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Introducere
În conformitate cu Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 „Privind dezvoltarea regională în Republica Moldova”, Planul
operațional regional (ulterior POR) este planul de implementarea Strategiei de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia pentru anii
2017 – 2020, și este întocmit pentru trei ani. Planul operațional regional conține proiecte de bază, orientate spre realizarea
priorităților, stabilite în Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 08.02.2008
„Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 „Privind dezvoltarea regională în republica Moldova”,
precum și în conformitate cu Regulamentul Consiliului regional de dezvoltare, pentru aprobarea Planului operațional regional
poartă răspundere Consiliul regional de dezvoltare.
Scopul general al POR UTA Găgăuzia este crearea platformei pentru promovarea și realizarea proiectelor prioritare, care
contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în SDR UTA Găgăuzia în condițiile utilizării eficiente a resurselor și asigurînd
durabilitatea proiectelor realizate.
Procesul de elaborare a POR-ului a fost desfășurat în cîteva etape.:
- identificarea metodologiei de elaborare și a structurii documentului;
- evaluzarea proiectelor, depuse în cadrul concursului cererilor de finanțare;
- abrobarea de către Consiliul regional de dezvoltare a proiectelor prioritare pentru includerea lor în POR și propunerea
proiectelor spre examinare la nivel național în scopul includerii lor în Documentul unic de program;
- elaborarea programului operațional regional;
- aprobarea POR-ului de către Consiliul regional de dezvoltare UTA Găgăuzia.
Din punct de vedere a structurii Planul operațional regional este constituit din cîteva capitole:
I. Contextul strategic. În acest capitol sunt descrise prioritățile strategice de dezvoltare a RD UTA Găgăuzia și măsurile
principale pentru atingerea scopurilor prioritare.
II. Cadrul operațional de implementare a POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020. În acest capitol este inclusă o
scurtă descriere a proiectelor, care au fost prezentate în cadrul concursului de propuneri de proiecte, și care vor contribui la
realizarea scopurilor prioritare, identificate în Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia..
III. Mecanismele instutiționale de implementare. În acest capitol este stabilit rolul instituțiilor de dezvoltare regională în
procesul implementării proiectelor.
IV. Surse de finanțare. În acest capitol sînt prezentate sursele principale de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională.
V. Monitorizarea și evaluarea. În capitolul menționat sunt prezentate mecanismele principale de monitorizarea și evaluzarea
sistemului de implementare a POR-ului.
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I. CONTEXTUL STRATEGIC
Implementarea proiectelor incluse în POR pentru anii 2017-2020 va contribui la realizarea scopurilor determinate în
Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020.
Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 a fost aprobată prin decizia Consiliului
regional de dezvoltare a UTA Găgăuzia nr.1/3 din 24.01.2017 Strategia determină scopul și prioritățile dezvoltării
regionale, precum și concretizează măsurile principale, care sunt planificate de a fi realizate pentru atingerea lor.

SCOPUL PRINCIPAL
Dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii UTA Găgăuzia

Prioritatea 1

Prioritatea 2

Prioritatea 3 3

Asigurarea accesului la serviciile
publice de calitate

Creșterea economică echilibrată și
sporirea competitivității regiunii.

Îmbunătățirea guvernanței în domeniul
dezvoltării regionale.

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și
regionalizarea serviciilor calitative de
aprovizionare cu apă și sanitație.

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și
condițiilor favorabile pentru dezvoltarea
afacerilor.

Măsura 1.2 Repararea și modernizarea
drumurilor regionale și locale.

Măsura 2.2 Utilizarea potențialului
instituțiilor de învățământ și științifice
ca puncte de creștere economică
regională.

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deșeurilor solide
Măsura 1.4 Sporirea efecienței
energetice a clădirilor publice

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

Măsura 3.1 Dezvoltarea capacității
participanților în procesul de dezvoltare
regională
Măsura 3.2
Fortificarea eficienței
instituțiilor de dezvoltare regională.
Măsura 3.3 Atragerea investițiilor în
direcțiile prioritare a dezvoltării
regionale la nivelul național și
internațional
Măsura 3.4 Punerea în aplicare a unor
sisteme eficiente de planificare,
programare, monitorizare și evaluare.
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Programul Operațional Rregional pentru anii 2017-2020, ca instrumentul de implementare a politicii de dezvoltare regională
include 11 proiecte de dezvoltare regională. Aceste proiecte au fost incluse în POR pentru anii 2017-2020, în urma Concursului
propunerilor de proiecte (CPP), care a fost anunțat la 3 martie 2016, în conformitate cu procedurile de selectare, prevăzute în
Instrucțiunile pentru utilizatorii rpivind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare
Regională (aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/16 din 10 martie 2016).
La prima etapă a concursului aplicanții au prezentat 19 note conceptuale, din care la etapa a doua au fost admise de către
Consiliul regional de dezvoltare doar 11 proiecte.
La etapa a doua a concursului aplicanții au pregătit și au prezentat cererile complete de finanțare, care au inclus toate
documentele necesare pentru implementarea proiectului. În urma evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, prin
decizia Consiliului regional de dezvoltare a UTA Găgăuzia nr.1/1 din 7.10.2016 a fost aprobată lista din 11 proiecte, propuse
pentru includerea în Planul operațional regional pentru anii 2017-2020. Cererile de finanțare cu un grad avansat de pregătire și cu
un impact regional seminificativ au fost propuse pentru examinare la comisia interministerială, în scopul includerii lor în
Documentul unic de Program pentru anii 2017-2020. Conform Hotărîrii Guvernului nr. XXXX din XXXXX în Documentul Unic
de Program pentru anii 2017-2020 au fost incluse 5 proiecte din lista propusă.
Proiecte incluse în Planul operațional regional pentru anii 2017-2020 sunt grupate conform scopurilor și măsurilor,
determinate în Strategia de dezvoltare regională pentru anii 2017-2020. Fiecare măsură din POR pentru anii 2017-2020
corespunde domeniilor de intervenție a politicii de dezvoltare regională și conține descriere succintă a situației într-un anumit
domeniu de intervenție, precum și lista indicatorilor, care trebuie să fie realizate pînă la anul 2020.
Se presupune, că Programul Operațional Regional pentru anii 2017-2020 va putea fi completat cu proiecte, care vor fi
identificate în urma elaborării programelor regionale sectoriale.
Programul operațional regional pentru anii 2017-2020 a fost structurat sub formă de tabel cu următorul conținut:
- proiecte prioritare, aprobate în DUP pentru anii 2017-2020 (în tabel sunt marcate cu culoare verde), precum și
informația generală despre aplicanții, partenerii proiectului, locul și perioada de implementare, costul proiectului precum și
sursele de finanțare a proiectelor, indicatori de produs și indicatori de rezultat.
- proiecte pentru care nu sunt identificate sursele de finanțare (în tabel sunt marcate cu culoare roșu), aprobate în lista
proiectelor din POR al UTA Găgăuzia.
Tabelurile menționate mai sus de asemenea conțin o rubrică privind rezultatele, unde este indicată informația generală ce
ține de proiecte incluse.
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PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE

II. CADRUL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL AL UTA
GĂGĂUZIA PENTRU ANII 2017-2020
PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație
Argumentare
Această măsură presupune extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și sanitație, precum și sporirea calității și
eficienței a acestor servicii. În cadrul implementării acestei măsuri este necesar să se țină cont de abordarea pe etape,
stabilită în Strategia națională de aprovizionare cu apă și sanitație (2014-2028).
Una din problemele, care trebuie să fie soluționată în mod prioritar în regiune este lipsa sistemelor de sanitație în
majoritatea satelor din regiune, precum și în sectorul privat în orașe mari. Aproape toate sisteme existente trebuie să fie
reparate, reînnoite restabilite sau construite stațiile de epurare noi. Soluționarea acestei probleme va exclude poluarea
mediului: apelor subterane și a solului cu apele uzate.
În afară de reabilitarea infrastructurii, în proiectele, prezentate APL sunt incluse elementele, care integrează
planificarea acestei ramuri la nivel local, sporirea eficienței operatorului de servicii, colaborarea intermunicipală în scopul
asigurării calității de deservire, precum și acțiunile de informare a populației.
Indicatori:
•
15472 locuitori din or. Vulcănești sunt asigurați cu serviciile publice calitative de aprovizionare cu apă;
•
5 sonde arteziene noi;
•
77 km rețelelor de apeduct;
•
2200 locuitori din comuna Svetlîi au acces la serviciile de canalizare;
•
18.6 km rețele de canalizare.
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Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație
Proiecte finanțate din FNDR
Finanțare, lei

Proiect
Aplicant

Parteneri

(cod, denumire)

G2002
Sistemul de canalizare
a comunei Svetlîi,
raionul Comrat

Comitetul Executiv al
Găgăuziei

Raionul
Comrat, c.
Svetlîi

FNDR

15 546 320

Contribuția
APL

Alte
surse

0

Durata
implement
ării

12 luni

Administrația raionului
Comrat
Primării

1 proiect

Total
din
FNDR
Мера
1.1

1.

Primăria c.
Svetlîi

Localizarea
(localitate)

1 aplicant

2 parteneri

3 localități

15 546 320

0

-

12 luni

Indicatori de
produs
18.6 kм rețele de
canalizare cu diametru
diferit;
- 4 stații de pompare;
- 455 cămine de vizitare
de canalizare;
- lichidarea mai mult de
300 de hazne și fose
septici

Indicatori de
rezultat
-2200 locuitori din c.
Svetlîi au acces la
serviciile de canalizare.
- îmbunătățirea mediului
- îmbunătățirea apelor
din fîntîni.

- 18.6 kм rețelelor de - 2200 locuitori din c.
canalizare cu diametru Svetlîi au acces la
diferit;
serviciile de canalizare.
- 4 stații de pompare

Proiecte fără sursă de finanțare
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G2001
Costruirea și
reconstruirea rețelelor
de apeductcu lungimea
totală de 77 km din or.
Vulcănești

Comitetul
Executiv al
Găgăuziei

- Administrația
raionului Vulcănești,
Primăria or. Vulcănești

Total
Măsur
a 1.1

2.

1 proiect

- Direcția principală a
construcțiilor și
infrastructurii UTA
Găgăuzia;

1 aplicant

2 parteneri

UTA Găgăuzia
raionul
Vulcănești,
orașul
Vulcănești

1 localități

93 500 000

93 500 000

500 000

500 000

24 luni

24 luni

- 1 stație de pompare
reparată;
- 2 rezervoare reparate
cu volum de 1000 m3;
- 1 rezervor nou cu
volum de 1000m3;
- 5 sonde arteziane noi;
- 77 km. rețelelor de
apeduct (inclusiv și
cerculare 42 km);
- instalarea hidranților
de incendiu lîngă
clădirile publici și
construcții cu multe
etaje

- 15472 locuitori din or.
Vulcănești au acces la
serviciile publice de
alimentare cu apă

- 77 km. rețelelor de
apeduct (inclusiv și
cerculare 42 km);
- 5 sonde arteziane noi;

- 15472 locuitori din or.
Vulcănești au acces la
serviciile publice de
alimentare cu apă

- îmbunătățirea situației
ecologice în raion

Măsura 1.2. Repararea și modernizarea drumurilor regionale și locale
Argumentare
Măsura este orientată spre îmbunătățirea infrastructurii rutiere, sporirea legăturilor și mobilității atît în interiorul
regiunii, cît și între regiuni. Este necesar de a atrage atenția la drumuri, care vor fi reparate și vor contribui la dezvoltarea
economică regională și asigurarea accesibilității la serviciile de stat. Toate investițiile pentru reparația drumurilor, care
asigură cetățenilor accesul la infrastructura de importanță regională (educația, ocrotirea sănătății, infrastructura de afaceri,
turismului și a.m.d.), precum și la centrul regional și orașe, vor fi stimulate. O anumită prioritate vor avea drumurile, cu mai
multă influență asupra dezvoltării regionale și concomitent corespund necesităților și intereselor populației, prin intermediul
conectării lor la rețeaua rutieră națională.
Indicatorii
•
11 200 m. de drum reconstruit;
•
6 000 m. de drum reparat;
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•

33122 de locuitori au acces la infrastructura rutieră îmbunătățită.
PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE

Măsura1.2. Repararea și modernizarea drumurilor regionale și locale.
Proiecte finanțate din FNDR
Proiect
(cod, denumire)

Aplicant

Parteneri

Localizarea
(localitatea)

Finanțarea, lei
Contribuția
FNDR
APL

Alte
surse

Durata
implemen
tării

Indicatori de
produs

24 luni

- 11 200 м de drum
reconstruit din ei;
• 8 000 м,
acoperire de beton
asfaltic;
• 3 200 м,
acoperire pietruită;

Indicatori de
rezultat

***

Proiecte fără anumită sursă de finanțare
Comitetul
G1001
Executiv
Reabilitarea și
Găgăuziei
modernizarea
drumului regional L636 Congazcicul de Jos
(inclusiv modernizarea
drumului în tabără de
odihnă „Olimpieț”

2

G1002
Reabilitarea și
modernizarea
sectorului de drum
republican R-37 în or.
Ceadîr-Lunga

Tota
l

1

2 proiecte

Direcția
s.Congazcicul de 30 784 000
al principală a
Jos - Iargara
construcțiilor și
infrastructuriii
UTA Găgăuzia,
Administrația
raionului
Comrat, Primăria
s. Congazcic,
primăria s.
Borogani

Primăria or. Administrația
Or. Ceadîr-Lunga 22 260 208
Ceadîr-Lunga raionului CeadîrLunga,
incubatorul de
afaceri din or.
Ceadîr-Lunga

2 aplicanți

6 parteneri

2 localitți

53 044 208

0

350 000

350 000

0

0

0

36 luni

24-36
luni.

- 6 км. de drum
reparat

17,2 kм de drum
reparat

-asigurarea accesului
populației, agenților
economici la infrastrucura
rutieră calitativă;
- crearea condițiilor pentru
întremare a elevilor în
perioada de vară;
- promovarea planificării în
comun și participarea în
procesul de dezvoltare
regională;;
- îmbunătățirea mediului
- Securitatea traficului rutier
sporită;
- îmbunătățită infrastructura
raionului

33122 locuitori au accesla
infrastructura rutieră
îmbunătățită

Măsura1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide
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Argumentare
Măsura include în sine proiecte, orientate spre sporirea efecienței în gestionarea deșeurilor menagere solide prin
intermediul dezvoltării infrastructurii GDMS, crearea sistemei efeciente de gestionare prin colaborare intermunicipală,
practicii de promovarea a colectării selective a deșeurilor și sporirea calității și efecienței operatorilor regionali. În calitate de
platformă pentru inițiative plănuite este „Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2017” .
În afară de partea ce ține de infrastructură, proiectele prezentate de către APL trebuie să conțină și elementele, care
integrează planificarea acestei ramure la nivel local, sporirea eficienței operatorului de servicii, colaborare intermunițcipală
cu scopul asigurării calității de deservire, precum și acțiunile de informare a populației.
Indicatori:
• 24 000 locuitori beneficiază de serviciile de colectare a deșeurilor;
• Identificarea colaborării intermunicipale între 3 localități (or. Vulcănești, s. Etulia, s. Cișmichioi);
• Întreprindere municipală dotată cu utilajul necesar pentru colectarea deșeurilor menagere (containere din metal sau din
plastic, mașini specializate pentru colectarea gunoiului, excavator și alt.);
• numărul gunoiștilor neautorizate lichidate .
PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE
Măsura 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide
Proiecte finanțate din FNDR
proiect
(cod, denumire)

1

G3001
Optimizarea
sistemului
gestionării
deșeurilor solide
în raionul
Vulcănești

Aplicant

Parteneri

Primăria
or. Administrația
Vulcănești
raionului
Vulcănești,
Primăria s. Etulia,
Primăria s.
Cișmichioi

Finanțarea,lei
Contribuția
Alte
FNDR
APL
surse
or. Vulcănești; 9 571 910
200 000 0
s. Etulia; s.
Cișmichioi
Localizarea
localitate)

Durata
implemen
tării
12 luni

Indicatori de produs
- 600 containere din
metal 80x80x100
- 3000 containeri din
plastic 240 litre
- 2 camioane de
gunoi (cu încărcare
lateral)
- 2 camioane de
gunoi (сu încărcare
din spate)
- 1 excavator

Indicatori de rezulitat
Întreprindere municipală
deservește mai mulți
locuitori
- Colaborare
intermunicipală stabilită,
între 3 localități
(Vulcănești, Etulia,
Cișmichioi)
- 24 000 lovuitori
beneficiez de serviciile
pentru
colectarea
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Total din FNDR
Măsura 1.3

- 1 tractor MTZ-80
- 1 greider
- 1 remorcă 2PTS-4
- 1 calculator
- 4 softvări
-2500
bucleți
informative
- 1 baner

1 proiect

aplicant

2 parteneri

3 localități

9 571 910

0

0

gunoiului
-Îmbunătățirea mediului
- Indicatorii de sănătate
sunt îmbunătățite.

12 luni

Întreprindere
municipală,
amenajată cu utilaj
necesar
pentru
colectarea deșeurilor
menagere (containere
din plastic și din
metal, camioane de
gunoi specializate,
excavator și alte)

12 luni

Întreprindere
municipală, dotată
cu utilaj necesar
pentru colectarea
deșeurilor
- 24 000 locuitori
menagere
beneficiez de serviciile
(containere
din de colectarea gunoiului
plastic și din metal,
camioane de gunoi
specializate,
excavator și alte)

- 24 000 locuitori
beneficiază de servicii
de
colectare
a
deșeurilor

Proiect fără anumită sursă de finanțare

Total
Măsura 1.3

******

1 proiect

1 aplicant

2 parteneri

3 localități

9 571 910

0

0

Măsura1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice
Argumentare
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Măsura prevede implementarea proiectelor, care vor spori eficiența energetică a clădirilor publice în sectorul ocrotirii
sănătății, educației, administrative și sociale, care corespund recomandărilor din Programul național pentru efeciență
energetică 2011-2020. Efeciența energetică a clădirilor publice prevede un complex de măsuri, care includ în sine atît
infrastructura, cît și managementul energitic a bunurilor publice. Ținînd cont de dimensiunile cheltuielilor pentru proiecte
mari și complexe, ele ar putea fi împărțite în sub-proiecte mai mici, în condițiile de respectare a tuturor etapelor obligatorii,
prevăzute în domeniul EE. Ca rezultat al implementării acestei acțiuni, concomitent cu economisirea energiei electrice, vor
fi diminuate cheltuielile din bugetele locale prin reducerea cheltuielilor pentru energia electrică și căldură, precum și va fi
îmbunătățit confortul beneficiarelor.
Indicatori:
• optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice (cu mai mult de 700 000 lei într-un an);
• Numărul persoanelor, care beneficiază de condiții îmbunătățite;
Implementarea măsurilor de eficiența energetică într-o clădire publică (geamuri și vitraje moderne cu suprafață de 763,2 m2;
termoizolarea pereților externe cu suprafață de 2901,5 m2; termoizolarea acoperișului cu suprafață de 1519 m2).
PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI SPRE SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE
Măsura 1.4. Sporirea efecienței energetice a clădirilor publice
Proiecte finanțate din FNDR
Proiect
(cod, denumire)

1

G 6001
Complexul
măsurilor de
efeciență
energetică a
Centrului de
Sănătate din m.
Comrat

Aplicant
Comitetul
Executiv al
Găgăuziei

Parteneri
1. Direcția
principală a
sănătății și
protecției sociale
2. Administrația
raionului Comrat
3. Centrul de
Sănătate al m.
Comrat

Localizarea
(localitate)
m. Comrat

Finanțare,lei
Durata
implemen
Contribuți
FNDR
Alte surse
tării
a APL
8 777 770
335000
0
11 мес.

Indicatori de
produs
-geamuri și vitraje
moderne cu suprafață
de 763,2 m2;
- termoizolarea
pereților exteriori cu
suprafață de 2901,5
m2;
- termoizolarea
acoperișului cu
suprafață de 1519 m2

Indicatori de
rezultat
- optimizarea cheltuielilor
bugetare pentru achitarea
serviciilor energetice
(peste 700 000 lei anual);
- acordarea populației a
serviciilor calitative în
domeniul ocrotirii
sănătății
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Total din FNDR
Măsura 1.4

1 proiect

1 aplicant

3 parteneri

1 localitate

8 777 770

335 000

0

11 luni

- geamuri și vitraje
moderne cu suprafață
de 763,2 m2;
- termoizolarea
pereților exteriori cu
suprafață de 2901,5
m2;
- termoizolarea
acoperișului cu
suprafață de 1519 m2

- optimizarea cheltuielilor
bugetare pentru achitarea
serviciilor energetice (cu
mai mult de 700 000
leiîntr-un an);
- acordarea populației a
serviciilor calitative în
domeniul ocrotirii
sănătății

- optimizarea cheltuielilor
bugetare pentru achitarea
serviciilor energetice
(peste 700 000 lei anual;

11 luni

-- geamuri și vitraje
moderne cu suprafață
de 763,2 m2;
- termoizolarea
pereților exteriori cu
suprafață de 2901,5
m2;
- termoizolarea
acoperișului cu
suprafață de 1519 m2

Proiecte fără anumită sursă de finanțare

Total
Măsura 1.4

*******

1 proiect

1 aplicant

3 parteneri

1 localitate

8 777 770

335 000

0

PRIORITATEA 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.
Argumentare
Principalele activități sunt orientate spre dezvoltarea infrastructurii pentru susținerea afacerilor și sporirea spectrului
de servicii oferite. Pe de o parte, este posibilă crearea noilor obiecte de infrastructură pentru susținerea afacerilor: parcuri
industriale, zone economice libere, incubatori de afaceri, centre de afaceri consultative. Pe de altă parte, în limitele acestei
măsuri vor fi susținute eforturile pentru sporirea și modernizarea infrastructurii existente de susținere a afacerilor prin
diversificarea serviciilor oferite pentru satisfacerea necesităților antreprenorilor.
Indicatori:
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•
•

Investiții capitale în infrastructura Parcului industrial (mii lei);
Numărul rezidenților al infrastructurii de afaceri.
PRIORITATEA 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor
Proiecte finanțate din FNDR
Proiect
(cod, denumire)

Aplicant

Parteneri

Finanțare, lei
Durata
Contribu
FNDR
Alte surse implementării
ția APL
or. Ceadîr-Lunga 10 567 785 143 975 0
12 luni
Localizarea
(localitateь)

1

G4001
Dezvoltarea
infrastructurii și a
drumului de acces
spre Incubatorul
de afaceri din or.
Ceadîr-Lunga

Primăria or.
Ceadîr-Lunga

Incubatorul de
afaceri din or.
Ceadîr-Lunga,
Administrația
raionului CeadîrLunga

2

G 4002
Amenajarea și
conectarea la
infrastructură
comunală și la
drumurile de acces
a Parcului
industrial Comrat

Comitetul
Executiv al
Găgăuziei

Direcția principală m. Comrat
a construcțiilor și
infrastructurii UTA
Găgăuzia,
Administrația
raionului Comrat,
Primăria mun.
Comrat

19 000 000

1 000 000 0

24 luni

Indicatori de
produs)

Indicatori de
rezultat

- 1265 м de drum
reparat;

- Îmbunătățirea
accesului spre
incubatorul de afaceri
din or. Ceadîr-Lunga.
- majorarea numărului
rezidenților
incubatorului de afaceri

- stație electrică și
rețelele de
distribuire a
energiei electrice
cu lungimea de
6450 m;
- gazoductul extern
cu lungimea de
630 m;
-gazoduct intern cu
lungimea de 2500
m;
- rețele de
alimentare cu apă
interne și externe –
cu lungimea
de1650 m și 2500
m;
- rețele externe și
interne de
canalizare cu
lungimea de –
2500 m și 6000 m;

- formarea 2 500
locurilor de muncă;
- deschiderea 50 de
agenți economici noi;
- atragerea 1 800 000
000,00 lei surselor
investiționale;
-sporirea bazei
impozabile cu 50 000
000,00 lei;
- asigurarea accesului
populației, agenților
economici și a
investorilor la o
infrastructură calitativă
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Total din FNDR

- drumuri de acces
cu lungimea de
5000 m;
- împrejmuiri cu
lungimea de –
3100 m;
- clădire
administrativă
- 1265 m de drum
reparat;
- 1 parc industrial
amenajat;
2 proiecte

2 aplicanți

5 parteneri

2 localitate

29 567 785

1 143 975 0

12-24 luni

- Îmbunătățirea
accesului la
incubatorul de
afaceri din or.
Ceadîr-Lunga;
- crearea 2 500 locuri de
muncă;
- deschiderea 50
subiectelor

Proiecte fără sursă de finanțare
Finanțarea, lei
Proiect
(cod, denumire)

Aplicant

Parteneri

Localizarea
(localitate)

FNDR

Cotribuția
APL

Alte
surse

Durabilita
tea
implement
ării

Indicatori de produs

Indicatori de
rezultat

Total Măsura 2.1

*****
- 1265 m de drum
reparat;
- 1 parc industrial
amenajat
2 proiecte

2 aplicanți

5 parteneri

2 localități

29 567 785

1 143 975

0

12-24 luni

- Îmbunătățirea
accesului la
incubatorul de
afaceri din or.
Ceadîr-Lunga;
- crearea 2 500
locuri de muncă;
- deschiderea 50 de
întreprinderi noi.

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii
Argumentare
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În condițiile economiei de piață imaginea regiunii este unul din factorii care contribuie la atragerea invesițiilor în sfera
economică și socială a regiunii. Ținînd cont de moștenirea etno-culturală și de particularitățile culturale unicale ale regiunii
(grup de limbi turcești în combinare cu religia ortodoxă) un nivel înalt de capacități în ramurile tradiționale (creșterea oilor,
prepararea vinului) este necesară promovarea imaginii etno-culturale a regiunii. Analiza actualei politici de dezvoltare
regională și a perspectivelor de utilizare a resurselor culturale în autonomie, ca factor de creare a imaginii favorabile a
regiunii, în paralel cu îmbunătățirea asigurării tehnico-materiale al ramurii turistice, sporirea diversificății și sporirea calității
serviciilor de turism acordate, va permite dezvoltarea diverselor tipuri de turism: etno-cultural, rural, gastronomic și vinicol.
Indicatori:
•
numărul turiștilor, care au vizitat regiunea;
•
numărul obiectelor de turism amenajate;
•
infrastructura rutieră reconstruită cu suprafață de 5,2 km, care asigură un acces liber la obiectele de turism
PRIORITATEA 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii
Proiecte fără sursă de finanțare
Proiect
(cod, denumire)
G 5001
Dezvoltarea
atractivității
turistice a regiunii
prin intermediul
reconstrucției
drumului L-639
FerapontievcaAvdarma-ChirietLunga

Aplicant
Primăria s.
Avdarma

Parteneri
Comitetul
Executiv al
Găgăuziei,
Primăria s.
Ferapontievca,
Primăria s.
Chiriet-Lunga

Localizare
(localitate)
s.
Ferapontievca,
s. Avdarma

Finanțarea, lei
FN
Contribu
DR
ția APL
42 463 000* 0

Durata
Indicatori
implem
de produs
Alte surse
entării
0
24 luni - 5200 m de drum
reconstruit;
- 500 m drumuri de
acces reconstruite;
- 3 000 m2 trotuare
construite;
- 1 pod reconstruit;

Indicatori de
rezultat
- infrastructura de acces
reconstruită cu lungimea de
5,2 km, asigură acces liber la
obiecte turistice;
- numărul turiștilor s-a mărit
cu 10%;
- acces sporit la drumuri
naționale și internaționale și
prin urmare s-a mărit flux
comercial pe tot teritoriul
Republicii Moldova;
-este asigurată securitatea
conducătorilor auto și a
pasagerilor;
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*În tabel sunt prezentate datele conform cererii de finanțare;
**Acest proiect suplimentar a fost inclus în DUP pentru anii 2013-2016. În anul 2016 din FNDR au fost alocați 5 000 000 lei, pentru cofinanțarea
proiectului. Beneficiarul principal este Ministerul Transportului și Infrastructurii Rutiere, în persoana ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”.
Conform contractului încheiat în anul 2016, costul total al lucrărilor a constituit 29 964 967 lei.
Proiecte fără sursă de finanțare
Proiect
(cod, denumire)

Aplicant

Comitetul
G 5002
Executiv al
Dezvoltarea
atractivității turistice a Găgăuziei
regiunii prin
construirea Hors-Town
"AT PROLIN"

Итого
Măsura 2.3

Primăria or.
G5003
Dezvoltarea turismului Vulcănești
sportiv prin
construcția
complexului sportiv în
or. Vulcănești*

Parteneri
Primăria or.
Ceadîr-Lunga,
Incubator de
afaceri din
Ceadîr-Lunga,
Administrația
raionului
Ceadîr-Lunga
Comitetul
Executiv al
Găgăuziei,
Administrația
or. Vulcănești

Localizare
(localitate)
or.
CeadîrLunga

Or. Vulcănești

Finanțare, lei
Contribu
Alte
FNDR
ția APL
surse
14 500 000
500 000
0

25 000 000

0

0

Durata
Indicator de
implimentă
produs
rii
36 luni
-1 hipodrom amenajat;
- 1 manej construit;
- 1 hangar construit;
- drumul de acces
amenajat

12 luni

Indicator de
rezultat
- Dezvoltarea hipismului
în regiune;
- Sporirea atractivității
turistice în regiune;
- Atragerea tineretului la
modul de viața
sănătoasă;

- 1 complex sportiv - Sporirea atractivității
construit
turistice a orașului;
- Diversificarea
serviciilor turistice în
regiune

* Pentru realizarea și durabilitatea acestui proiect este necesar de a revizui conceptul proiectului sub aspectul viabilității și durabilității și în special să-i fie atribui statutul
interregional.
infrastructura rutieră
-numărul turiștilor, care
reconstruită cu o
au vizitat regiunea;
lungime de 5,2 kм,
-numărul obiectelor
3 proiecte
aplicanți
8 parteneri
4 localități
66 400 990 1 500 000 0
12-36 luni care asigură accesul
turistice amenajate
liber la obiectele
turistice

III. MECANISME INSTITUȚIONALE DE IMPLEMENTARE

Proiecte incluse în POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 sunt implementate de către Agenția de dezvoltare
regională UTA Găgăuzia în parteneriat cu APL, care au elaborat și au înaintat cererile de finanțare. Drepturile
și
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obligațiile părților, implicate în procesul de implementare a proiectelor sunt stabilite în contractul de finanțare a proiectelor,
care se semnează înainte de lansarea implementării proiectului. Decizia privind alocarea mijloacelor pentru implementarea
proiectelor va fi adoptată de Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare regională. Proiectele aprobate pentru
finanțare sunt implementate conform prevederilor legislației în vigoare și procedurilor, indicate în Manualul operațional al
Agenției de dezvoltare regională.
Agenția de dezvoltare regională împreună cu APL vor întreprinde eforturi în scopul identificării surselor de finanțare
pentru proiectele care nu au fost aprobate pentru finanțarea din FNDR.
POR pentru anii 2017-2020 poate fi completat cu proiecte, care vor fi identificate în urma elaborării programelor
regionale sectoriale. Decizia privind actualizarea POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 se adoptă de către Consiliul
regional de dezvoltare.
IV. SURSE DE FINANȚARE

Întru implementarea proiectelor, incluse în POR, sunt necesare mijloacele financiare în mărime de 300 126 968 lei. În
conformitate cu Legea „Privind dezvoltarea regională în Republica Moldiva”, ca sursă principală de finanțare a programelor
și proiectelor, orientate spre atingerea sarcinilor dezvoltării regionale este Fondul Național de dezvoltare Regională, care
prevede mijloacele pentru toate regiuni de dezvoltare. Fondul este format din alocări din bugetul de stat ca politica separată
de dezvoltare regională, precum și din alte surse, în special sursele, care sunt prezentate de către partenerii externe. Cotaparte a FNDR constituie 1% din toate veniturile bugetului de stat (exclusiv veniturile cu destinație specială), aprobat prin
Legea „Cu privire la bugetul de stat” pentru anul curent. Fondul poate să atragă și alte mijloace din sectoarele de stat și
private la nivelurile locale, regionle, naționale și internaționale, precum și mijloacele, propuse de programe privind suportul
ale UE.
În vederea implementării proiectelor fără anumit mijloc de finanțare se întreprind acțiunile pentru atragerea
mijloacelor din alte fonduri: (FEN, FR, FEE, FISM) și programelor guvernamentale.
Ca sursă financiară esențială a proiectelor de dezvoltare regională poate fi și asistența donatorilor străini, atît în cadru
programelor de colaborare cu guvenul Moldovei, cît și programelor, accesibile autorităților locale și regionale.
V. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POR PENTRU ANII 2017-2020
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Consiliul regional de dezvoltare UTA Găgăuzia și Agenția de dezvoltare regională UTA Găgăuzia în conformitate cu
legislația în vigoare asigură monitorizarea și evaluarea implementării POR-ului pentru anii 2017-2020. ADR UTA Găgăuzia
prezintă raportare semestriale și anuale către de CRD și MDRC privind procesul implementării proiectelor finanțate din
FNDR și alte surse. În aceste rapoarte se reflectă progresul atins în implementarea POR pentru anii 2017-2020.
Concomitent proiecte, care nu sunt finanțate din FNDR, dar pentru care APL și alți actori de dezvoltare regională au
atras mijloacele pentru implementarea lor, de asemenea vor fi supuse monitorizării pentru evaluarea gradului de
implementare a POR-ului pentru anii 2017-2020. Informația va fi prezentată Agenției de dezvoltare regională UTA
Găgăuzia de către administrația publică locală, conform tabelului întocmit prealabil, care va cuprinde informația privind
bugetele proiectelor, domeniile de intervenție și donatori.
Indicatorii pentru evaluarea obiectivelor generale și specifice:
Pentru obiectivul specific 1 «Accesul asigurat la serviciile comunale calitative»:
- Procent de conectare a populației la serviciile de alimentare cu apă îmbunătățite, (%);
- Procent de conectare a populației la serviciile de sanitație, (%);
- Numărul populației cu accesul îmbunătățit la infrastructura rutieră reparată/reconstruită, (mii de persoane);
- Lungimea drumurilor reparate/reconstruite, (km);
- Numărul localităților conectate la sistemul regional de colectare a deșeurilor, (nr);
- Numărul depozitelor neautorizate lichidate de păstrarea deșeurilor menagere solide;
- Optimizarea cheltuielilor bugetare pentru plata serviciilor energetice (cu mai mult de 700 000 lei într-un an) ;
- Suprafața clădirilor cu măsuri de eficiența energetică implementate, (m2);
- Numărul beneficiarilor de servicii ale instituțiilor cu măsurile de eficiență energetică implementate;
- Numărul localităților implicate în colaborare intermunicipală.
Pentru obiectivul 2 «Creșterea economică durabilă și competitivitatea regiunii »:
- Produsul intern brut;
- Investiția pentru un locuitor al regiunii (lei);
- Investițiile capitale în parcuri industriale, (ZEL);
- Numărul ÎMM/100 locuitori;
- Numărul turiștilor, care au vizitat regiunea;
- Numărul obiectelor turistice reparate/amenajate.
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În conformitate cu prevederile Manualului Operațional al ADR, după implementarea proiectelor individuale, va fi elaborat
raporul final pentru fiecare proiect. În raportul vor fi indicate rezultatele atinse precum și va fi efectuată analiza comparativă a lor
cu obiectivele și sarcinile planificate.
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Anexă1

Repartizarea mijloacelor financiare, alocate anual din FNDR
pentru proiecte din POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020,
aprobate spre finanțare în DUP pentru anii 2017-2020 conform deciziilor CNCDR
Nr

Denumirea proiectului

Costul total al
proiectului
(FNDR)

Mijloacele alocate din FNDR, după ani:
2017

2018

2019

2020

Proiecte finanțate din FNDR (conform deciziilor CNCDR)
PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE
Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație

Măsura 1.2. Restabilirea și modernizarea drumurilor regionale și locale

Măsura 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide

Măsura 1.4. Sporirea efecienței energetice a clădirilor publice

PRIORITATEA 2. CONSOLIDAREA POTENȚIALULUI ECONOMIC ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII.

22

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii
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Anexă 2

Descrierea succintă a proiectelor
Prioritatea

«Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate»

Cod proiectului

G 2 002
Regiunea de dezvoltarea UTA Găgăuzia

Denumirea proiectului

Sistemul de canalizare al comunei Svetlîi raionului Comrat.

Aplicant

Comitetul Executiv al Găgăuziei.

Parteneri

1. Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia;
2. Administrația raionului Comrat.

Localizarea proiectului

UTA Găgăuzia, raionul Comrat, c. Svetlîi.

Prioritatea

Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate.

Măsura

Obiectivele proiectului

Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și
sanitație.
Obiectivul general– construcția rețelelor de canalizare în comună și accesibilitatea fiecărui
locuitor la acest serviciu.
Obiectivele specifice:
- Posibilitățile dezvoltării infrastructurii comunei Svetlîi;
- Atractivitatea comunei pentru investiții;
- Posibilitatea creării locurilor de muncă suplimentare;
- Reducerea îmbolnăvirilor populației și majorarea timpului de viață;
- Îmbunătățirea situației ecologige în comună și în lunca rîului Ialpug.
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Beneficiarii proiectului

-

Populația comunei, studenții colegiului agricol, elevii liceului, agenți economici.

Indicatori de produs

-

Construirea rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare.

-

Îmbunătățirea calității apei din fîntîni, reducerea îmbolnăvirilor, majorarea timpului de
viață a populației, atractivitatea comunei din punct de vedere a investițiilor, deschiderea
locurilor de muncă noi.
Organizarea managementului proiectului și a monitorizării de implementarea lui;
Desfășurarea procedurii de achiziții publice și selectarea antreprenorilor pentru realizarea
proiectului;
Realizarea proiectului investițional;
Desfășurarea campaniei informaționale la toate etapele de implementare a proiectului;
Primirea produselor proiectului și asigurarea durabilității proiectului implementat.

Indicatori de rezultat

Activități principale

Durata proiectului

-

12 luni
inclusiv din:

Costul proiectului
( lei)

Total
15 546 320,00

FNDR

Contribuția

Alte surse

15 546 320,00

–

–

Prioritetatea

«Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate»

Cod proiectului

G 2 001
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia
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Denumirea proiectului

Construirea și reconstruirea rețelelor de aprovizionare cu apă cu lungime totală de 77 km în
or. Vulcănești.

Aplicant

Comitetul Executiv al Găgăuziei.

Parteneri

1. Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia;
2. Administrația raionului Vulcănești;
3. Primăria orașului Vulcănești.

Localizarea proiectului

UTA Găgăuzia, raionul Vulcănești, or. Vulcănești.

Prioritetatea

Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate.

Măsura

Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație.
Obiectivele generale – construirea și reconstruirea rețelelor de asigurare cu apă și
infrastructurii de sanitație, asigurarea și accesibilitatea fiecărui locuitor la aceste servicii.

Obiectivele proiectului

Beneficiarii proiectului

Obiectivele specifice:
- Dezvoltarea infrastructurii de importanță socială în or. Vulcănești;
- Modernizarea sistemelor uzate existente de aprovizionare cu apă și sanitație;
- Asigurarea populației cu servicii publice calitative;
- Reducerea nivelului de îmbolnăviri și majorarea speranței de viață a populației;
- Sporirea nivelului de viață a populației or. Vulcănești;
- Sporirea atractivității investiționale a orașului;
- Îmbunătățirea situației ecologice în regiune.
-

15 472 locuitori orașului vulcănești;
Nu mai puțin de 700 agenți economici locali;
Nu mai puțin de 7000 domicilii și apartamente;
Nu mai puțin de 15 instituții de învățămînt, ocrotirea sănătății și sferei sociale.
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Indicatori de produs

-

-

A fost reconstruită infrastructura de asigurare cu apă cu lungimea de 77 kм;
Asigurarea accesului populației, agenților economice și a investorilor la o infrastructură
calitativă;
Crearea locurilor de muncă noi;
Promovarea planificării comune și participării în procesul de dezvoltare regională;
Îmbunătățirea mediului.

-

Organizarea managementului și a monitorizării proiectului după implementarea lui;
Desfășurarea aciziței publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului;
Desfășurarea măsurilor de reconstruirea infrastructurii de alimentare cu apă;
Desfășurarea campaniei de informare la toate etapele implementării proiectului;
Primirea produselor proiectelor și asigurarea durabilității proiectului implementat.

Indicatori de rezultat

Activități principale

Durata proiectului

Reparația stației de pompare cu schimbarea pompelor hidraulice cu utilajul de eficiență
energetică;
Reparația curentă a celor două rezervoare cu volum de 1000 m3 (hidroizolare internă,
îndiguire);
Construirea unui nou rezervor cu volum de 1000 m3.;
Forare și utilizarea 5 sondelor arteziane noi;
Montarea rețelelor de aprovizionare cu apă cu lungime de 77km (inclusiv și cele inelare
de 42 km);
Instalarea hidranților de incendiu lîngă clădiri publici și construcții cu multe etaje;
Darea în exploatare a sistemei de aprovizionre cu apă reconstruită.

24 luni
inclusiv din:
Total

Costul proiectului (lei)
94 000 000,00

FNDR

Contribuția

Alte surse

93 500 000,00

500 000,00

–
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Prioritatea

«Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate».

Codul proiectului

G 1 001
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

Denumirea proiectului

Reabilitarea și modernizarea drumului regional L636 Congazcicul de Jos, Iargara (inclusiv
modernizarea drumului în tabără de întremare „Olimpieț”.

Aplicant

Comitetul Executiv al Găgăuziei.

Parteneri

1. Direcția principală a Construcțiilor și Infrastructurii UTA găgăuzia;
2. Administrația raionului Comrat;
3. Primăria satului Congazcic;
4. Primăria satului Borogani.

Localizarea

UTA Găgăuzia, satul Congazcic; raionul Leova, satul Borogani.

Prioritatea

Asigurarea accesului la serviciile publice calitative.

Măsura

Repararea și modernizarea drumurilor regionale și locale.
Obiectivul general – reabilitarea infrastructurii rutiere.

Obiectivele

Obiectivele specifice:
- Asigurarea condițiilor pentru întremarea elevilor în perioada de vara;
- Asigurarea populației de serviciile publice calitative și de un nivel de viață destoinică;
- Elaborarea și promovarea planificării comune și participării în procesul dezvoltării regionale.
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Beneficiarii proiectului

Indicatori de produs

Indicatori de rezultat

Activități principale

Durata proiectului

-

1 844 locuitori ai satului Congazcic;
4 194 locuitori ai satului Borogani;
Nu mai puțin de 60 agenți economici locali;
Nu mai puțin de 250 prorietarilor automobilului;
679 copii și salariați, care vizitez tabără de întremare pentru copii.
- 11 200 m de drum reconstruit, din care:
- 8000 m, din beton asfaltic;
- 3200 m, din pietriș
- Infrastructura rutieră regională reconstruită cu lungimea de 11,2 km;
- Asigurarea accesului populației, agenților economici și a investorilor cu o infrastructură
calitativă;
- Crearea condițiilor pentru întremare a elevilor în perioada de vară;
- Promovarea planificării comune și participării în procesul dezvoltării regionale;
- Îmbunătățirea mediului.
- Organizarea managementului și a monitorizării proiectului după implementarea lui;
- Desfășurarea aciziței publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului;
- Desfășurarea măsurilor de reconstruirea infrastructurii rutiere;
- Desfășurarea campaniei de informare la toate etapele implementării proiectului;
- Primirea produselor proiectelor și asigurarea durabilității proiectului implementat

24 luni
Inclusiv:
Total

Costul proiectului (lei)
36 000 000,00

FNDR

Contribuția

Alte surse

36 000 000,00

–

–
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Prioritatea

Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate

Codul proiectului

G 1 002
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

Denumirea proiectului

Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum regional R-37 în or. Ceadîr-Lunga.

Aplicant

Primăria or. Ceadîr-Lunga.

Parteneri

1. Incubatorul de afaceri în or. Ceadîr-Lunga;
2. Administrația or. Ceadîr-Lunga.

Localizarea proiectului

UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga.

Prioritatea
Măsura

Asigurarea accesului la serviciile publice locale .
Repararea și modernizarea drumurilor locale și regionale.
Obiectivul general – modernizarea sectorului de drum regional R-37 de la km1 pînă la km 5.

Obiectivele proiectului

Beneficiarii proiectului

Indicatori de produs

Obiectivele specifice:
- Asigurarea securității pietonilor;
- Dezvoltarea atractivității turistice a regiunii;
- Sporirea fluxului de transport către punctul de trecere a frontierei cu Ucraina;
- Asigurarea accesului calitativ locuitorilor satelor raioanelor Taraclia și Ceadîr-Lunga;
- Dezvoltarea infrastructurii or. Ceadîr-Lunga și a raionului întreg;
- Reducerea migrației populației și a agenților economici tineri.
- Populația or. Ceadîr-Lunga;
- Populația raionului Taraclia
- Agenți economici ai regiunii;
- Instituțiile de învățămînt și preșcolare;
- Populația lăcalităților de alături.
- Total mai mult de 45 mii de oameni
-

Sectorul de drum reparat R-37 (0-6 kм).
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Indicatori de rezultat

Activități principale

Durata proiectului

Costul proiectului (lei)

- Crearea locurilor de muncă;
- Asigurarea securității pietonilor;
- Atractivitatea investițională a raionului;
- Atractivitatea turistică a raionului;
- Îmbunătățirea infrastructurii raionului;
- Promovarea serviciului și a producerii agenților economici.
- Distribuirea obligațiilor între personal;
- Elaborarea press-release-lui;
- Licitație pentru efectuarea reparației a platformei sectorului de drum R-37;
- Încheierea contractului cu antreprenor;
- Demontarea platformei veche;
- Montarea bordurelor din beton;
- Acoperire din beton asfaltic;
- Iluminarea străzilor.
48 luni
inclusiv:
Total
FNDR
Contribuția
Alte surse
22 610 208,00

22 260 208,00

350 000,00

–
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Prioritatea

«Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate»

Cod. proiect

G 3 001

Localizarea

Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia
Optimizarea sistemului gestionarii deșeurilor solide în raionul Vulcanești.
Primăria orașului Vulcănești.
1. Administratia raionului (APL nivelul 2);
2. Primaria satului Etulia (APL nivelul 1);
3. Primaria satului Cișmichioi (APL nivelul 1).
UTA Gagauzia or. Vulcănești, satul Etulia, Cișmichioi.

Prioritatea

Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate.

Măsura

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide.
Obiectivele generale: Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și
crearea unor condiții favorabile pentru populație raionului Vulcanesti.
Obiectivele specifice:
- Modernizarea bazei materiale și tehnice a întreprinderilor municipale de locuințe și servicii
comunale din Vulcănești prin achiziționarea containerelor moderne pentru colectare
separată și de gunoi a deșeurilor, mașini, camioane;
- Informații și eco-educarea publicului pentru a se conforma cu normele de colectare și
depozitare a deșeurilor separate;
- Crearea unui cadru public, cerințele de sănătate și de igienă relevante;
- La depozitele de deșeuri pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor în conformitate cu
cerințele de mediu.
Beneficiarii potențiali ai proiectului vor fi locuitorii din următoarele așezări:
- Or.Vulcănești -16 000 loc.;
- Sat.Etulia – 5 000 loc.;
- Sat. Cișmichioi -3500 loc.

Titlu proiect
Aplicantul
Parteneri

Obiectivele proiectului

Beneficiarii proiectului
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Indicatorii de produs

Indicatorii de rezultat

-

600 containere din metal 80x80x100;
3000 bacuri din plastic volumul 240 litre;
2 camioane de gunoi cu incarcare lateral;
2 camioane de gunoi cu incarcare din spate;
1 excavator incarcator;
1 tractor MTZ-80;
1 autogreider;
1 calculator;
1 remorci 2PTS-4;
4 software;
2500 materiale informativ-educative;
Baner/panouri- 3+3.

Indicatori de baza
- Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor municipale solide vor permite
implementarea unor tehnologii eficiente de prelucrare complexă a deșeurilor, cu
recuperarea componentelor utile.
Obiective
- Colectarea și vânzarea de materiale reciclabile separate, vor fi organizate: plastic, sticlă,
hârtie, metal, și altele.
- Compostarea deșeurilor organice.
- Condițiile vor fi create pentru investiții și noi locuri de muncă pentru afaceri.
- Îmbunătățirea cerințelor sanitare și de igienă de viață și situației de mediu din regiune.
- Starea mediului ambiant îmbunătăţită (apă, aer curat, sol nepoluat).
- Indici de sănătate a populaţiei din localităţile raionului îmbunătăţiţi.
- Condiţii îmbunătăţite de trai a oamenilor.
- Condiţii favorabile de activitate a agenţilor economici.
- Localităţi curate, fără deşeuri.
- Gunoişti neautorizate lichidate.
- Arie de acoperire cu servicii de salubrizare lărgită
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-

Organizarea colectării separate, sortarea, îndepărtarea și stocarea următoarelor tipuri de
deșeuri:
Deseuri de hartie diverse tipuri de hartie si carton
Flacoane de sticla si sticla sparta
Cutii de aliuminiu.
Textile și îmbrăcăminte uzată.
Deferite tipuri de plastic
Alimente si deseuri vegetale

-

Creşterea veniturilor la bugetul local prin valorificarea materialelor reciclabile.
Creşterea nivelului de conştientizare al comunităţii asupra impactului negativ asupra mediului ;
Locuri de muncă permanente – 20 locuri;

-

Activități principale

Durata proiectului

12 luni
Total

FNDR

Contribuția

9 571 910,00

9 370 910,00

201 000,00

Costul proiectului (lei)
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Prioritatea

«Asigurarea accesului la servicii publice de calitate»

Codul proiectului

G 6 001
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

Denumirea proiectului

Complexul de măsuri privind efeciența energetică a Centrului de Sănătate m. Comrat

Aplicant

Comitetul Executiv al Ggăuziei

Parteneri

1. Direcția Generală de Ocrotirea Sănătății și asistenței sociale al UTA Găgăuzia;
2. Administrația raionului Comrat;
3. Centrul de sănătate m. Comrat.

Localizarea
Prioritatea

UTA Găgăuzia m. Comrat.
Asigurarea accesului la serviciile publice calitative.

Măsura

Sporirea efecienței energetice a clădirilor publici.

Obiectivele proiectului

Beneficiarii proiectului

Indicatori de rpodus

Obiectivul general – sporirea efecienței energetice a instituției publice din domeniul ocrotirii
sănătății
Obiective specifice:
- Optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice;
- Asigurarea populației cu serviciile calitative publice în domeniul sănătății;
- Reducerea pe etape a dependenței domeniului public economiei naționale de la importul
resurselor energetice.
- 67 338 persoane, populația a celor 13 primării raionului Comrat;
- 270 colaboratori ai Centrului de Sănătate din mun. Comrat și altor instituții, situate în
clădire;
- Pacienții din alte raioane învecinate (raioanele Leova, Cantemir, Cahul și Basarabeasca).
-

Geamuri și vitraje moderne cu suprafață de 763,2 m2;
Termoizolarea pereților exteriori, cu suprafață de 2901,5 m2;
Termoizolarea acoperișului, cu suprafață de 1519 m2.
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Realizarea măsurilor de sporire a efecienței energetice a instituției publice de sănătate –
Centrul de Sănătate al raionului Comrat;
- Optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice;
- Acordarea populației a serviciilor publice în domeniul sănătății;
- Participare subsidiară a domeniului public UTA Găgăuzia în măsurile de depindenței
economiei naționale de la importul resurselor energetice
- Organizarea managementului proiectului și monitorizarea implementării lui;
- Desfășurarea achiziției publice a lucrărilor și selectarea antreprenorilor pentru realizarea
măsurilor de sporire a efecienței energetice Centrului de Sănătate m. Comrat;
- Realizarea proiectului investițional;
- Desfășurarea campaniei de publicitate la toate etapele de realizare;
- Primirea obiectului în exploatare și asigurarea durabilității proiectului
11 luni
inclusiv:
Total
FNDR
Contribuția
Alte surse
-

Indicatori de rezultat

Activități principale

Durata proiectului

Suma proiectului (lei)

9 112 770,00

8 777 770,00

335 000,00

–

Prioritatea

« Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »

Codul proiectului

G 4 001

Denumirea proiectului

Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia
Dezvoltarea Infrastructurii și a drumului de acces pentru Incubatorul de afaceri or. CeadîrLunga

Aplicant

Primăria or. Ceadîr-Lunga.

Parteneri

1. Incubatorul de afaceri or. Ceadîr-Lunga;
2. Administrația raionului Ceadîr-Lunga.

Localizarea

UTA Găgăuzia or. Ceadîr-Lunga
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Prioritatea
Măsura

Obiectivele proiectului

Beneficiarii proiectului

Indicatori de produs

Indicatori de rezultat

Activități principale

Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.
Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.
Obiectivul general – Reaparația capitală a drumului pe str. S.Lazo și sectorului str. Bulgară.
Obiective specifice:
- Majorarea numărului agenților economici în regiune (prin intermediul Incubatorului de
afaceri);
- Crearea locurilor de muncă suplimentare;
- Majorarea venituirlor bugetare prin intermediul achitării impozitelor de către agenți
Inubatorului de afaceri, Parcului de afaceri;
- Crearea parcului de afaceri;
- Asigurarea accesului ambulanței pentru acordarea asistenței medicale urgente a populației
Ceadîr-Lunga;
- Reducerea migrării populației și a tineretului agenților economici potențiali.
- Populația or. Ceadîr-Lunga;
- Agenți economici din regiune;
- Populația localităților de alături.
Total mai mult de 40 mii de persoane
-

Drumul reparat pe str. S. Lazo;
Sectorul drumului reparat pe str. Bulgară.
Crearea locurilor de muncă;
Atractivitatea investițională sporită a regiunii și UTA Găgăuzia;
Promovarea serviciilor și a produselor agenților economici;
Îmbunătățirea condițiilor pentru crearea parcului industrial;
Dezvoltarea culturii antreprenoriale în Găgăuzia;
Sporirea cantității serviciilor acordate de către asistența medicală urgentă.
Distribuirea obligațiilor personalului;
Elaborarea pres-realizului;
Licitație pentru efectuarea reparației drumului str. S.Lazo și a sectorului Bulgară;
Încheierea contractului cu antreprenorul;
Demontarea acoperiri vechi;
Montarea bordurelor din beton;
Acoperirea din beton asfaltic cu umplutură mare cu grosime de 6 сm;
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Durata proiectului

Acoperirea din beton asfaltic cu umplutură măruntă cu grosime 4 сm.

12 luni
inclusiv:

Suma proiectului
(lei)

Total
10 822 760,00

FNDR

Contribuția

Alte surse

10 711 760,00

111 760,00

–

Prioritatea

«Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »

Codul proiectului

G 4 002
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

Denumirea proiectului

Amenajarea teritoriului și conectarea la infrastructura de utilități publice și drumurile de acces
a Parcului industrial mun. Comrat.

Aplicant

Comitetul Executiv al Găgăuziei.

Parteneri

1. Primăria mun. Comrat;
2. Administrația raionului Comrat;
3. Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia.

Localizarea

UTA Găgăuzia, mun. Comrat.

Prioritatea

Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.

Măsura

Crearea infrastructurii și a condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general – crearea locurilor de muncă.
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Beneficiarii proiectului

Indicatori de produs

Indicatori de rezultat

Activități principale

Durata proiectului
Suma proiectului (lei)

Obiective specifice:
- Atragerea investițiilor străine și naționale;
- Desfășurarea activității economice în conformitate cu posibilitățile specifice de dezvoltare
a zonei respective, inclusiv folosirea mai eficientă a proprietății publice;
- Dezvoltarea întreprinderilor medii și mici;
- Crearea ramurilor de competitivitate industrială în baza tehnologiilor moderne și de
inovație
- 154 047 locuitori din UTA Găgăuzia, din motivul majorării bazei impozabile;
- 50 agenți economici, care vor deveni rezidenți ai parcului industrial;
- 2 500 salariați, care vor fi ngajați la locuri noi de muncă și familiile lor.
- Stația electrică și rețelele de furnizare a energiei electrice, cu lungimea de - 6450 m;
- Rețelele de gaze naturale cu lungimea:
gazoductul extern, cu lungimea de - 630 m;
gazoductul intern, cu lungimea de - 2500 m;
- Rețelele de apeduct externe și interne, cu lungimea de – 1650 m și 2500 m;
- Rețelele de canalizare externe și interne, cu lungimea de – 6000 m și 2500 m;
- Rețeaua drumurilor de acces, cu lungimea de – 5000 m;
- Îngrădire, cu lungimea de – 3100 m;
- Clădire administrativă
- Creare a 2 500 locuri de muncă;
- Deschiderea 50 agenți economici noi;
- Atragere a 1 800 000 000,00 lei mijloacelor investiționale;
- Majorarea bazei de impozit cu 50 000 000,00 lei;
- Asigurarea accesului populației, agenților economici și investorilor la infrastructura
calitativă .
- Organizarea managementului și a monitorizării de implementare a proiectului;
- Desfășurarea achziției publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului;
- Desfășurarea activităților referitor la lucrări de construcție;
- Desfășurarea companiei informaționale la toate etapele implementării proiectului;
- Primirea produselor proiectului și asigurarea durabilității proiectului implementat.
24 luni
Total

inclusiv din care:

39

20 000 000,00

FNDR

Contribuția

Alte surse

19 000 000,00

1 000 000,00

–

Prioritatea

« Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »

Codul proiectului

G 5 001

Denumirea proiectului

Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia
Sporirea atractivității turistice a regiunii prin reconstruirea drumului L639 FerapontievcaAvdarma-Ceadîr-Lunga.

Aplicant

Primăria satului Avdarma.

Parteneri

1. Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia;
2. Primăria satului Ferapontievca;
3. Primăria satului Chiriet-Lunga.

Localizarea proiectului

UTA Găgăuzia, satul Ferapontievca, satul Avdarma, satul Chiriet-Lunga.

Prioritatea

Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.

Măsura

Realizarea potențialului etno-cultural și turistic.
Obiectivul general – traseul turistic cu infrastructura rutieră dezvoltată.

Obiectivele proiectului

Obiectivele specifice:
- Reconstruirea drumurilor cu lungimea de 10,2 km, inclusiv 5,2 km cu acoperire dură;
- Majorarea turiștilor cu 10%;
- Îmbunătățirea calității de acordare populației a serviciilor publice;
- Construirea 3,0 mii m2 a trotuarelor;
- Crearea condițiilor de acces către obiectele turistice, instituțiile de învățămînt, de cultură
și ocrotirea sănătății;
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-

Beneficiari proiectului

Indicatori de rezultat

Durata proiectului

5200 m de platformă rutieră reconstruită cu acoperire dură ;
5 000 m drum de acces reconstruit;
3 000 м2 trotuar amenajat;
1 pod reconstruit.
Reconstruită infrastructura rutieră cu lungimea de 10,2 km, asigurînd acces liber la obiectele
turistice și majorînd migrarea oaspeților și turiștilor;
- Numărul de turiști și oaspeți s-a majorat cu 10 %;
- Create condițiile favorabile pentru asigurarea accesului populației, agenților economici și a
investorilor la o infrastructură calitativă;
- Create condițiile de acces către instituțiile de învățămînt și ocrotirea sănătății ;
- Sporit accesul la drumurile naționale și internaționale și prin urmare, majorarea migrațiilor
comerciale pe tot teritoriu al Republicii Moldova;
- Asigurată securitatea deplasării conducătorilor, pasagerilor și pietonilor;
- Sporită starea mediului.
Organizarea managementului și a monitorizării de implementare a proiectului;
Desfășurarea achziției publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului;
Desfășurarea activităților referitor la reconstruirea infrastructurii rutiere;
Desfășurarea companiei informaționale la toate etapele implementării proiectului;
- Recepționarea produselor proiectului și asigurarea durabilității proiectului implementat
-

Indicatori de produs

Activități principale

3790 locuitori ai satului Avdarma;
2578 locuitori ai satului Chiriet-Lunga;
870 locuitori ai satului Ferapontievca;
Nu mai puțin de 120 agenți economici locale;
Nu mai puțin de 550 proprietarii autovehiculelor.

-

24 luni
inclusiv:
Total

Suma proiectului (lei)
42 463 000,00

FNDR

Contribuția

Alte surse

42 463 000,00

–

–
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Prioritatea

«Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »

Codul proiectului

G 5 002
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

Denumirea proiectului

Dezvoltarea drumului de acces și modernizarea complexului de hipism în or. Ceadîr-Lunga

Aplicant

Primăria or. Ceadîr-Lunga.

Parteneri

1. Incubator de afaceri din or, Ceadîr-Lunga;
2. Administrația raionului Ceadîr-Lunga.

Localizarea proiectului

UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga.

Prioritatea

Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.

Măsura

Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.
Obiectivul general – dezvoltarea drumului de acces și modernizarea complexului de hipism
din or. Ceadîr-Lunga.

Obiectivele proiectului

Beneficiarii proiectului
Indicatori de produs

Obiective specifice:
- Studierea mersului călare;
- Crearea condițiilor pentru dezvoltarea hipismului în regiune;
- Aplicarea hipoterapiei pentru reabilitarea copiilor cu PCI, prin stimularea, dezvoltarea
reflexelor de mișcare;
- Organizarea accesului tineretului;
- Atragerea tineretului la un mod de viață sănătos;
- Păstrarea și promovarea valorilor patrimoniului local cultural;
- Păstrarea rasei da cai „Orlov” care se află pe cale de dispariție;
- Dezvoltarea atractivității turistice a regiunii.
- Populația or. Ceadîr-Lunga;
- Populația localităților de alături.
Total: peste 40 mii de persoane.
- Drumurile de acces către complexul de hipism reparate.
- Construirea hipodromului, manejului, hangarului, căsuței pentru turiști.
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-

-

Dezvoltarea hipismului în regiune;
Aplicarea metodelor mersului călare de lecuire, și anume: sporirea mobilității și
numărului mișcărilor, (funcționării mușchilor palmei și a degeților) și a posibilității de
împlinire a procedurilor zilnice de către copiii cu PCI ;
Atractivitatea turistică a raionului;
Atragerea tineretului la o viață sănătoasă;
Păstrarea rasei da cai „Orlov” care se află pe cale de dispariție;

-

Repartizarea obligațiilor personalului;
Licitație pentru efectuarea lucrărilor de construcții și reparație;
Încheierea contractului cu antreprenorul;
Construirea hipodromului și locului de parcare (35x60);
Construirea manejului și hangatului;
Construirea căsuței pentru turiști cu parcul;
Reparația drumului de acces la complexul de hipism.

Indicatori de rezultat

Activități principale

Durata proiectului

48 luni
inclusiv din care:
Total

Suma proiectului (lei)
15 000 000,00

FNDR

Contribuția

Alte surse

14 500 000,00

500 000,00

–

Prioritatea

« Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii»

Cod. proiect

G 5 003

Titlu proiect
Aplicantul

Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia
PROMOVAREA TURISMULUI SPORTIV PRIN CONSTRUCȚIA COMPLEXULUI
SPORTIV ÎN OR. VULCĂNEȘTI.
Primaria orasului Vulcănești.
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Parteneri

1. Administratia raionului Vulcănești UTA Găgăuzia APL II;
2. Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia (Directia de constructii si infrastructurii din UTA
Găgăuzia) APL II.

Localizarea

UTA Găgăuzia, or. Vulcănești.

Prioritatea

Creșterea economică echilibrată și durabilă.

Măsura

Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii
Obiectivul general: creșterea atractivității UTA Găgăuzia pentru localnici și vizitatori în
vederea sporirii competitivităţii sectorului turistic al regiunii, prin promovarea turismului
sportiv.
Obiectivele specifice:
- Dezvoltarea și promovarea produsului turistic specific orașului Vulcănești și UTA
Găgăuzia în întregime, ce se va adresa în egala măsură publicului larg și unor grupuri
țintă restrânse, precum şi includerea acestuia în oferta turistica la nivelul regiunii în
vederea creșterii atractivității zonei pentru vizitatori (sportivi, susținători ai
sporturilor etc.);

Obiectivele proiectului

-

Consolidarea cooperării regionale între unitățile teritorial administrative din cadrul
UTA Găgăuzia;

-

Modernizarea infrastructurii de sport din or. Vulcănești, prin construcția Complexului
sportiv multifuncțional, pentru asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
competiţiilor sportive la nivel regional, naţional.

-

Punerea în valoare a patrimoniului existent în regiune pentru practicarea şi
dezvoltarea turismului sportiv;

-

Promovarea imaginii regiunii sud favorabile pentru practicarea și dezvoltarea
turismului sportiv.
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Beneficiarii proiectului

Indicatorii de produs

-

Populatia UTA Găgăuzia (150 mii locuitori);
Peste 2500 sportivi;
Cadre didactice;
Circa 300 turistici anual;
160 de tineri, care vor beneficia de activităţile din cadrul şcolii de vară;
120 tineri participanţi la turneul regional de orientare sportivă.

Construcția complexului sportiv care va include:
- Clădire modernă cu două nivele, dotată respectiv, destinată instruirii în domeniul
turismului, antrenamentelor şi competiţiilor sportive;
- Construcția unei săli pentru jocuri sportive (baschet, volei, fotbal, lupte);
- Construcția unei săli pentru antrenamentele luptătorilor;
- Construcția unui bazin;
- Construcția unui minihotel;
- Amenajarea teritoriului adiacent, inclusiv a unei parcări;
- Teren aferent clădirii bine amenajat, îngrădit;
- Parcare amenajată pentru automobile;
- Utilaje şi inventar sportiv modern instalat, pentru antrenamente şi competiţii sportive;
- Traseul turistic sportiv comun al regiunii;
- 10 locuri de muncă permanente, nou create.
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Indicatorii de rezultat

Rezultatele proiectului ar fi:
- Creșterea atractivității zonei atât pentru investitori, cât și pentru vizitatori.
- Infrastructura de turism dezvoltată și oportunități noi pentru valorificarea potențialului
turistic;
- Facilitarea accesului la populației la evenimente sportive, culturale și turistice;
- Creșterea contribuției sectorului de turism la bugetul UTA Găgăuzia;
- Valorificarea potențialului turistic al regiunii;
- Stimularea dezvoltării și diversificării serviciilor de turism în regiune;
- Promovarea turistică a regiunii;
- Creşterea numărului de turişti și vizitatori în zonă cu cel puțin 15%;
- Viziune clară a traseelor și obiectelor turistice ale UTA Găgăuzia și regiunii (baza de
date) elaborată;
- Accesul populației de a practica sport într-un spațiu bine amenajat;
- Locuri noi de muncă create.
Activităţi de planificare, organizare şi construcţie a reţelelor exterioare, lucrări de
terasament şi edificare a fundaţiei;
- Elaborarea traseului obiectivelor turistice sportive şi stabilirea localităţilor ţintă;
- Elaborarea materialelor promoţionale a obiectivelor turistice sportive;
- Organizarea şi desfăşurarea turneului regional de orientare sportivă;
- Organizarea şcolii de vară pentru 160 sportivi din regiune în vederea promovării
orientării sportive;
- Elaborarea unui program comun de activitate în domeniul turismului sportiv;
- Evaluarea şi monitorizarea proiectului;
- Raportarea (narativă şi financiară) şi diseminarea informaţiei.
- Evaluarea şi monitorizarea proiectului;
- Raportarea (narativă şi financiară) şi diseminarea informaţiei.
12 luni
-

Activități principale

Durata proiectului

Suma proiectului (lei)

Total

FNDR

Contribuția

25 000 000,00

25 000 000,00

–
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