de fotografiat. 

A fost acordată asistență în studierea de către colaboratorii ADR UTA Găgăuzia a limbii de 
stat, care va continua și în trimestrul I anului 2018. 

 Fondul de Bună Guvernare prin intermediul DFID (Departamentul pentru 
Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).  

         În vederea elaborării Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii 
de suport în afaceri pentru regiunea UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020, 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 

http://www.adrgagauzia.md/
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din or. Ceadîr-Lunga N. Cojocar fost inclus în componența grupului de lucru regional 
sectorial pentru elaborarea PRS în domeniul ISA. 

 
 Agenția SUA pentru dezvoltare internațională USAID 

În semestrul II a avut o cooperare strînsă între ADR cu Agenția SUA pentru dezvoltare 
internațională USAID în cadrul proiectului „Agricultură efectivă în Republica Moldova” HVAA.În 
scopul continuării elaborării conceptului proiectului ”Dezvoltare Inovativă a întreprinderilor de 
agricultură și de prelucrare din regiune”. Cu suportul tehnic  HVAA a fost elaborat caietul de 
sarcini și au fost aleși experții pentru desfășurarea analizei și elaborarea studiului de fezabilitate 
pentru stabilirea necesităților în modernizarea infrastructurii postrecoltre în UTA Găgăuzia și 
raionul Taraclia. În acest proces au fost implicați structurile de profil din Comitetul Executiv al 
Găgăuziei (Direcțiile principale CAI și de dezvoltare economică), Camera de Comerț și Industrie 
din Găgăuzia și proiectul SARD. Activitatea va fi continuată în anul 2018. 

De asemenea, au loc negocieri cu Chemonics Internațional USAID privind finanțarea în anul 
2018 pentru achiziționarea utilajului  în cadrul conceptului Crearea Atelierului de industrie 
creativă. Creative Hub. Universitatea de stat din Comrat este prezentată ca partener și 
administrator al viitorului obiect. Plasarea obiectului se planifică la demisolul USC. Pe spațiile 
repartizate pentru obiect se efectuează lucrările de reparație. Rectorul USC dl C.Zaharia și 
profesorul A.Levitscaia au participat activ la discuțiile cu partenerii de dezvoltare. 

 
 Alți parteneri de dezvoltare 

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 în RM. ADR UTA Găgăuzia a 
fost vizitată de către consilierii din țările UE în domeniile de dezvoltare regională, eficiența 
energetică, mediului, dezvoltarea economică, infrastructurii rutiere.   

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  
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 7 februarie 2017 – directorul ADR UTA Găgăuzia Ianioglo V.F. a participat la 
Conferința Națională de finanțare a inițiativelor SUERD.     

- 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 – șefa secției planificare strategică a participat la seminarul de 
instruire privind elaborarea proiectelor de cooperare transfrontalieră «Danube Transnational 
Programme» (S.Gradinar, șef SPSP). 
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- La data de 9 august 2017 – V.Mitioglo, specialist SMP, a participat la trainingul privind 
completarea cererii de acordare a granturilor în cadrul Programului sporirea durabilităţii 
economico-climatice în sectorul rural (IFAD VI). 

 
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 15 noiembrie 2017 a avut loc Forumul în cadrul programului SARD/LEADER cu 
scopul prezentării iniţiativelor de dezoltare rurală, realizate de către asociaţiile din 
Găgăuzia, Taraclia şi localităţile rurale învecinate din Moldova. 

- La data de 7 aprilie 2017 a fos lansat 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 ar putea 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 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.   

De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare la solicitarea MDRC au fost elaborate 
propuneri privind actualizarea manualului operațional al ADR UTA Găgăuzia. Au fost elaborate și 
prezentate către MDRC 32 de propuneri.  

În cadrul de implementare a proiectelor regionale în regiunele de dezvoltare Nord, Centru şi 
Sud, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a iniţiat un istitut nou de 



implementare a pol iticii regionale - Comisiile Regionale Sectoriale. ADR UT A Gagauzia a 
elaborat Regulamentul privind organizarea activitatii Comisiilor Regionale Sectoriale In cadrul 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare UTA Gagauzia, care a fost aprobata la data de 12 
octombrie 2017. 

3.4.2 Participarea In procesul de pe1fec(ionare a 111.ecanismului de p/anificare, programare, 
monitorizare # evaluare 

Angajatii ADR UTA Gagauzia au fost implicati In activitatile proiectului STA TREG. care au 
fost directionate spre perfectionarea mecanismului de monitorizare $i evaluare prin intermediu l 
elaborarii unei metodologii de stabilire a indicatorilor pentru SNDR 2016-2020. 

La data de 16 mai 2017, cu suportul proiectu lui GIZ/MSPL a avut loc o $edinta de lucru 
privind perfectionarea mecanismelor de monitorizare ~i evaluare a indicatorilor de implementare a 
SNDR 2016-2020. La $edinta au pru1icipat reprezentanti ai MDRC, ADR (Nord, Centru, Sud, 
UTA Gagauzia), consultati GIZ. (Din partea ADR UTA Gagauzia a pa11icipat T. Spatarenco, 
specialist In cadrul sectiei plan ificare strategica) 

La data de 16 iunie 2017 In cadrul ADR UT A Gagauzia a avut loc ate! ierul de lucru privind 
definitivarea sistemului de monitorizarc ~ i evaluare bazata pe rezultate. La atelier au participat 
speciali$ti din cadrul MDRC, ADR UTA Gagauzia, BNS, consul tanti GlZ. In rezul tatul alelierului 
au fas t elaborat un set de ind icatori de moni tori zarc a SOR care a fost remis spre exam inare catre 
MDRC. 

in perioada de 23 $i 28 noiembrie 2017 a avut loc atelierul de lucru, in care a fost continuata 
discutarea mecanismelor $i a sistemului de monito rizare $i evaluare a rezultatelor, in care au 
participat reprezentantii MADRM, speciali$tii Agentiilor Nord, Centru, Sud $i UTA Gagauzia, 
consultantii GIZ. 

In perioada de 23-27 octombrie 2017 - vizita de instruire la ADR Vest, Timi$oara, Romlnia 
,,Aplicatii ale evaluarii ~i monitorizarii bazate pe rezultate In programele $i proiectele de dezvoltare 
regionala". 

Dircctorul ADR UT A Gagau Valerii IANIOGLO 

£XECUTO Rll: 

Tatiana SPATARENCO, $ef-interi mar al sect iei planiticare strategica ~i programare 
Nicolai MA VRODl, ~ef sec{ie management proiecrelor 
Ecaterina ARNA UT, $ef seqie financi ara ~ i achizi tii publice 

COORDONAT: 

Secreta rul de stat i n domcniul dezvolta rii 
rcgionale ~ i ru rale 

Sef - adjunct Directic genera la 
dezvoltarc regionala, 

Scf Dirccfia r clafii 
cu institufiil e 
de dezvoltare rcgiona la, 
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Raportul activitatilor desfii~u rate privind dezvoltarea capacitatilor 
colaboratorilor ADR pentru semestrul II anului 2017 

Fo .. ma de instrui .. e Data N ... Pa .. ticipantilo .. 

ADR MADRM GIZ 
UTAG 

SESIUNI DE INSTRUIRE I TRAININGURI 

Seminarul de studiu ,,Utilizarea avansata 
a programului EXEL pentru analiza si 8-9 

2 
prelucrarea datelor statistice", proiectul februarie 
STATREG. 
Seminarul de studiu ,, Uti Ii zarea $1 

metodologia sondajelor", proiectul 22 februarie 2 
STATREG. 
,,Black Sea Basin ENI CBC Programme 

6 aprilie 1 
2014-2020" 
.. Danube Transnational Programme" 16 mai I 
Sesiune de instruire In domeniul scrierii 

6 iulie I 
oroiectelor 
Seminarul de instruire ,,Achizipi publice 

4-6 
transparente $1 efeciente In Republica 

septembrie 
I 

Moldova 
Cursuri de instruiri c privire la proceduri 6-8 I 
nationale si intemationale septembrie 
Serninarul de instruire m Comunicare 
organizat m cadrul proiectului 
'Modemizarea Serviciilor Publice Locale 

28 
In Republica Moldova' pentru personalul 

septembrie 
2 

Ministerului Dezvoltirii Regionale si 
Construcliilor si Agenliile de Dezvoltare 
Regionala 
Ciclu de instruiri pentru reprezentanfii 
municipiilor/or<l9elor selectate, 
organizafiilor neguvemamentale locale, 
Agenfiilor de Dezvoltare Regionala din 

15-17 
Republica Moldova $1 Ministerului 

noiembrie 
1 

Agriculturii Regionale $1 Mediului al 
Republicii Moldova cu tema:Condi!iile 
privind planificarea $1 realizarea 
revitalizarii In zonele urbane. 
Serninarul regional privind utilizarea 
rezultatelor Recensamlntului Populatiei 5 decembrie 1 
si Locuintelor 2014 
Serninarul ,,Gestionarea R1urilor Mici In 

6 decembrie 1 
Conditiile Schimbarii Climei" 
Seminar de instruire ,,Tehnici de desing, 

12-13 
machetare $1 vizualizare a 

decembrie 
l 

informatiei/datelor 
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Anexa 2 

Raportul activitatilor d esfii~urate privind dezvolta rea capacitatilor 
colaboratorilor ADR pentru semestrul II anului 2017 

CONFERINTE/ FORUMURI 

$edinta de lansare pentru Implementarea 
cofinantarii UE de catre proiectul MSPL 18 iulie 1 
pentru I 0 proiecte de AAC ~i 8 proiecte 
de EE In cladirile publlce 
~edinta de lansare a proiectului sprijinul 
APL din RM 1n implementarea SNDR 
pentru ann 2016-2020 pnn pnsma 06 august 1 
dezvoltarii urbane integrate ~i durabile 
pentru anii 2017-2019 
$edinta Consiliului de Coordonare pe 22 
11nga Guvematorul (Ba$kanul ) 

septembrie 
l 

Gagauziei 
Conferinta international GROW 2017 26 

l 
septembrie 

,,Moldova Business Week 2017" 
(expozitia produselor de movare ale 

6 octombrie 3 
operatorilor econornice din regiunea de 
dezvoltare UT A Gagauzia) 
Forumul Investitional International al III 

4 noiembrie 1 INVESTGAGAUZIA 2017 

Gagauz ~arap Yortusu, Ziua vinului to!i 
5 noiembrie co labor 

atori 
Forurnul In cadrul prograrnului 
SARO/LEADER pentru celebrarea 
initiativelor de dezvoltare rurala realizate 15 

l 
de cornunitatile din UT A Gagauzia, noiembrie 
raionul Taraclia $i comunitatile rurale din 
raionaele lnvecinate din Moldova 

ATELlERE D.E .LUCRU, M.ESE ROTUNDE 

Atelier de lucru :Implicarea. societatii 
civile In procesul de fumizare a 12 iulie 1 
serviciilor publice locale. 
$edinta grupului de lucru privind 
achizitiile publice, managementul 
financiar $i a controalelor, transferul de 13 iulie 3 
proprietate In cadrul proiectelor cu 
finantare prin GIZ Moldova 
$edinta de lucru cu participarea 

19 iulie 1 
Consilierului de Nivel lnalt 

Seminarul cu genericul:"Grante, oferite 
intreprinzatorilor tineri in cadrul 09 august 1 
Regulamentului de dezvoltare economica 
in localitatea sateasca 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1. 

Ane.'Ca 2 

Raportul activitatilor desfii~urate privind dezvoltarea capacitatilor 
colaboratorilor ADR pentru semestrul II anului 2017 

$edinra de monitorizare MSPL pentru 10 august l 
trimestrul II 
Masa rotunda cu genericul:Proiectele de 
inovare $i transfer tehnologic $i impactul 24 august 1 
!or asupra dezvoltarii nationale 

$edinfa grupului de lucru Tehnic pentru 
elaborarea Modulelor de Instruire 
"Managementul Proiectelor de Eficienta 
Energetica In sectorul Cladirii Publice 
pentru implementatori de proiecte EE", 19 

1 
"Managementul Proiectelor de Eficienfa septembrie 
Energetica In Sectorul de Cladiri Publice 
pentru Speciali$tii din Domeniu", 
"Gestionarea efecienta a cladirilor 
pub lice" 
$edinta organizata In cadrul MAD RM 

21 
septembrie 

l 

Masa rotunda ,,Dezvoltare regionala 
inovationalii" In cadrul ,,Saptamlnii de 14 

2 
Innovari $i Transferul Tehnologiilor" (3- noiembrie 
17 noiembrie 2017) 
Consultari publice: Energia, poJitica $i 

16 preful pentru consumator 
noiembrie 

1 

Masa rotunda: ,,Sustinerea standardelor 
29 achizi!iilor publice" 

noiembrie 
l 

Vizite peste lwtarele (iirii 

Vizita de studiu la ADR Vest, Timi$oara, 
Romania ,,Aplicafii ale evaluarii ~i 

23-27 
monitoriziirii bazate pe rezultate In 

octombrie 
2 

programele $i proiectele de dezvoltare 
regional a" 

-



- -
Nota informativa 

privind executarea budgetului 

Anexa 3 

AgenJiei de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia 'in perioada ianuarie-decembrie 201 7 
Pentru exercitarea competentelor ~i lndeplinirea tuturor sarcinilor, ADR UTA Gagauzia a executat 

suma de 2 256 190,42 lei pentru perioada ianuarie - decembrie 2017 , cu sursa de finantare din FNDR. 

I. Fondul de salarizare 
2. Deplasari In interes de serviciu 
3. Cheltuieli administrative 

lnclusiv: 

3.1 Arenda oficiului 
3.2 Cheltuieli de lntretinerea sediului 

Jnclusiv: 

3.2. l Energia electrica 
3.2.2 Energia termica 
3.2.3Apa ~i canalizare 
3 .2.4 Materiale de uz gospodaresc 
3.2.5 Vesela/ tursa medicala 
3.2.6 Apa potabila 

3.3 Consumabile de birou 
Incl us iv: 

3.3.1 Birotica 
3.3.2 Abonare ziare 

3.4 Servicii de comunicare 
lnclusiv: 

3.4.1 Telefonie mobi la 
3.4.2 Telefonie fixa 
3.4.3 Servicii internet 
3.4.4 Servicii po~tale 

3.5 intretinerea mijloacelor de transport 
lnclusiv: 

3.5.1 Petrol 
3.5.2 Servicii de deservire tehnica 
3.5.3 Anvelope 

3.6 Deservirea ~i lntretinerea tehnicii de calcul 
Jnclusiv: 

3.6.1 Deservirea imprimantelor 
3.6.2 Aprovizionarea cu toner 
3.6.3 Deservirea programei IC 

4. Dezvoltare institutionala activitati ~i promovare 
Jnclusiv: 

4.1 Materiale promotionale 
4.2 Cheltuieli protocol 

1666940,3 1 lei 
4351,28 lei 
347488.36 lei 

161040,00 lei 
62588,64 lei 

18600,00 lei 
24 000,00 lei 
4 800,00 lei 
11890,64 lei 
1150,00 lei 
2148,00lei 
23752,74 lei 

20000,00 lei 
3752,74 lei 
30368,42 lei 

18385.79·1ei 
3087,44 lei 
8574.19 lei 
321,00 lei 
50325,99 lei 

35144,25 lei 
I 073 1,74 lei 
4450,00 lei 
19410,99 lei 

1835,00 lei 
885,00 lei 
16690,99 lei 
76 161,301ei 

65417 ,00 lei 
6463,30 lei 

-



4.3gazdurea saitului 4281 ,00 lei 
5. Echipament tehnic ~i mobilier 161 249, 17 lei 

Pe perioada in anului 2017, Agentia a primit surse financiare din FNDR In valoare de 2 256190,42 
lei, respectiv: 

1. Fondul de salarizare 
2. Deplasari In interes de serviciu 
3. Cheltuieli administrative 

!nclusiv: 

3.1 Arenda oficiului 
3.2 Cheltuieli de lntretinerea sediului 

!nclusiv: 
3.2.1 Energia electrica 
3.2.2 Energia termica 
3.2.3Apa ~i canalizare 
3.2.4 Materiale de uz gospodaresc 
3.2.5 VeselW tursa medicala 
3.2.6 Apa potabi la 

3.3 Consumabile de birou 
!nclusiv: 
3.3.1 Birotica 
3.3.2 Abonare ziare 

3.4 Servicii de comunicare 
Incl us iv: 
3.4.1 Telefonie mobila 
3.4.2 Telefonie fixa 
3.4.3 Servici i internet 
3.4.4 Servicii po~tale 

3.5 Intretinerea mijloacelor de transport 
lnclusiv: 

3.5.1 Petrol 
3.5.2 Servicii de deservire tehnica 
3.5.3 Anvelope 

3.6 Deservirea ~i lntretinerea tehnicii de calcul 
Inclusiv: 
3.6. J Deservirea imprimantelor 
3.6.2 Aprovizionarea cu toner 
3.6.3 Deservirea programei 1 C 

4. Dezvoltare institutionala activitati ~i promovare 
!nclusiv: 

4.1 Materiale promotionale 
4.2 Cheltuieli protocol 
4.3gazdurea saitului 

5. Echipament tehnic ~ i mobilier 

1666940,31 lei 
4351,28 lei 
347488.36 lei 

161040,00 lei 
62588,64 lei 

18600,00 lei 
24 000,00 lei 
4 800,00 lei 
I 1890,64 lei 
450,00 lei 
2148,00 lei 
23752,74 lei 

20000,00 lei 
3752,74 lei 
30368,42 lei 

18385.79 lei 
3087,44 lei 
8574, 19 lei 
32 I ,00 lei 
50325,99lei 

35144,25 lei 
10731,74 lei 
4 450,00 lei 
19410,99 lei 

1835,00 lei 
885,00 lei 
16690,99 lei 
76161,30 lei 

65417 ,00 lei 
6463,30 lei 
4281,00 lei 

161249,17 lei 

-



1.Salarizarea 
Salarizarea la ADR UTA Gagauzia a fost calculata In temeiul Hotarlrii Guvernului nr. 743 din 

11.06.2002 cu privire la salarizarea angajatilor din unitatile cu autonomie financiara, In suma totala de 
1 666 940,31.kh_ pentru perioada ianuarie-decembrie a anului 2017. 

Conform HG nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul min im garant al salariului in sectoru l 
real, pentru angajatii ADR UTA Gagauzia s-a luat in cal cul o marime de eel putin 2100 lei pe luna, pina la 
01.05.2017, ~i deoarece 01.05.2017 o marime de eel putin 2380 lei calculat pentru un program comp let de 
lucru de 169 ore in medie pe luna. 

Pe perioada de raportare ianuarie - decembrie 2017 ADR UTA Gagauzia s-a condus de statele de 
organizare aprobate - 12 unitati de personal. 

2. Deplasa ri in interes de serviciu 
In temeiul HG nr. 10 din 05.01.2012 cu privire la deta$area angajatilor i'ntreprinderilor, institutiilor 

$i organizatiilor din RM, s-a achitat cheltuielile de deplasa ri In interes de serviciu totale pentru ADR 
UTA Gagauzia in suma de 4351,28 lei, respectiv toate deplasarile sunt locale (plecari la MCDR, 
instruiri, $edinte in centre raionale, vizite de studiu). 

3. Cheltu ieli de birou 
Sediul ADR UTA Gagauzia se atla lntr-o cladire situata la adresa mun.Comrat str. Pobeda, 50, 

ocuplnd suprafata de 131 m2. Suma cheltuielilor administrative contabilizate pentru perioada ianuarie -
iunie 2017 constituie 347488.36 lei. 

3.1 Cheltuieli de arenda a oficiu lui - 161040,00 lei. 
3.2 Cheltuieli de intrefinerea sediului - 62538.64 lei 

3.2.1 Energia electrica - 18600,00 lei 
3.2.2 Energia termica - 24 000,00 lei 
3.2.3Apa $i canalizare- 4 800,00 lei 
3.2.4 Materiale de uz gospodaresc- 11890.64 lei 
3.2.5 Vesela/ tu rsa medicala - 11 50,00 lei 
3.2.6 Apa potabila (deservirea culeru lui) - 2148,00 lei 

3.3 Consumabile de birou - 23754,32 lei. 
3.3.1 Birotica (birotica,marfuri de cancelarie) - 20000,00 lei 
3.3.2 Abonare ziare (Moldlex) - 3752,74 lei 

3.4 Servicii de comunicare (tel/fax, internet) - 30368,42 lei. 
3.4.1 Telefonie mobi la - 18385,79 lei 
3.4.2 Telefonie fixa - 3087,44 lei 
3.4.3 Servicii internet si postale- 8895, 19 lei 

3.5 Cheltuieli de transpor t 
In anul 2017 la lntretinerea mijloacelor de transport ale ADR UTA Gagauzia au fost consumati 

50325,99 lei, inclusiv cheltu ieli pentru: 
3.5. 1 Petrol - 35144,25 lei 
3.5.2 Servicii de deservire tehnica - 1518 1,74 lei 

3.6 Deservirea $i intretinere teh nicii de calcul 
In anului 2017 pentru reparafia si serviciile de intretinere a tehnicii de calcul au fast efectuate 

cheltuieli in suma totala de 19410.99 lei; dintre care: 
3.6. I Deservirea imprimantelor - 1835,00 lei 
3.6.2 Aprov izionarea cu toner - 885,00 lei 

-



3.6.3 Deservirea programei 1 C - 16690,99 lei 
4. Dezvolta re institutionala, activita ti ~i promovare 
Activitatea ADR UTA Gagauzia implica dezvolta re institutionala, activita ti si promovare In 

suma totala de 76161,30 lei, contabilizate pentru: 
4.1 Materiale promotionale - 65417 ,42 lei 
4.2 Cheltuieli protocol - 6463,301ei 
4.3gazdurea saitului 4 281,00 lei 

5. Echipament tehnic ~ i mobilier 
Jn anului 2017 ADR UTA Gagauzia a procurat Echipament tehnic ~ i mobilier In suma 

de 161 249,17 lei. 

Director ADR UTA Gagauzia 

$ef. Sec. finante ~i achizitii 

Ex: Ecaterina ARNA UT, 
$e/SFA ADR UTA Gagauzia 
0 (298) 2-26-93 

V.Ianioglo 

E.Arnaut 

-



Nota informativa 

privind executarea budgetului 

Anexa 4 

Agenfiei de Dezvoltare Regionalii. UTA Giigiiuzia In perioada ianuarie-decembrie201 7 

Pe perioada de gestiune al anului 2017, Agentia a primit surse financiare din 

FNDR 1n valoare de 2 256 190,42 lei. Confonn cheltuielilor de casa, Agentia, pentru 

anului 2017 a executat suma de 2 256 190,42 lei, respectiv: 

1. Fondul de salarizare 

2. Cheltuieli administrative 

Inclusiv: 

2.1 Arenda oficiului 

2.2 Cheltuieli de 1ntretinerea sediului 

2.3 Consumabile de birou 

2.4 Servicii de comunicare 

2.5 Intretinerea mijloacelor de transport 

2.6 Deservirea si lntretinerea tehnicii de calcul 
' ' 

3. Deplasari !n interes de serviciu 

4. Dezvoltare institutionala activitati ~i promovare 

5. Echipament tehnic ~i mobilier 

Director ADR UTA Gagauzia 

$ef. Sec. finante ~i achizitii 

Ex: Ecaterina ARNA UT, 
$ef SFA ADR UTA Gagauzia 
0 (298) 2-26-93 

1666940,31 lei 

347488.36 lei 

161040,00 lei 

62588.64 lei 

23754,32 lei 

30368,42 lei 

50325,99 lei 

19410.99 lei 

4351 ,28 lei 

76161,30 lei 

161249, 17 lei 

V.Ianioglo 

E.Amaut 

-


