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– Aprovizionare cu apă și canalizare
– Agenția de Dezvoltare Regională
– Administrația Publică Locală
– Consiliul Regional pentru Dezvoltare
– Comisie Regională Sectorială
– Comitetul Executiv al Găgăuziei
– Dezvoltarea Regională
– Drumuri regionale și locale
– Documentul unic de program
– Eficiență energetică
– Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
– Fondul Ecologic Național
– Fondul de Eficiență Energetică
– Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
– Sistem Informațional Geografic
– Consiliul pentru cercetări şi schimburi internaționale
– Infrastructura de suport în afaceri
– Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
– Monitoring și evaluare
– Modernizarea serviciilor publice locale
– Organizații non-guvernamentale
– Regiunea de Dezvoltare Sud
– Regiunea de Dezvoltare
– Strategia de Dezvoltare Regională
– Strategia Națională de Dezvoltare Regională
– Secția management proiecte
– Secția politici regionale și cooperare externâ
– Secție finanțare și achi
– Unitatea teritorial administrativă
– Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
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Introducere
Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia este o instituție publică, non-profit, cu
personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului (MADRM). Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia este
coordonată de Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia, care este compus din
reprezentanți ai Comitetului Executiv al Găgăuziei, reprezentanți din partea APL din
regiune, precum și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile.
ADR UTA Găgăuzia are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă și echilibrată a
regiunii, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre diferitele zone ale acesteia (raioanele
Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești) în favoarea locuitorilor ei.
Obiectivul de bază al activității ADR UTA Găgăuzia constă în implementarea Strategiei
de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia și a Planului Operațional Regional (POR), care
reprezintă documente de planificare regională de bază, ce stabilesc direcțiile strategice
pentru dezvoltarea regiunii și contribuie la realizarea politicii naționale de dezvoltare
regională în regiunea dată.
Deși, ADR Găgăuzia a fost fondată abia în anul 2016, în perioada de activitate s-a reușit
elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia 2017-2020
(SDR UTA Găgăuzia), Planului Operațional Regional (POR) și a unui șir de Programe
Regionale Sectoriale (PRS) în sectoare prioritare. În acest context, planul de implementare
a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2020 este o reflecție a Planului de acțiuni pentru
implementarea Strategiei, în care sunt incluse acțiunile ce urmează a fi întreprinse în
perioada de la 01.01.2020 - 31.12.2020, pentru realizarea prevederilor SDR UTA Găgăuzia.
În vederea atingerii scopurilor propuse, ADR UTA Găgăuzia va continua să conlucreze
cu Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia precum și
cu APL de nivelul I, cu instituțiile publice locale, regionale și naționale, cu partenerii de
dezvoltare, finanțatorii proiectelor internaționale de asistență tehnică, ONG-uri, massmedia regională și națională și cu alți actori interesați și implicați în implementarea
politicilor de dezvoltare regională.
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Finanțarea activității ADR UTA Găgăuzia este asigurată preponderent din sursele
Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).
Planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2020 este structurat conform
celor trei priorități specifice stabilite în SDR UTA Găgăuzia 2017-2020, și anume:
1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate;
2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii;
3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale.
Fiecare obiectiv cuprinde mai multe măsuri. Activitățile, planificate pentru anul 2020
acoperă toate măsurile, incluse în SDR UTA Găgăuzia.
Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia pentru
anul 2020, ca document, cuprinde o parte narativă, unde sunt explicate succint acțiunile
preconizate pentru anul de referință, și o anexă, unde acțiunile date sunt prezentate în formă
tabelară.
Pentru a permite monitorizarea implementării SDR UTA Găgăuzia, pe parcursul anului
2020, ADR UTA Găgăuzia va raporta semestrial către CRD și MADRM asupra realizării
acțiunilor stabilite în prezentul plan. În scopul asigurării transparenței activităților realizate,
ADR UTA Găgăuzia, pe lângă publicarea rapoartelor sus-menționate, va recurge la diverse
metode de informare în masă.
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Prioritatea 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate.
Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională pentru anul 2020
prevede acțiuni pentru fiecare din cele 4 măsuri stabilite pentru realizarea obiectivului
specific nr. 1, și anume:
Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de
aprovizionare cu apă și canalizare
Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale
Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide;
Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice.
Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de
aprovizionare cu apă și canalizare
Activitățile planificate în vederea realizării măsurii respective vor fi orientate spre
promovarea conceptelor de proiecte din sectorul AAC elaborate în procesul de planificare
sectorială. În special, un interes deosebit pentru regiune reprezintă elaborarea unui studiu
de fezabilitate privin clasterizarea localităților din regiune în vederea construcției și
exploatării unor stații regionale de epurare apelor uzate. Un alt domeniu de activitate ține
acordarea suportului și a consultanței către primăria mun. Comrat în vederea dezvoltării
unui proiect de construcție a stației de epurare a apelor uzate.
ADR planifică de asemene să monitorizeze situația în cadrul proiectului ”Construcția
sistemului de canalizare în c. Svetlâi” care este inclus în DUP 2017-2020 și să identifice
soluții privind cofinanțarea proiectului respectiv din sursele FNDR.
Un alt aspect al activității în cadrul măsurii respective ține de monitorizarea continua a
acțiunilor realizate la nivelul regiunii în vederea realizării priorităților stabilite în cadrul
”Programului regional sectorial de aprovizionare acu apă și canalizare a UTA Găgăuzia
2018-2025” și actualizarea bazei de date privind nivelul de acoperire cu servicii de AAC a
regiunii.
5

De asemenea, în cadrul măsurii respective pe parcursul anului 2020 vor fi desfășurate
activități ce țin de sporirea nivelului de informare privind regionalizarea serviciilor de AAC,
privind tehnologiile și inovațiile în acest domeniu precum și participarea la evenimentele
relevante (în cadrul diferitelor evenimente de instruire).
Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale
Activitățile, stabilite în cadrul măsurii respective vor fi concentrate pe procesul de
identificare a finanțării pentru pregătirea și efectuarea reparației capitale a 5 coridoare locale
și regionale (131 km) prioritare, identificate în cadrul elaborării Programului Regional
Sectorial „Dezvoltarea infrastructurii a drumurilor locale și regionale regiunii de dezvoltare
UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2025” (aprobată prin decizia CRD nr.2/5 din 5.07.2018).
Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide
În perioada 2015-2016, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ) a fost elaborat studiul de fezabilitate privind crearea sistemului de management
integrat al deșeurilor pentru zona de management al deșeurilor nr. 1 în Regiunea de
dezvoltare Sud. La solicitarea autorităților din UTA Găgăuzia, în zona de management nr.1
au fost incluse și 2 raioane din regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia (Ceadîr-Lunga și
Vulcănești). În acest context, pentru anul 2020 ADR UTA Găgăuzia î-și propune să
continue lucrul de informare a APL cointeresate din regiune cu prevederile și soluțiile
identificate în cadrul studiului în vederea inițierii pregătirii unor poriecte regionale în
domeniul managementului deșeurilor. De asemenea, în cazul constituirii în cadrul ADR Sud
a comisiei sectoriale regionale în sectorul deșeurilor menajere, reprezentațnii RD UTA
Găgăuzia se vor include în activitatea comisiei respective.
Planul de implementare a SDR a UTA Găgăuzia pentru anul 2020 prevede și activități
ce țin de continuarea implementării proiectului „Optimizarea sistemului gestionării
deșeurilor solide în raionul Vulcănești” care este inclus în Documentul Unic de Program
pentru perioada 2017-2020. Pentru anul 2020 se planifică achiziționarea a 2 autospeciale cu
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volum de 6 m3 pentru colectarea deșeurilor în or. Vulcănești. De asemenea se planifică
finalizarea integral a proiectului și transmiterea costurilor investiționale către beneficiar.
Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice
Activitățile prioritare planificate în cadrul măsurii respective sunt concentrate la
implementarea proiectului în domeniul EE “Complexul măsurilor de efeciență energetică
a Centrului de Sănătate din mun. Comrat”. Măsurile privind efeciența energetică în cadrul
proiectului respective pentru anul 2020 includ schimbarea ferestrelor – 500 m2, reparația
acoperișului – 400 m2 și termoizolarea fațadei clădirii – 2900 m2. Pentru anul 2019 se
planifică desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru volumul aditional de ferestre,
încheierea contractului pentru executarea lucrărilor, precum și monitorizarea execuției
lucrărilor de construcție planificate.
De asemenea, în cadrul măsurii respective este planificată elaborarea și actualizarea
bazei de date privind proiectele de eficiență energetică relizate în regiune, precum și
participarea la evenimente relevante în sectorul EE (în cadrul săptămânii ”Moldova EcoEnergetică” și alte activități de studiu).

Prioritatea 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii
Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională pentru anul 2020 include
acțiuni privind măsurile, stabilite pentru realizarea priorității nr. 2 și anume:
Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor;
Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de
creștere economică regională;
Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.
Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea
afacerilor.
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În anul 2020 în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia vor fi realizate activitățile de
finalizare a implementării proiectului în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în
afaceri” Amenajarea și conectarea la infrastructură comunală și la drumurile de acces a
Parcului industrial Comrat” implementarea căruia a fost inițiată în anul 2018. Proiectul
prevede conectarea teritoriei Parcului Industrial la infrastructură comunală (2 stații de
transformatoare, rețele de apeduct – 4350 m, rețele de canalizare – 1100 m, rețele electrice
de innaltă tensiune – 6450 m, rețele de aprovizionare cu gaze naturale – 3130 m), precum
și construcția căilor de acces și a îngrădirilor (3100 m și 2600 m respectiv). În anul 2020
este preconizată organizarea recepției finale a lucrărilor executate și transmiterea costurilor
investiționale către beneficiar.
De asemenea, pentru anul 2020 este planifictă constituirea în cadrul CRD a comisiei
regionale sectoriale în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri și turismului care va
avea drept scop monitorizarea si promovarea inițiativelor de dezvoltare a sectorului.
Necesitatea cereării comisiei va fi stabilită de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare.
În cadrul măsurii respective este planificată elaborarea și actualizarea unei bazei de date
privind proiectele în domeniul creării infrastructurii de suport în afaceri relizate în regiune.
Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte
de creștere economică regională.
În cadrul măsurii date este preconizată inițierea unei analize a situației din regiune în
vederea elaborării unei strategii de specializare inteligentă pentru RD UTA Găgăuzia. În
acest sens în cadrul ADR a fost creat un grup de lucru ce î-și va concentra activitatea pe
identificarea potențialului de dezvoltare și inovare din regiune. Pentru anul 2020 ete
planificat de a identifica experți relevanți care ar acorda suport grupului de lucru în
procersul de elaborare a strategiei de specializare inteligentă. Către finele anului 2020 se
preconizează elaborarea proiectului documentului, desfășurarea cosultărilor publice și
aprobarea în cadrul ședinței CRD. Întrucît, activitatea respectivă are acoperire financiară
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parțială din FNDR, ADR va depune eforturi pentru identificarea finanțărilor adiționale
pentru realizarea activităților planificate în cadrul măsurii respective.
În anul 2020 vor continua activitățile în cadrul proiectului ”Dezvoltarea regională a
Moldovei: Suport privind implementarea strategiei regionale cu folosirea datelor Sistemul
Informațional Geografic (GIS)”. În cadrul proiectului vor fi desfășurate 2 module de
instruire în domeniul urilizării tehnologiilor geospațiale în domeniul dezvoltării regionale.
Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.
În cadrul măsurii respective activitățile vor fi concentrate pe promovarea conceptelor de
proiecte elaborate în cadrul procesului de planificare regională sectorială în domeniul
turismului precum și activități ce țin de identificarea finanțării pentru implementarea lor.
Prioritatea 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale.
Pentru realizarea Priorității nr.3 din Strategia sunt planificate acțiuni în cadrul măsurii a
4:
Măsura 3.1. Dezvoltarea capacității actorilor procesului de dezvoltare regională;
Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională;
Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea
regională la nivel național și internațional;
Măsura 3.4. Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare,
monitorizare și evaluare.
Măsura 3.1. Dezvoltarea capacității participanților în procesul de dezvoltare
regională.
Activitățile, planificate în realizarea măsurii respective se axează pe identificarea
necesităților de instruire ale actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională, cu
precădere membri ai CRD UTA Găgăuzia, reprezentanți ai APL din RD și specialiști din
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cadrul ADR. În acest sens, în cadrul agenției a fost elaborat Programul de instruiri în
domeniul dezvoltării regionale. Pentru anul 2020 acest program prevede 12 module de
instruire orientate pe următoarele domenii:
• Cooperare intermunicipală și regionalizrea serviciilor publice;
• Utilizarea sistemelor informaționale geospațiale;
• Managementul proiectelor dezvoltării regionale;
• Dezvoltarea capacităților în domeniul desfășurării achizițiilor publice;
• Monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate ș.a.
Pe lângă instruirile propuse spre desfășurare în programul pentru anul 2020, se planifică
și participarea la vizitele de studiu care vor fi organizate pe parcursul anului. Astfel în
trimestrul II este plaifictă desfășurarea cu suportul GIZ/MSPL a unei vizite de studiu în
România în vederea studierii experienței de regionalizare a serviciilor de AAC.
În vederea dezvoltării unor metode și mecanisme eficiente de implicare în procesul de
dezvoltare regională se propune pentru anul 2020 de a relansa activitatea comisiilor
regionale sectoriale în cadrul CRD. Crearea acestor comisii ține de competența CRD și în
cazul în care se va decide crearea acestora, ADR va asigura secretariatul activității
comisiilor regionale sectoriale.
Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională.
Pentru anul 2020 MADRM planifică revizuirea și îmbunătățirea bazei normative și
legislative în domeniul dezvoltării regionale. În acest context, în cadrul măsurii respective
sunt planificate activități ce țin de implicarea în procesul de perfecționare a legislației prin
intermediul oferirii propunerilor și comentariilor asupra documentelor elaborate la nivelul
MADRM. De asemenea, specialiștii din cadrul ADR se vor implica în calitate de membri
ai grupului de lucru în procesul de elaborare a instrucțiunii pentru utilizatori privind
înaintarea propunerilor de proiecte finanțate din sursele FNDR.
Una din preocupările prioritare ale ADR în cadrul măsurii respective ține de stabilirea și
dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituții interesate din RM și alte țări. Acțiunile
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preconizate a fi realizate în anul 2020 prevăd identificarea și semnarea acordurilor de
parteneriat cu instituții cu care ADR UTA Găgăuzia are obiective de interes comun atît din
țară, cît și de peste hotare precum și implicarea în activități comune. În afară de această va
fi continuată colaborarea cu GIZ/MSPL, programul USAID Comunitatea mea, CzDA, ș.a
Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea
regională la nivel național și internațional.
Activitățile de atragere a investițiilor au o importanță deosebită, dacă ținem cont de
sursele financiare limitate de care dispune ADR în vederea implementării obiectivelor
stabilite în SDR UTA Găgăuzia 2017-2020. În Planul Operațional Regional al UTA
Găgăuzia pentru anul 2017-2020 sunt incluse 13 proiecte, însă doar 5 dintre acestea sunt
incluse în Documentul Unic de Program 2017-2020 și respectiv vor dispune de finanțare
din FNDR. Aplicanții proiectelor rămase fără acoperire financiară urmează să beneficieze
de suportul ADR în vederea îmbunătățirii cererilor de finanțare.
ADR a planifică promovarea portofoliului de proiecte prioritare și concepte către
partenerii externi în cadrul unor evenimente la nivel regional și național. De asemenea, va
fi oferită consultanță beneficiarilor în vederea aplicării proiectelor în cadrul apelurilor de
propuneri de proiecte care vor fi lansate pe parcursul anului, se va lucra cu APL pentru a
promova aceste proiecte, inclusiv către fondurile naționale existente și în cadrul pregătirii
pentru Concursul propunerilor de proiecte din FNDR.
De asemenea, în vederea atragerii surselor suplimentare sunt planificate întîlniri cu
reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și reprezentanții
diferitor proiecte de asistență tehnică.
Măsura 3.4. Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare,
monitorizare și evaluare.
Activitățile ce urmează a fi efectuate în cadrul acestei măsuri presupun implicarea în
procesul de evaluare a implementării Srategiei Naționale de Dezvoltare 2016-2020. ADR
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Anexă

Planul anual de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Regiunii de Dezvoltare UTA
Găgăuzia 2017-2020 pentru anul 2020

Măsuri

Acțiuni

Perioada de
realizare
(trimestru)

Subacțiuni
I

II

III

Indicatori

Sursa
de
finanța
re

Respon
-sabili

Parteneri

Riscuri

APL;
CEG

Scăderea
interesului;
Lipsa mijloacelor
de finanțare

IV

Prioritatea 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE DE CALITATE
MĂSURA 1.1
Modernizarea,
extinderea și
regionalizarea
serviciilor
calitative de
aprovizionare cu
apă și canalizare

• Promovarea
conceptului de
proiect, privind
elaborarea SF
„Clasterizarea
localităților în
vederea construcției
stațiilor regionale de
epurare a apelor
uzate”.
• Acordarea
suportului primăriei
mun. Comrat în
procesul de
soluționare a
problemelor în
sectorul AAC.
1.1.2.
• Monitorizarea
Realizarea
proiectului de
proiectelor de
construcție a
aprovizionare cu sistemului de
apă și canalizare. canalizare în
comuna Svetlâi.
1.1.1.
Elaborarea
propunelor de
proiecte în
domeniul AAC.

Numărul
ședințelor;
Numărul
propunerilo
r înaintate.

SPRCE

Numărul
ședințelor;
Numărul
propunerilo
r înaintate.

APL

Numărul
ședințelor;

FEN/
FNDR

SPRCE

CEG;
Lipsa interesului
Primăria APL;
mun. Comrat
Lipsa mijloacelor
de finanțare;

APL
Svetlâi
/CEG

Lipsa
mecanismului de
cooperare
reciprocă între
FNDR și FNE

MĂSURA 1.2.
Reabilitarea și
modernizarea
drumurilor
regionale și
locale

MĂSURA 1.3.
Dezvoltarea
sistemelor de
management
integrat al
deșeurilor solide

1.1.3.
Monitorizarea
nivelului de
implementare a
PRS-ului în
domeniul AAC.
1.2.1 Promovarea
conceptelor a 5
coridoare
prioritare în
cadrul
implementării
”Programului
regional sectorial
în domeniul
infrastructurii
DRL
2018-2025».

• Аctualizarrea
datelor în privința
nivelului de
acoperire a regiunii
cu servicii de AAC.

Informația
privind
situația la
sector.

SPRCE

CEG

• Întâlniri de lucru cu
partenerii de
dezvoltare pentru
identificarea
finanțării.
• Întruniri cu APL
pentru promovarea
conceptelor
prioritare.

Numărul
întâlnirilor;

SPRCE

CEG

SPRCE

CEG

1.2.2.
Monitorizarea
nivelului de
implementare a
PRS în domeniul
infrastructurii
DRL 2018-2025.
1.3.1 Informarea
și sensibilizarea
populației și APL
cu privire la
punerea în
aplicare a
sistemului de

• Аctualizarea datelor
cu privire la
proiectele în
domeniul
infrastructurii
rutiere, realizate în
regiune.
• Participarea la
ședințe ale
Comisiei
Regionale
Sectoriale pe
lângă CRD Sud.
• Sporirea nivelului
de informare a

SPRCE

CEG

Numărul
întrunirilor;

Informația
privind
situația în
sector.
Numărul
ședințelor.

FNDR

ADR

SMP;

Lipsa
interesului;
Lipsa mijloacelor
de finanțare;
Lipsa interesului
APL la concepte
prioritare;
Lipsa
mijloacelor
pentru
elaborarea
documentației
de proiect;
Lipsa datelor
statistice.

SPRCE

Lipsa interesului
din partea CRD
Sud în privința
formării CRS în
domeniul MDS

APL

Așteptări
sporite,

Sud

Numărul
evenimentelo

Lipsa datelor
statistice.
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gestionare a
deșeurilor solide.

1.3.2 Punerea în
aplicare a
proiectelor în
domeniul MDS.

APL în domeniul
MDS.

r
informațional
e

SPRCE
.

• Acordarea
suportului
consultativ
operatorilor
regionali, care
oferă serviciile în
domeniul MDS.

Numărul
consultărilor.

SMP;

Implementarea
proiectului
«Optimizarea
sistemului de
gestionării a
deșeurilor solide în
or. Vulcănești»:
• Organizarea și
desfășurarea
procedurilor de
achiziții publice
în cadrul
proiectului,
monitorizarea și
evaluarea
proiectului.
• Transmiterea
cheltuielilor
investiționale
efectuate în cadrul
proiectului către
beneficiar.

Numărul
grupurilor
de lucru
create;
Numărul
anunțurilor
;
Numărul
contractelo
r

FNDR

SFAP;
SMP.

APL

Numărul
actelor de
transmitere
a bunurilor
achiziționat
e

FNDR

SMP;
SFAP.

Primăria
Vulcănești

APL.

Conflictul
intereselor.
MADRM Interesul scăzut
al APL în
suportul
consultativ.

Lipsa
mijloacelor de
finanțare;

Refuzul
benefițiarului de
a recepționa
bunurile
transmise;
Coordonarea
îndelungată a
documentației
2

MĂSURA 1.4.
Sporirea
eficienței
energetice a
clădirilor publice

1.4.1.
Implementarea
proiectului de
eficiență
energetică.

Implementarea
proiectului «Măsuri
de eficiență
energetică a
Centrului de
Sănătate din m.
Comrat»
• Desfășurarea
procedurilor de
achiziții publice în
cadrul proiectului.
• Executarea
lucrărilor privind
sporirea efecienței
energetice a
Centrului de
Sănătate din
Comrat.

1.4.2.
Controlul asupra
implementării
proiectului.

• Monitorizarea
măsurilor în cadrul
proiectului «Măsuri
de eficiență
energetică a
Centrului de Sănătate
din mun. Comrat».

1.4.3.

• Actualizarea
datelor cu privire la

Numărul
anunțurilor
;
Numărul
ofertelor
depuse;
Numărul
contractelor

FNDR;
CEG

SFAP

CEG

Numărul
ședințelor
de lucru;
Numărul
proceselorverbale
privind
lucrările
executate.
Numărul
ședințelor
de lucru;

FNDR

SMP

CEG

FNDR

SMP

CEG

SPRCE

CEG

Numărul
vizitelor la
obiect.

Informația
privind

Aprobarea
tardivă a
bugetului
regional;
Lipsa
operatorilor
economici
calificați;

Achitare tardivă
pentru lucrările
executate;
Abateri de la
graficul de
executare a
lucrărilor;

Executarea
necalitativă a
lucărilor de
construcție de
către
antreprenorul
general;
Identificarea
lucrărilor
suplimentare,
care nu au fost
indicate
în
documentația de
proiect.
Lipsa datelor
statistice.
3

Monitorizarea
nivelului de
implementare a
PRS în domeniul
eficienței
energetice a
clădirilor publice”.

proiectele în
domeniul eficienței
energetice,
realizate în
regiune.

situația în
sector.

Prioritatea 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII
MĂSURA 2.1
Crearea
infrastructurii și
condițiilor
favorabile pentru
dezvoltarea
afacerilor

2.1.1
Realizarea
proiectelor în
domeniul
dezvoltării
economice
regionale și
diversificării
infrastructurii de
afaceri.

Implementarea
proiectului regional în
domeniul dezvoltării
infrastructurii de
afaceri
«Amenajarea și
conectarea la
infrastructură
comunală și la
drumurile de acces a
Parcului industrial
Comrat»
• Organizarea
recepției finale .
• Transmiterea
cheltuielilor
investiționale.

Numărul
vizitelor la
obiect;
Numărul
ședințelor de
lucru.

FNDR

SMP

CEG,
Primăria
mun.
Comrat

Numărul
actelor de
primirepredare.

FNDR

SMP

CEG,
Primăria
mun.
Comrat

• Elaborarea
rapoartelor finale.

Raportul
finalelaborat.

FNDR

SMP

Neânlăturarea
de către
antreprenor a
obiecțiilor,
indicate în
proces-verbal de
recepție a
lucrărilor

Refuzul
beneficiarului de a
recepționa
bunurile;
Coordonarea
tardivă a
documentației.
CEG,
Lipsa
Primăria documentelor
mun.
primare necesare
Comrat
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2.1.2.
•
După necesitate –
crearea unui grup
de lucru
permanent privind
suportul de afaceri
și turism.
•

Formarea CRS în
domeniul
dezvoltării
infrastructurii de
suport de afaceri și
turism.
Organizarea
ședințelor CRS.

2.1.3.
• Actualizarea datelor
Monitorizarea
în privința
nivelului de
proiectelor în
implementare a
domeniul dezvoltării
PRS în domeniul
infrastructurii de
Dezvoltării
suport în afaceri
infrastructurii de
implementate în
suport în afaceri.
regiune.
2.2.1 Elaborarea • Identificarea
MĂSURA 2.2
propunerilor de
experților în
Utilizarea
proiecte
domeniul
potențialului
regionale
ce
specializării
instituțiilor de
stimulează
inteligente pentru
învățământ și
dezvoltarea
stabilirea direcțiilor
științifice ca
potențialului de
de perspectivă pentru
puncte de creștere
inovare al
dezvoltarea Regiunii
economică
regiunii.
de Dezvoltare UTA
regională
Găgăuzia.
• Desfășurarea
ședințelor grupului
de lucru.
•
Elaborarea
proiectului
documentului.

Decizie
CRD.

SPRCE

CRD

Neaprobarea de
către CRD a
deciziei.

Numărul
ședințelor;
Numărul
deciziilor.
Informația
privind
situația în
sector.

SPRCE

CRD

Lipsa interesului;
Lipsa
cvorumului.

SPRCE

CEG

Experții
selectați.

Numărul
ședințelor.

FNDR/ SPRCE
Parteneri
de
dezvoltar
e.

FNDR

SPRCE

Proiectul
FNDR
documentulu
i

SPRCE

Grupul de
lucru,
experți.

Lipsa datelor
statistice.

Lipsa mijloacelor
de finanțare,
Lipsa
specialiștilor
calificați în
domeniul
specializării
inteligente.

Grupul de Lipsa interesului,
Lipsa
lucru,
experți. cvorumului.
Grupul de Așteptări sporite
lucru,
experții.
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2.2.2.
Punerea în
aplicare a
proiectelor interregionale ce
stimulează
dezvoltarea
potențialului de
inovare al
regiunii.

MĂSURA 2.3
Punerea în
aplicare a
potențialului etnocultural și turistic
al regiunii

2.3.1.
Punerea în
aplicare a
proiectelor în
domeniul
dezvoltării
turismului în
regiune.

•
Desfășurarea
consultărilor
publice.

Consultare
publică
desfășurată.

FNDR

SPRCE

Grupul de
lucru.

•
Aprobarea
documentului
privind
specializarea
inteligentă de către
CRD UTA
Găgăuzia.

Decizia
CRD.

FNDR

SPRCE

CRD

Neaprobarea
documentului.

Numărul
СzDA
evenimentelo
r

SMP;
SPRCE

СzDA

Lipsa
interesului.
Încetarea
finanțării
proiectului

• Participarea ADR
UTA Găgăuzia la
activitățile
realizate în cadrul
proiectului ”Suport
privind
implementarea
strategiei regionale
cu folosirea datelor
Sistemul
Informațional
Geografic (GIS)”.
• Întruniri cu
partenerii de
dezvoltare pentru
identificarea
surselor de
finanțare.
• Promovarea
conceptelor de
proiecte în domeniul
turismului.

Lipsa
interesului.

Numărul
întrunirilor.

SPRCE Parteneri de Lipsa interesului
dezvoltare din partea
partenerilor de
dezvoltare

Numărul
evenimentelor.

SPRCE Parteneri de Lipsa interesului
dezvoltare APL, mediului
de afaceri.
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• Studierea bunelor
practici în domeniul
dezvoltării
turismului.

Numărul
Parteneri SPRCE Parteneri de Lipsa
evenimentelo
de
dezvoltare specialiștilor
r.
dezvoltar
calificați
e

Prioritatea 3. ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
MĂSURA 3.1
Dezvoltarea
potențialului
actorilor
procesului de
dezvoltare
regională

3.1.1
Consolidarea
capacităților
actorilor locali și
regionali în
elaborarea și
punerea în
aplicare a
politicilor și
proiectelor
regionale.

• Schimbul de
experiență în
domeniul
dezvoltării
regionale inclusiv
și prin intermediul
vizitelor de studiu
peste hotarele țării.
• Desfășurarea
seminarelor de
instruire și a
trainingurilor
pentru actorii de
dezvoltare
regională (ADR
UTA Găgăuzia,
APL, CRD, CRS).

Numărul
evenimentelor;
Numărul
participanților.

GIZ
Partene
ri de
dezvolt
are

ADR
MADRM
UTA Parteneri de Lipsa surselor de
Găgăuz dezvoltare; finanțare;
ia
Academia de Așteptări sporite
Administrare
Publică

Numărul
evenimentel
or; numărul
participanțil
or.

FNDR/
GIZ

ADR
MADRM; Interesul slab din
UTA Parteneri de partea
Găgăuz dezvoltare; participanților.
ia
Academia de
Administrare
Publică

3.1.2. Asigurarea
aplicării
metodelor și
mecanismelor de
implicare în
procesul de
dezvoltare
regională.

• Formarea CRD
UTA Găgăuzia
(2020-2024).

Numărul
ședințelor,
numărul
deciziilor.

FNDR

MADR
M/
CRD

GIZ

• Actualizarea
componenței CRSuri de profil.

Numărul
deciziilor
privind
crearea.

FNDR
/GIZ

MADR
M/
CRD

GIZ

Formarea
prelungită a
CRD;
Existența
diferitor viziuni
de formare a
CRD
Neaprobarea
deciziei privind
crearea CRS,
Lipsa interesului
la membrii CRS
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МĂSURA 3.2
Fortificarea
eficienței
instituțiilor de
dezvoltare
regională

• Organizarea și
desfășurarea
ședințelor
CRD/CRS.
3.2.1
• Elaborarea
Asigurarea
propunerilor pentru
condițiilor de
îmbunătățirea
luare în comun a
cadrului normativ și
deciziilor și de
legal în domeniul
cooperare.
dezvoltării regională.
• Participarea în
procesul de
elaborare a
instrucțiunii pentru
utilizatori.
3.2.2
Organizarea
evenimentelor
pentru stabilirea
unei cooperări.

MĂSURA 3.3
Atragerea
investițiilor în
domeniile
prioritare pentru
dezvoltarea
regională la nivel
național și
internațional

Numărul
ședințelor,
Numărul
deciziilor.
Numărul
propunerilo
r înaintate.

Numărul
propunerilo
r înaintate.

FNDR

FNDR
și
partene
ri de
dezvolt
are
FNDR
și
partene
ri de
dezvolt
are
FNDR

MADR
M/CRD
/
CRS
SPRCE

MADRM; Lipsa interesului;
Partenerii de anularea
dezvoltare evenimentelor
planificate

MADRM Lipsa
Parteneri interesului;
de
Anularea
dezvoltare evenimentelor
planificate

SPRCE

MADRM

Numărul
acordurilor
de
parteneriat.

• Desfășuarea
evenimentelor
comune.

Numărul
FNDR și ADR
evenimentelo parteneri UTA
r numărul
de
Găgăuz
participanțilo dezvoltar
ia
r
e
Parteneri ADR
de
UTA
dezvoltare Găgăuz
ia

Contribuirea la
atragerea
finanțărilor
externe pentru
implementarea
proiectelor din
POR UTA
Găgăuzia.

Lipsa inițiativei,
Lipsa
cvorumului.

SPRCE

• Colaborarea
cu partenerii
de dezvoltare.

3.3.1.
•
Consolidarea
cooperării cu
partenerii naționali
și internaționali în
domeniul
dezvoltării
regionale.

GIZ

Interesul slab
pentru
colaborare

MADRM; Finanțarea
Partenerii insuficientă.
de
dezvoltare
MADRM; Lipsa interesului
Parteneri de pentru
dezvoltare. finanțarea
proiectelor,
incluse în POR
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Numărul
întrunirilor.

ADR
UTA
Găgăuz
ia

MADRM
Parteneri
de
dezvoltare

Asigurarea
funcționalității și
actualizarea
platformei de
comunicare pentru
membrii CRD și
CRS.

Numărul
materialelor
plasate;

ADR
UTA
Găgăuz
ia

MADRM
GIZ
CRD/CRS

Instruirea
membrilor CRD și
CRS privind
utilizarea
platformei de
comunicare.

Numărul
membrilor
CRD/CRS
instruiți.

GIZ

ADR
UTA
Găgăuz
ia

MADRM
GIZ
CRD/CRS

GIZ

ADR
UTA
Găgăuz
ia

CRD/CRS
UTA
Găgăuzia

• Desfășurarea
întrunirilor
cu
misiunile străine,
acreditate în RM.
3.3.2.
•
Dezvoltarea WEB
informaționale și
a rețelelor de
comunicare pentru
cooperarea interregională,
regională,
transfrontalieră și
transnațională.
•

MĂSURA 3.4
Punerea în
aplicare a unor
sisteme eficiente
de planificare,
programare,
monitorizare și
evaluare.

3.4.1.
Implementarea
eficientă și
transparentă a
strategiei
regionale, a
planurilor
operaționale și a
programelor
sectoriale.

• Contribuire la
procesul de
analiză a Strategiei
Naționale de
Dezvoltare
Regională 20162020.

Numărul
vizitelor.

Lipsa interesului,
lipsa proiectelor
investiționale
străine. Riscuri
politice.
Lipsa cadrelor
calificative
pentru
asigurarea
funcționalității
platformei;
Lipsa finanțării
pentru
funcționarea
platformei
Lipsa interesului

Tergiversarea
procesului de
analiză a SNDR
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3.4.2 .

Elabo1·ai·ea
analizelor ~i
stttdiilor privi11d

Analiza
procesu lui
de
implementar
eaSDR
UTA
GagaLtzi a.
NL1marul
evenimentelor

• A11a liza SDR UTA
Gagauzia 20 172020.

dezvo ltaгea

геgiоп а\ а.

3.4.3 .

1е

Е l аЬога1·еа

sistemelor de

.

111011ito1·izaгe
lп strui1·ea

utilizarii
sistemelor de

FNDR

elaborata.

i11structiunii de
111011itoriza1·e а
proiectelor de
dezvoltare

ADR
UTA
Gagau z

CRD/CRS
UTA
Gagat1zia

Lipsa
datelorstatis\i1:.~

MADRM
CRD/CRS
UTA
Gagauzia

Neimplicarea la
procest1I
deelaborare а
instrucfiLrnii:
Neaprobarea
propLrnerilor
inaintate

necesare

1а

in structiш1 ea

e l aboraгe а

~i

evaluare.

moпitori zare

Participarea 111
procestt I de

FNDR

ADR
UTA
Gagauz
1а

гegionala.

~i

eva \uare.

-

Director al ADR UTA
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