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Acțiuni Subacțiuni 
Termen 

de 
realizare 

Respons
abil Indicatori Realizare 

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

1. Elaborarea documentelor de planificare 
  1.1.1 Elaborarea și 

aprobarea 
documentelor de 
planificare  

Coordonarea de către 
MADRM a proiectului 
Planului de Activitate al 
ADR UTAG pentru anul 
2019 

Trim. I MADRM 1 proiect Realizat. 
A fost coordonat la data de  25.02.2019. 

Aprobarea de către 
Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare UTA Găgăuzia 
a Planului de 
implementare a SDR UTA 
Găgăuzia pentru anul 
2019 

Trim. I ADR 
UTAG 

1 plan Realizat. 
A fost coordonat prin Decizia CRD nr.1/4  din 
29.01.2019. 
 

2. Elaborarea programelor regionale sectoriale 
 1.2.1 Elaborarea 

Programului  
Regional Sectorial 
privind sporirea 
atractivității turistice 
a UTA Găgăuzia 

Desfășurarea ședințelor 
grupului de lucru 

Trim. I SPRCE 
 

1 ședință Realizat. 
A fost desfășurată o ședință de lucru. 

Elaborarea proiectului 
PRS 

Trim. I SPRCE 
 

1 proiect al 
PRS elaborat 

Realizat. 
A fost elaborat 1 proiect al PRS. 

Organizarea și 
desfășurarea consultării 
publice 

Trim. I SPRCE 
 

1 consultare 
publică 

Realizat. 
A fost desfășurată o ședință de consultări 
publice la data de 27.02.2019, la care au 
participat 30 de reprezentanți ai părților 
cointeresate. 

Aprobarea PRS-ului în 
ședința Consiliului 
Regional pentru 
Dezvoltare UTA Găgăuzia 

Trim. I SPRCE 
 

1 program 
aprobat 

Realizat. 
Prin decizia №2/1 din 20.03.2019 a CRD a fost 
aprobat PRS privind sporirea atractivității 
turistice a RD UTA Găgăuzia. 
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  1.2.3 Activitatea CRS în 
domeniul AAC și 
dezvoltării 
infrastructurii de 
suport în afaceri și a 
turismului 

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

Trim. I SPRCE 
 

- A fost realizat parțial. 
Au loc negocieri privind data și locul 
desfășurării vizitei, vizita menționată se amână 
pe trimestrul II.   

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

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

Trim. I SPRCE 
 

- A fost realizat parțial. 
Această activitate se află în curs de executare. 
Imprimarea portofoliului conceptelor de 
proiecte și a programului va fi realizată la 
sfârșitul lunii aprilie a anului 2019. 

3. Planificare operațională și raportare 
 1.3.1 Elaborarea Planului 

de activitate al ADR 
UTA Găgăuzia pentru 
anii  2019-2020 

Prezentarea Planului de 
activitate pentru anul 2019 
în ședința CRD 

Trim. I SPRCE 
 

1 
plan aprobat  

Realizat. 
Planul de activitate fost aprobat de către 
MADRM la data de 25.02.2019. 

1.3.2 Elaborarea 
Planurilor 
săptămînale de 
activitate a ADR UTA 

Elaborarea Notelor 
Informative privind 
activitățile planificate în 
ADR UTA Găgăuzia 

Trim. I SPRCE 
SMP 
SFAP 

14 note 
informative 

Realizat. 
Au fost elaborate 14 note informative privind 
activitățile planificate de ADR UTA Găgăuzia. 

1.3.3 Elaborarea de către 
ADR UTA Găgăuzia a 
rapoartelor pentru 
anii 2018/2019.  

Elaborarea rapoartelor 
privind realizarea Planului 
de implementare a SDR 
UTA Găgăuzia pentru anii 
2017-2020. 

Trim. I SPRCE 
 

1 raport anual  Realizat. 
A fost elaborat 1 raport pentru anul 2018, care a 
fost coordonat de către MADRM și prezentat în 
ședința CRD. 

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

Trim. I SPRCE 
SMP 
SFAP 

1 raport anual Realizat. 
A fost elaborat raportul anual privind 
activitatea ADR UTA Găgăuzia, care a fost 
coordonat de către MADRM și prezentat în 
ședința CRD. 

1.3.4 Organizarea și  Asigurarea logisticii și Trim. I SPRCE 2 ședințe, Realizat. 
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desfășurarea  
ședințelor CRD UTA 
Găgăuzia  

elaborarea materialelor 
necesare, elaborarea 
proceselor - verbale ale 
ședințelor CRD 

SMP 
SFAP 

2 procese-
verbale,  
7 decizii 

Au fost elaborate 2 agende ale ședințelor CRD, 
în care au fost incluse 8 subiecte, au fost 
adoptate 7 decizii și au fost perfectate 2 
procese-verbale. Ședințele CRD au avut loc la 
data de  29.01. 2019 și la 20.03.2019. 

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

2.1. Implementarea 
proiectului  
«Optimizarea 
sistemului de 
gestionare a 
deșeurilor solide în 
raionul Vulcănești» 

Organizarea transmiterii 
bunurilor, achiziționate în 
cadrul proiectului 

Trim. I SMP 1 act de 
primire - 
predare 

Realizat. 
A avut loc transmiterea cheltuielilor 
investiționale, formate din contul surselor 
FNDR, în sumă de 1149078 lei (3514 buc. euro 
containere V -0.12 m3) 

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

Actualizarea Planului de 
implementare a proiectului 
pentru anul 2019 

Trim. I SMP 1 plan de 
implementare 
actualizat 

Realizat. 
A fost actualizat planul de implementare a 
proiectului. 

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

Trim. I SMP 4 vizite la 
obiect; 
3 ședințe de 
lucru 

Realizat. 
În perioada de raportare au avut loc 4 vizite la 
obiect în scopul monitorizării procesului de 
executare a lucrărilor; au fost desfășurate 3 
ședințe de lucru, în cadrul cărora a fost 
coordonat graficul executării lucrărilor pentru 
anul 2019 și transmiterea către Beneficiar a 
unei părți de infrastructură a obiectului. 
 

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

Trim. I SMP 1proces-
verbal  
privind 
lucrările 
executate 

Realizat. 
Pentru perioada de referință a fost primit 1 act 
privind lucrările executate. 

2.4. Planificarea, 
organizarea și 

Desfășurarea 
procedurilor de achiziții 

Trim. I SFAP/ 
grupul de 

2 proceduri 
de achiziții 

Realizat. 
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administraea 
procedurilor de 
achiziții publice în 
cadrul proiectului 
“Complexul 
măsurilor de efeciență 
energetică a Centrului 
de Sănătate din m. 
Comrat” 

publice pentru lucrările 
de construcție și 
serviciile de 
supraveghere tehnică. 
Evaluarea ofertelor și 
identificarea 
câștigătorilor licitației.   

Semnarea contractelor 
privind achiziții publice  
privind lucrările și 
serviciile de supraveghere 
tehnice 
 

lucru 
privind 
achiziții 
publice 

publice; 
2 contracte  
 

Au fost desfășurate 2 proceduri de achiziții 
publice a lucrărilor și serviciilor, prevăzute în 
cadrul realizării proiectului. Conform 
rezultatelor acestor proceduri au fost încheiate: 
1 contract privind executarea lucrărilor de 
construcție și 1 contract pentru serviciile de 
supraveghere tehnică. 

2.5. Implementarea 
proiectului  
“Complexul 
măsurilor de efeciență 
energetică a Centrului 
de Sănătate din m. 
Comrat” 

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

Trim. I SMP - Nu a fost realizat. 
A fost elaborat un machet al panoului 
informațional. Instalarea la obiect va avea loc 
în luna aprilie a anului 2019.    

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

Trim. I SMP 2 vizite la 
obiect; 
2 ședințe de 
lucru. 

Realizat. 
Pentru perioada de referință au avut loc 2 vizite 
de monitorizare la obiect, au fost desfășurate 2 
ședințe de lucru cu scopul pregătirii pentru 
inițierea lucrărilor de construcție și coordonarea 
graficului de execuție a lucrărilor pentru anul 
2019. 

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

Trim. I SMP - Nu a fost realizat. 
Pentru perioada de referință nu au fost 
executate lucrările de construcție, respectiv nu a 
fost prezentat nici un act de executare a 
lucrărilor. 
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2.6. Prezentarea 
rapoartelor privind 
proiectele, aflate în 
curs de  
implementare, 
finanțate din sursele 
FNDR 

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

Trim. I SMP 13 rapoarte 
săptămânale; 
4 rapoarte 
trimestriale 
privind 
monitorizarea 
proiectelor; 
1 raport 
trimestrial 
privind 
valorificarea 
surselor de 
finanțare. 

Realizat. 
Pentru perioada de referință au fost elaborate și 
prezentate către MADRM: 
- 13 rapoarte săptămânale privind proiectele 
aflate în curs de implementare, aprobate pentru 
finanțare; 
- 4 rapoarte trimestriale privind proiectele, 
aflate în curs de implementare, aprobate spre 
finanțare; 
- 1 raport trimestrial privind monitorizarea 
valorificării mijloacelor de finanțare.  

2.7. Monitorizarea 
proiectelor Regionale, 
aflate în curs de 
implementare în 
parteneriat cu 
Agenția 

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

Trim. I SPRCE 
 

4 evenimente Realizat. 
Au fost desfășurate 4 seminare de studiu, în 
care au fost prezenți reprezentanții mediului de 
afaceri și tineri în vârta de la 16 pînă la 30 ani.  
 

”Centrul de suport în 
afaceri «Business Hub»”, 
finanțat de către DFID 

Trim. I SPRCE 
 

2 evenimente  Realizat. 
Au fost desfășurate 2 seminare de studiu, în 
care au fost prezenți reprezentanții sectorului 
privat (reprezentanții mediului de afaceri) și ai 
ONG. 
 

”Sporirea atractivității 
turistice RD UTA 
Găgăuzia, prin crearea 
Centrului Regional de 
Informare în domeniul 
Turismului (CRIT)”, 
finanțat de către DFID 
 

Trim. I SPRCE 
 

-  Realizat. 
În prezent se execută lucrările de construcție -
reparație în încăperile destinate pentru 
amplasarea centrului informațional.   

2.8. Măsurile de realizare 
a conceptelor de 

Identificarea surselor de 
finanțare pentru elaborarea 

Trim. I SPRCE 
 

1 ședință de 
lucru 

Realizat. 
1 ședință de lucru cu GIZ/MSPL și ADR Sud 
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proiecte, elaborate în 
RD UTA Găgăuzia 

documentaţiei de proiect 
şi de deviz a proiectelor 

privind conectarea orașului Vulcănești la 
apeductul magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-
Găvănoasa-Vulcănești-A.I.Cuza. S-a decis 
actualizarea memorandumului de înțelegere 
prin includerea ADDR Sud și a primăriei or. 
Vulcănești. 
 

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

Trim. I SPRCE 
 

1 ședință de 
lucru  

Realizat. 
1 ședință de lansare a proiectului GIZ 
”Abilitarea cetățenilor din RM” în cadrul căruia 
va fi alocată finanțarea în mărime de 400 mii de 
euro pentru dezvoltarea ONG din regiune. 
    

Domeniul de activitate III: Dezvoltarea capacităților actorilor procesului de dezvoltare regională 
 3.1. Formarea 

permanentă a 
capacităților  
actorilor  de 
dezvoltare regională 

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

Trim. I SPRCE 
SMP 
SFAP 

14 
evenimente 

Realizat. 
5 colaboratori ai ADR au participat la 14 
evenimente de strudiu, organizate în țară. 

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

Trim. I SPRCE 
 

5 
evenimente 

 

Realizat. 
De către ADR UTAG au fost desfășurate 5 
evenimente, la care au participat 101 
reprezentanți ai   MADRM, APL, CRD, ONG, 
mediului de afaceri și alții. 
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Sporirea capacităţilor APL 
pentru elaborarea cererilor 
de finanţare a proiectelor 
din sursele FNDR 

Trim. I SPRCE 
SMP 
 

- A fost realizat parțial. 
A fost elaborat suportul informațional (USB 
stick) pentru APL privind dezvoltarea regională 
în RM și privind prezentarea propunerilor de 
proiecte pentru finanțare.  

 3.2. Participarea 
specialiștilor ADR 
UTAG în activități de 
instruire 

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

Trim. I SPRCE/ 
specialist 
resurse 
umane  

10 seminare 
de studiu 

Realizat. 
2 colaboratori ai SPRCE ADR UTAG au 
participat la 10 seminare de studiu, organizate 
de către GIZ, MADRM și a.  

Instruirea specialiștilor în 
domeniul achizițiilor 
publice 

Trim. I SFAP/ 
specialist 
resurse 
umane 

1 seminar de 
studiu 

Realizat. 
1 instruire în domeniul achizițiilor publice 
desfășurată cu suportul proiectului TAG. 1 
colaborator SFAP din ADR UTAG a participat 
la seminarul organizat de către proiectul TAG. 
 

Instruirea specialiștilor 
secției management 
proiecte 

Trim. I SMP/ 
specialist 
resurse 
umane 

4 seminare Realizat. 
2colaboratori ai SMP din ADR UTAG au 
participat la 4 seminare de studiu, organizate de 
către GIZ, MADRM și a. 
 

3.3. Consolidarea cadrului 
instituțional și a 
potențialului 
administrativ 

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

Trim. I specialist 
resurse 
umane 

1 raport 
privind 

activitățile de 
instruire 
elaborat 

Realizat. 
A fost elaborat 1 raport privind programul de 
instruire pentru anul 2018. 

Domeniul de activitate IV: Colaborarea cu partenerii de dezvoltare 
 4.1. Stabilirea relațiilor cu 

partenerii de 
dezvoltare 

Identificarea partenerilor 
de dezvoltare 

Trim. I SPRCE  5 întîlniri Realizat. 
Au fost desfășurate întâlniri cu reprezentanții:  
- DFID – Departmentul Marii Britanii pentru 
Dezvoltare Internațională; 
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 - GAMCON- Gagauzia Modernization 
Convention; 
- Programul Transnațional Dunărea 2014-
2020» 
- AAP – Academia de Administrare Publică pe 
lîngă Guvernul RM 

Încheierea acordurilor de 
parteneriat 

Trim. I SPRCE - A fost realizat parțial. 
Au fost desfășurate întâlniri cu parteneri, în 
cadrul cărora au fost stabilite înțelegeri 
prealabile privind intențiile de colaborare între 
ADR și AAP (Academia de Administrare 
Publică pe lîngă Guvernul RM). 
 

Desfășurarea 
evenimentelor comune 

Trim. I SPRCE 5 întâlniri; 
2 procese - 

verbale 

Realizat. 
Au fost desfășurate întâlniri cu reprezentanții:  
- DFID – Departmentul Marii Britanii pentru 
Dezvoltare Internațională; 
 - GAMCON- Gagauzia Modernization 
Convention; 
- Programul Transnațional Dunărea 2014-
2020» 
- AAP – Academia de Administrare Publică pe 
lîngă Guvernul RM 
 

 4.2. Identificarea surselor 
alternative de 
finanțare pentru 
proiectele de 
dezvoltare regională 

Informarea APL privind 
programe existente și 
sursele de finanțare 

Trim. I SPRCE/ 
SMP 

11 publicații 
pe pagina 

web 

Realizat. 
Informarea APL privind programele existente  
și surse de finanțare s-a efectuat prin publicarea 
pe pagina-web a Agenției, pe rețeaua de 
socializare Facebook. Au fost plasate publicații  
privind sursele potențiale de finanțare a 
proiectelor în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de suport în afaceri și 
agriculturii.  
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Acordarea asistenței în 
completarea cererilor de 
finanțare 

Trim. I SPRCE/ 
SMP 

2 cereri Realizat. 
A fost acordat suport consultativ în completarea 
Cererii de finanțare a propunerilor de proiecte 
în cadrul concursului al doilea Programului 
”Bazinul Mării Negre 2014-2020”, în calitate 
de partener de implementare a proiectului în 
parteneriat cu ONG „Stabilitatea”. 
 

4.3. Participarea în cadrul 
programului de 
revitalizare urbană, 
finanţat de către 
Polish aid 

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

Trim. I SPRCE 1 ședință Realizat. 
A fost desfășurată o ședință de lucru.  

Participarea la 
evenimentele de instruire 
 

Trim. I SPRCE 1 seminar Realizat. 
A fost desfășurat un seminar de instruire. 

Acordarea asistenței APL 
în elaborarea programului 
și proietelor de revitalizare 
urbană 

Trim. I SPRCE 1 cerere de 
finanțare 
elaborată 

Realizat. 
A fost acordat suportul tehnic în completarea 
cererii de participare la concursul privind 
revitalizare urbană mun. Comrat. A fost 
evaluată o cerere de finanțare. 
 

4.4. Colaborarea în cadrul 
proiectului GIS 

Participarea în şedinţele 
de lucru, organizate în 
cadrul proiectului 

Trim. I SPRCE/  
SMP 

2 ședințe Realizat. 
Sub egida MADRM au fost defășurate 2 ședințe 
de lucru.  
 

Evenimentele de instruire 
privind implementarea 
sistemului GIS 

Trim. I SPRCE/  
SMP 

1 ciclu de 
evenimente 

Realizat. 
A fost desfășurat  ciclul întâi (3 zile) din cele 7 
sesiuni de instruire planificate. 
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4.5. Colaborarea în cadrul 
proiectului UE 
«Integrarea UTA 
Găgăuzia  în 
Structura Naţională 
de Dezvoltare 
Regională»  

Organizarea și 
desfăşurarea 
evenimentelor comune 

Trim. I SMP/ 
SPRCE / 
SFAP 

5 ședințe de 
lucru 

Realizat. 
A fost desfășurată o ședință privind dezvoltarea 
a turismului rural; 1 ședință privind sursele de 
finanțare alternative; 1 ședință în cadrul 
elaborării Programul privind sporirea 
atractivității turistice; 1 ședință privind crearea 
consorțiului în domeniu științei și educației. 

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

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

Trim. I ADR 
UTAG 

5 întâlniri Realizat. 
Au fost desfășurate întâlniri cu reprezentanții:  
- DFID – Departmentul Marii Britanii pentru 
Dezvoltare Internațională; 
 - GAMCON- Gagauzia Modernization 
Convention; 
- Programul Transnațional Dunărea 2014-
2020» 
- AAP – Academia de Administrare Publică pe 
lîngă Guvernul RM 

Domeniul de activitate V: Comunicare și transparență în activitatea ADR UTA Găgăuzia 
 5.1. Asigurarea 

comunicării și 
transparenței în 
activitatea ADR UTA 
Găgăuzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informarea APL de 
nivelul I și II privind 
activitatea ADR UTAG 

Trim. I ADR 
UTAG 

10 articole Realizat. 
Informarea APL de nivelul I și II privind 
activitatea ADR UTAG prin invitarea la 
evenimentele desfășurate și publicarea 
informației pe pagina-web a ADR UTAG. 

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

Trim. I SMP 40 articole, 4 
înregistrări 

video, 2 
albume cu 

foto privind  
Activitatea 

ADR 

Realizat. 
Pe pagina-web a ADR a fost completată baza 
legislativ-normativă. Pentru perioada de 
referință pagina-web a fost vizitată de 23 052 
abonați. 
Au fost publicate 40 de articole, 4 înregistrări 
video, au fost actualizate 2 albume cu foto 
privind activitatea ADR UTAG privind 
procesele de dezvoltare regională în regiune.  

http://www.adrgagauzia.md/
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Reflectarea informaţiei pe 
alte portaluri-web 

Trim. I SMP 14 publicări 
pe portaluri 

media locale, 
regionale și 
naționale 

 

Realizat. 
În mass-media au fost publicate materiale, 
legate cu activitatea ADR UTAG și procesele 
de dezvoltare regională. Au fost publicate 
articole pe portaluri media: grt.md, 
vestigagauzii.md, gagauzinfo.md; point.md; 
vulcanesti.md, cesma.md  

Reflectarea informației 
prin mas-media  
(televiziunea şi radiou) 

Trim. I SMP 1 interviu la 
radiou și 4 la 
televiziune. 

Realizat. 
Pentru perioada de referință au fost date 
interviuri la teleradiocompania publică «GRT». 
 

Administrarea paginii-web 
ADR UTAG pe reţelele de 
socializare 

Trim. I SMP Au fost 
publicate 42 
de postări,  

Realizat. 
Pentru perioada de referință pe pagina-web a 
ADR UTA Găgăuzia și pe rețeaua de 
socializare Facebook au fost publicate 42 
postări, s-au abonat 39 de persoane, în prezent 
sunt 479 abonați. 
 

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

Trim. I SMP Au fost 
făcute 2 

materiale 
promoționale 
și un baner 

informațional 

Realizat. 
Au fost pregătite 100 de USB dispozitive de 
stocare cu logoul ADR UTAG, cu informația 
privind dezvoltarea regională a UTA Găgăuzia. 
A fost inițiată elaborarea panoului 
informațional în 3 limbi. 

Domeniul de activitate VI: Activitatea operațională 
 6.1. Planificarea și 

utilizarea eficientă a 
mijloacelor financiare 
alocate pentru 

Elaborarea proiectului de 
buget al ADR UTAG 

Trim. I SFAP 1 document Realizat. 
A fost elaborat un proiect de buget al ADR 
UTA Găgăuzia pentru anul 2019. 
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asigurarea activității 
ADR UTAG 

Aprobarea bugetului ADR 
UTAG de către MADRM 
și CRD 

Trim. I SFAP 1 document Realizat. 
A fost aprobat bugetul ADR UTAG pentru anul 
2019 
 

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

Trim. I SFAP 4 rapoarte Realizat. 
Au fost prezentate 3 rapoarte privind 
valorificarea mijloacelor și soldurile pe contul 
de decontare pentru implementarea proiectelor 
și asigurarea activității operaționale a ADR și1 
raport privind utilizarea mijloacelor și soldurile 
pe contul de decontare și valoarea proiectelor 
implementate de către ADR în domeniile de 
intervenție. 
 

Rapoarte privind folosirea 
mijloacelor financiare 

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

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

Formarea grupului de 
lucru pentru achiziții 
publice 

Trim. I SFAP 1 ordin Realizat. 
A fost format grupul de lucru privind achizițiile 
în scopul asigurării activității operaționale 
Agenției de dezvoltare regională UTA 
Găgăuzia. 
 

Elaborarea Planului 
privind achiziții publice 
pentru anul 2019  

Trim. I SFAP 1 document Realizat. 
A fost elaborat și aprobat Planul privind 
achiziții publice al Agenției de Dezvoltare 
Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2019. 
 

Elaborarea specificațiilor 
și a documentației de 
atribuire pentru 
procedurile planificate 

Trim. I SFAP 8 documente Realizat. 
Au fost elaborate specificații pentru un șir de 
contracte de valoare mică în cadrul 
achiziționării serviciilor pentru asigurarea 



Publicarea anunµirilor Trim. I 
privind des~urarea 
achizitiilor publice 

Desr~urarea procedurilor, Trim. I 
identificarea ci~tigatorilor 
~i sernnarea contractelor 

-
Tinerea evidentei Trim. I 
contabile a marfurilor ~i 
serviciilor, primite In urma 
realiziirii contractelor 

ELABORAT: 
Svetlana GRAD IN AR, ~ef sectie politici regionale ~ i cooperare externa 
Nicolai MA VRODI, ~ef sectie management proiecte 
Ecaterina ARNA UT, ~ef sectie finante ~i achizifii publice 

OORDONAT: 
Igor MALAI, ~ef direcfie politici de dezvoltare regionala 
Vlad UNGUREAN, sef sectia relafii cu institu!iile de dezvoltare regionala 

SFAP 

SFAP 

SFAP 

activiUilii operafionale in Agentia de Dezvoltare 
Regionala UT A Gagauzia (combustibil, 
programul lC, MoldLex, apa potabila, 
serviciile de comunicare ~i alt.). 

- Afost realizat parfial. 
Pentru asigurarea activitafii operationale 
Agentiei de Dezvoltare Regionale UT A 
Gagauzia au fost des~urate achizitii de 
valoare mica pentru care publicarea anunturilor 
nu este obligatorie. 

8 documente Realizat. 
in vederea asigurarii activitap i operationale 
Agentiei de Dezvoltare Regionala UT A 
Gagauzia In trimestrul II al anului 2019 au fost 
semnate 5 contracte privind prestarea 
miirfurilor ~i serviciilor si 3 acorduri privind 
reglementarea prestarii serviciilor. 

- Realizat. 
Tinerea evidenfei marfurilor ~i serviciilor, 
primite in urma realizarii contractelor se 
efectueaza conform SNC. 
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