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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 2019 este o reflecție a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategie, în care sunt incluse acțiunile concrete, ce 
urmează a fi întreprinse în perioada de la 01.01.2019 - 31.12.2019, pentru realizarea prevederilor SDR UTA Găgăuzia. 

În vederea atingerii scopurilor propuse, ADR UTA Găgăuzia conlucrează cu Comitetul Executiv al Găgăuziei, Adunarea 
Populară a Găgăuziei 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, mass-media regională și națională și cu alți actori 
interesați și implicați în implementarea politicilor de dezvoltare regională. 

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 2019 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. Creștere economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii;  
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3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale. 

    Fiecare obiectiv cuprinde mai multe măsuri. Activitățile, planificate pentru anul 2019 acoperă toate măsurile, incluse în 
SDR UTA Găgăuzia. 

Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia pentru anul 2019, 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 2019, 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. 
 
Prioritatea 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate. 

 
       Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională pentru anul 2019 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 din plan, în primul rând țin de funcționarea Comisiei Regionale 
Sectoriale (CRS) în domeniul Aprovizionării cu apă și canalizare și eficienței energetice, componența căreia a fost aprobată prin 
decizia CRD nr.3/5.1 din 25.10.2018. O direcție de bază  a activității Comisiei constituie monitorizarea situației în domeniul 
AAC în regiune și contribuire la îmbunătățirea situației în sector. 
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De asemenea, în cadrul măsurii respective este planificată activitatea, ce ține de sporirea nivelului de informare privind 
tehnologiile și inovații 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). Studiul de fezabilitate a fost finalizat în anul 
2016 și actual se află la etapa discutării privind finanțarea proiectului.  
    În acest context, de către Comitetul Executiv al Găgăuziei a fost adoptată Hotărîrea nr.13/6 din 24.09.2017 ”Privind 
participarea în proiectul ”Instituirea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în Zona 1 (ZMD) în Regiunea de 
dezvoltare Sud (raionalele or. Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr-Lunga și Vulcănești)”. Aprobarea studiului de fezabilitate va 
permite integrarea localităților din raioanele vizate în sistemul integrat de gestionare a DMS din regiunea Sud, inclusiv prin 
intermediul participării în ședințele Comisiei regionale sectoriale în domeniul GDS pe lîngă CRD Sud. 
    Planul de implementare a SDR a UTA Găgăuzia pentru anul 2019 prevede și activități ce țin de continuare activității privind 
implementarea unui proiect în domeniul DMS. În Documentul Unic de Program pentru perioada 2017-2020 a fost inclus proiectul 
”Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești”. Conform deciziei CNCDR, pentru anul 2017 
au fost alocate mijloace financiare, au fost desfășurate procedurile de achiziții publice și a fost livrată o parte de  echipamente, 
prevăzute în proiect (147 de containere pentru colectarea deșeurilor). În anul 2018 s-a continuat implementarea proiectului – au 
fost desfășurate procedurile de achiziții publice și au fost livrate unele părți de echipamente prevăzute în proiect (3514 containere 
din plastic cu volumul 0,12 m3 și 1 autospecială cu volumul 6 m3).  
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  În anul 2019 se va continua implementarea proiectului. Sunt planificate organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții 
publice și de livrare a unui buldozer pentru deservirea gunoiștelor.  

 
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 m. Comrat”. Măsurile privind efeciența energetică 
în cadrul proiectului includ schimbarea ferestrelor – 763 m2, schimbarea acoperișului – 1519 m2 și termoizolarea pereților – 2900 
m2. În anul 2018 conform deciziei CNCDR au fost alocate mijloacele de finanțare pentru desfășurarea procedurilor de achiziții 
publice și lansarea lucrărilor de construcție. Însă, în procesul de desfășurare a procedurilor de achizițiilor publice nu s-a reușit 
contractarea antreprenorului general și mijloacele de finanțare nu au fost valorificate. 

Pentru anul 2019 se planifică desfășurarea procedurilor de achiziții publice, încheierea contractelor privind serviciile și 
lucrările, prevăzute în cadrul realizării proiectului, lansarea lucrărilor de construcție și montare, precum și monitorizarea 
activităților planificate.  

Una din activitățile de bază planificată este dezvoltarea conceptului proiectului în domeniul EE, prioritatea căruia este 
argumentată în Programul Regional Sectorial „Efeciența energetică a clădirilor publice regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia 
2018-2025” (aprobată prin decizia CRD nr.2/3 din 5.07.2018). A fost propusă clădirea Școlii profesionale mun. Ceadîr-Lunga. 
În această activitate va fi implicată CRS AAC și EE și va fi acordat suportul tehnic din partea   Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. 
   De asemenea, în cadrul măsurii respective sunt planificate activități ce țin de sporirea nivelului de informare privind 
tehnologiile de eficientizare energetică și sursele de energie alternativă, precum și participarea la evenimente relevante (în cadrul 
săptămânii ”Moldova Eco-Energetică” și alte activități de studiu).  
 
Prioritatea 2.  Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii 

 
Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională pentru anul 2019 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;  
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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. 

În anul 2017 în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia a fost aprobat Programul Regional Sectorial ”Dezvoltarea 
infrastructurii de suport în afaceri în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2022” (Decizia CRD nr.2/3 din 
06.07.2017), scopurile strategice a căruia sunt: 
     1. Creșterea eficacității subiecților existenți ai ISA 
    2. Crearea subiecților ISA care acționează ca elemente de legătură ale proceselor economice 
   3. Dezvoltarea interacțiunii de rețea între structurile de afaceri - APL - știință și educație - ISA și extinderea integrării  
      International 

În Plan sunt incluse și  activități ce țin de implementare a 2 proiecte în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri. 
În Documentul Unic de Program pentru perioada 2017-2020 au fost inclus proiectul ”Amenajarea și conectarea la 
infrastructură comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat”. Conform deciziei CNCDR, pentru anul 2017 
au fost alocate mijloace financiare și în anul 2018 a fost inițiată procedura de implementare a proiectului respectiv,care  va fi 
continuată și în anul 2019. 

Proiectul prevede conectarea teritoriei Parcului Industrial la infrastructură comunală (2 stații de transformare, 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 2018 au fost 
desfășurate procedurile de achiziții publice, a fost încheiat contractul cu operatorul economic și au fost executate lucrările de 
construcție a  rețelelor electrice, inclusiv stații de transformare, rețelele de alimentare cu apă potabilă cu 2 rezervore cu volumul 
300 m3 și o stație de pompare a apei, rețelele de canalizare și stația de epurare biologică, rețelele conductei de gaze naturale.    

În anul 2019 se va continua implementarea proiectului - construirea drumurilor de acces și a îngrădirii – în cadrul contractului 
încheiat privind lucrările de construcție . 

În afară de aceasta, sunt planificate activitățile comune privind două proiecte-soft, aflate în curs de implementare în parteneriat 
cu Agenția, care au fost incluse în POR în anul 2018 (decizia CRD nr.3/3 din 25.10.2018): Fondul de susținere a 
Antreprenoriatului pentru Tineri și Centrul de suport în afaceri „Business Hub”.  

De asemenea, pe parcursul anului 2019 va fi efectuată monitorizarea activităților planificate și informarea privind progresele 
atinse în cadrul implementării proiectelor menționate. 
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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. Cunoașterea situației privind potențialul 
existent, va da posibilitate de a asigura o mai mare flexibilitate a structurilor din domeniul dezvoltării socio-economică în 
organizarea procesului de formare a forței de muncă calificate și dezvoltarea programelor de formare continuă (recalificare) în 
cadrul specialităților solicitate pe piața forței de muncă din regiune. 

ADR cooperează cu USC și alte instituții de învățămînt, participă la multe activități desfășurate de către Centrul de inovare, 
facultate agrară și economică (mese rotunde, conferințe, concursuri și alte) 
      Întrucît, activitatea respectivă nu are acoperire financiară din FNDR, Agenția va depune eforturi pentru identificarea 
finanțărilor adiționale pentru realizarea activităților planificate în cadrul măsurii respective. 
 
Măsura 2.3  Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.  

În cadrul măsurii respective este planificată ședință a grupului de lucru finală, inițierea etapei de consultări publice și 
aprobarea de către CRD a Programului Regional Sectorial în domeniul atractivității turistice, care se elaborează cu ajutorul 
suportului tehnic UE „Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul national a dezvoltării regionale RM” (TAG).  

În afară de aceasta, a fost planificată vizita de studiu în Republica Letonia (regiunea Latgale) la fel cu suportul tehnic acordat 
de către TAG și cu contribuirea Ministerului Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia (VARAM). 

De asemenea sunt planificate evenimentele commune pe proiectul „Sporirea atractivității turistice UTA Găgăuzia prin 
crerea Centrului Regional de Informare pentru Turiști (CRIT)”, implementat de către primăria mun. Comrat în parteneriat cu 
Agenția. 

ADR planifică activitatea privind finalizarea conceptelor de proiecte în domeniul turismului și identificarea finanțării pentru 
implementarea lor. De asemenea, pe parcursul anului 2019 va fi efectuată monitorizarea evenimentelor programate și informarea 
privind progresele atinse. 
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; 
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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 și CRS UTA Găgăuzia, reprezentanți ai APL din 
regine și specialiști din cadrul ADR. În acest sens, în cadrul agenției a fost elaborat Programul de instruiri în domeniul dezvoltării 
regionale. Pentru anul 2019 acest program prevede 10 moduluri de instruire orientate pe următoarele domenii: 

• Planificare strategică 
• Marketingul local și regional din regiune 
• Managementul proiectelor dezvoltării regionale 
• Desfășurarea achizițiilor publice 
• Dezvoltarea capacităților în domeniile specifice 

     Pe lângă instruirile propuse spre desfășurare în programul pentru anul 2019, se planifică  și participarea la vizitele de studiu 
care vor fi organizate pe parcursul anului de către MADRM sau partenerii de dezvoltare. 

Activitățile de studiu vor fi finansate  din FNDR, Agenția Internațională de Cooprerare a Germaniei (GIZ), Ministerul de 
dezvoltazre economică din Polonia, Solidarity Found, Czech Development Agency (CzDA), Organizația de dezvoltare 
întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), proiectul «Asistența tehnică pentru integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicii 
naționale de dezvoltare regională » (finanțat de Comisia Europeană), sau alți parteneri de dezvoltare. 
 
Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională. 

Pentru măsura respectivă sunt planificate activități, ce țin de asigurare a unui proces decizional eficient în cadrul instituțiilor 
de dezvoltare regională precum și asigurarea colaborării între instituțiile, implicate în procesul de dezvoltare regională inclusiv 
cu partenerii de dezvoltare.  
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ADR planifică să se implice în organizarea și desfășurarea activităților, care au tangențe cu prioritățile de dezvoltare regională, 
stabilite în SDR.  

De asemenea, în această măsură sunt planificate evenmimentele privind funcționarea 2 Comisii Regionale Sectoriale în cadrul 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare, precum și privind implicarea ADR în activitatea diferiților structuri, create la nivelul 
Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, cum ar fi: Consiliul de Coordonare privind suportul extern, Consiliul Economic ș. a., 
prin ce ADR va contribui la promovarea inițiativelor de dezvoltare regională și va asigura o sinergie a eforturilor de dezvoltare 
a regiunii. 

În anul 2019 sunt planificate evenimentele orientate spre analiza și înlăturarea lacunelor în comunicare între steikholderii, 
precum și elaborarea mecanismului de interacțiune între CE al UTA Găgăuzia și ADR pentru înlăturarea dublării împuternicirilor 
și formarea interacțiunii efeciente cu scopul evidenței particularităților de împuterniciri a autonomiei și ale regiunii de dezvoltare. 

Una din preocupările prioritare ale ADR ține de stabilirea relațiilor de parteneriat cu instituții interesate din RM și alte țări. 
Acțiunile preconizate a fi realizate în anul 2019 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 colaborare conform acordurilor, încheiate anterior (cu ODIMM, Asociația Oamenilor de 
Afaceri din Găgăuzia „NEXT”). 

 
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, iar două proiecte-soft sunt finanțate din Fondul Europei de Est. 
Aplicanții proiectelor rămase fără acoperire financiară urmează să beneficieze de suportul ADR în vederea îmbunătățirii cererilor 
de finanțare.  

Un loc important dispun evenimentele, orientate la înlăturarea lacunelor în comunicarea între părțile cointeresate, implicate 
în procesele dezvoltării regionale. În vederea înlăturării dublării unor împutrniciri Agenției și Comitetului Executiv cu suportul 
tehnic al proiectului TAG este planificată elaborarea mecanismului de interacțiune pentru implementarea eficientă a politicii de 
dezvoltare regională în UTA Găgăuzia.  
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ADR a planificat finalizarea procesului de elaborare a portofoliului de proiecte prioritare și concepte (includerea conceptelor 
de proiecte în domeniul turismului), care ulterior vor fi prezentate către partenerii externi. 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 la 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 

 
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 ADR în procesul de perfecționare a bazei 
legislative și normative a politicii de dezvoltare regională. ADR va examina proiectul de lege privind dezvoltarea regională care 
se află în proces de elaborare și se va expune asupra acestuia. Un domeniu de activitate inclus în plan ține de perfecționarea 
mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării SDR și raportarea asupra SDR și POR.  Perfecționarea mecanismului 
de M&E depinde de stabilirea metodologiei de calcul a indicatorilor pentru SNDR 2016-2020 și priorităților de bază pentru 
indicatori sectoriale. Același sistem va fi utilizat și pentru analiza planificată a SDR a UTA Găgăuzia cu suportul tehnic GIZ.  
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Anexă 

Planul anual de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională  
RD UTA Găgăuzia 2017-2020 pentru anul 2019  

Măsuri Acțiuni Subacțiuni 

Perioada de  
realizare 

(trimestru) 
Indicatori 

Sursa de 
finanțare 

Respon
sabili Parteneri Riscuri 

I II II
I 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 

 

1.1.1 Elaborarea 
Studiilor de 
Fezabilitate în 
cadrul 
implementării 
Programului 
Regional 
Sectorial 
„Dezvoltarea 
sistemului de 
aprovizionare cu 
apă și canalizare 
RD UTA 
Găgăuzia 2018-
2025» 

• Elaborarea SF 
„Clusterizarea 
localităților în 
vederea 
construirii 
stațiilor de 
epurare a apelor 
uzate” 

    

Numărul 
ședințelor 

CRS; 
Proiectul SF 

GIZ SPSP CRS/ 
APL/ 
DPCI 

Scăderea 
interesului; 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare 

• Elaborarea SF 
privind 
regionalizarea 
serviciilor de 
AAC  

    

Numărul 
ședințelor 

CRS; 
Proiectul SF 

GIZ SPSP CRS/ 
APL/ 
DPCI 

Scăderea 
interesului; 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare 
• Desfășurarea 

procedurilor de 
coordonare,  de 
consultări 
publice și de 
aprobare  

    

SF aprobate GIZ SPSP CRS/ 
CRD/ 
APL/ 

   CE al 
Găgăuziei 

Dezaprobarea 
documentului   
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MĂSURA 1.2. 
Reabilitarea și 
modernizarea 
drumurilor 
regionale și 
locale 

1.2.1 
Promovarea 
conceptelor a 5 
coridoare 
prioritare în 
cadrul 
implementării 
Programului 
Regional 
Sectorial privind 
„Dezvoltarea 
drumurilor 
regionale și 
locale în UTA 
Găgăuzia 
2018-2025» 

• Întîlniri cu 
partenerii de 
dezvoltare 
privind 
identificarea  
finanțării 

    

Numărul 
întîlnirilor 

Partenerii 
de 

dezvoltare 

SPSP APL/ 
DPCI 

Lipsa 
interesului  

• Întîlniri cu APL 
pentru 
promovarea 
conceptelor 
prioritare      

Numărul 
întîlnirilor 

FNDR SPSP APL/ 
DPCI 

Așteptări 
sporite; 

Conflict de 
interese 

MĂSURA 1.3. 
Dezvoltarea 
sistemelor de 
management 
integrat al 
deșeurilor solide 

1.3.1 Realizarea 
măsurilor de 
integrare a 
regiunii UTA 
Găgăuzia în zonă 
nr.1 și nr.2 
GDMS RM 

• Participarea la 
ședințele 
Comisiei 
Regionale 
Sectoriale pe 
lîngă CRD Sud 

    

Numărul 
ședințelor 

CRS 

FNDR SPSP GIZ Scăderea 
interesului; 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare 

• Sporirea 
nivelului de 
informare a 
APL în 
domeniul MDS 

    

APL 
informate 

FNDR SPSP GIZ/CE al 
Găgăuziei 

Așteptări 
sporite; 

Conflict de 
interese 

1.3.2 
Implementarea 
proiectului 
”Optimizarea 
sistemului 

• Organizarea și 
desfășurarea 
procedurilor de 
achiziții 
publice, 

    

Numărul 
procedure-

lor de 
achiziții 
publice, 

FNDR SMP APL Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare 
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gestionării 
deșeurilor solide 
în raionul 
Vulcănești” 

implementarea, 
monitorizarea și 
evaluarea 

rapoartelor 
privind 

proiect; 1 
autospecial

ă pentru 
deservirea 
gunoiștelor 

MĂSURA 1.4. 
Sporirea 
eficienței 
energetice a 
clădirilor publice 

1.4.1 
Dezvoltarea 
conceptului de 
proiect în cadrul 
Programului 
Regional 
Sectorial în 
domeniul 
„Eficienței 
energetice a 
clădirilor publice 
în UTA 
Găgăuzia 2018-
2025” 

• Inițierea și 
monitorizarea  
dezvoltării 
conceptului CRS 
(ȘP mun. 
Ceadîr-Lunga) 

    

Numărul 
ședințelor 

CRS; 
Proiectul 
finalizat 

GIZ SPSP CRS/ 
Administr

ația ȘP 
mun. 

Ceadîr-
Lunga 

Scăderea 
interesului; 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare 

• Desfășurarea 
procedurilor de 
coordonare, 
identificarea 
finanțării pentru 
implementarea 
proiectului  

    

Numărul 
evenimente-

lor 

GIZ SPSP  Administr
ația ȘP 
mun. 

Ceadîr-
Lunga 

Lipsa finanțării 

1.4.2 
Implementarea 
proiectului  
«Complexul 
măsurilor de 
efeciență 
energetică a 
Centrului de 
Sănătate din m. 
Comrat» 

• Organizarea și 
desfășurarea 
procedurilor de 
achiziții 
publice, 
lansarea 
lucrărilor de 
construcție, 
monitorizarea și 
evaluarea 

    

Numărul 
proceduri-

lor de 
achiziții 

publice,rap
oartelor 
privind 
proiect; 

schimbarea 
ferestrelor 
– 763m2; 

FNDR SMP CE al 
Găgăuziei/ 
DGASS/ 

APL 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare 
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schimbarea 
acoperișulu
i – 1519 m2 

termoizolar
ea pereților 
– 2900 m2 

Prioritatea 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII 

MĂSURA 2.1 
Crearea 
infrastructurii și 
climatului 
favorabil pentru 
dezvoltarea 
afacerii 

2.1.1 
Implementarea 
proiectului 
regional în 
domeniul de 
dezvoltare a 
infrastructurii de 
afaceri 
«Amenajarea și 
conectarea la 
infrastructură 
comunală și la 
drumurile de 
acces a Parcului 
industrial 
Comrat» 

• Organizarea 
procedurilor de 
achiziții publice, 
încheierea 
contractelor cu 
operator economic, 
lansarea lucrărilor 
de construcție, 
monitorizarea și 
evaluarea 

    

Numărul 
procedurilor 
de achiziții 

publice; 
Numărul 

actelor privind 
lucrările 

executate;  
3100 m de 

drum; 
2600 m de 
îngrădiri 

FNDR SMP CE al 
Găgăuziei/ 

APL 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare; 
Executarea 

necalificată a 
lucrărilor; 

nerespectarea 
termenelor 

• Asigurarea 
nivelului de 
informare 
referitor la 
proiectele aflate 
în curs de 
implementare 

  

  

Numărul 
materialelor 
promoționa-
le Numărul 

edițiilor 
informațion
ale în mass-

media 

FNDR și 
alt. 

SMP CE al 
Găgăuziei/ 

APL 

Mijloacele 
financiare 

insuficiente 
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2.1.2 Realizarea 
proiectelor - soft, 
aflate în curs de 
implementare în 
parteneriat cu 
ADR UTAG  

• Evenimente 
comune pe 
proiectul 
«Fondul 
Antroprenoriatu
lui de Tineret»  

    

Portfoliul de 
concepte și 

proiecte 

Fondul 
Europei de 

Est 

SPSP Incubatorul 
de afaceri 

mun. 
Ceadîr-
Lunga  

Așteptări 
sporite  

• Evenimentele 
comune pe 
proiect 
«Business Hub» 

    

Numărul 
Caietelor de 

Sarcini 
elaborate  

Fondul 
Europei de 

Est 

SMP Asociația 
oamenilor 
de afaceri 
«NEXT» 

Așteptări 
sporite 

• Asigurarea 
nivelului de 
informare 
referitor la 
proiectele aflate 
în curs de 
implementare 

    

Numărul 
materialelor 
promoțional
eNumărul 
edițiilor 

informațion
ale în mass-

media 

Fondul 
Europei de 

Est 

SMP / 
SPSP 

Parteneri de 
dezvoltare 

Mijloacele 
financiare 

insuficiente 

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

2.2.1 Inițierea 
analizei situației 
din regiune 

• Pregătirea 
cercetărilor în 
UTA Găgăuzia 

    

1 cercetare 
elaborată, 

publicată pe 
pagina- web 

FNDR, 
partenerii 

de 
dezvoltare 

SPSP USC/ 
CCȘ/ 

Centrul de 
Inovare 
și alte. 

În cazul lipsei 
finanțării 
poate fi 

amînat pînă la 
găsirea 

surselor de 
finanțare 
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MĂSURA 2.3 
Punerea în 
aplicare a 
potențialului 
etno-cultural și 
turistic al 
regiunii 

2.3.1 Elaborarea 
Programului 
Reginal Sectorial  
în domeniul 
dezvoltării 
potențialului 
turistic 

Desfășurarea 
ședinței finale a 
grupului de lucru 
privind elaborarea 
PRS-ului 

    

Proiectul 
PRS 

TAG SPSP Grupul de 
lucru 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare; 
Interes scăzut 

a 
participanților 

Desfășurarea  
procedurilor de 
consultări publice 
și coordonare 

    

Numărul 
evenimente-

lor; 
Numărulpar
ticipanților 

TAG/ 
FNDR 

SPSP MADRM/ 
CRS/GLI/ 

Parteneri de 
dezvoltare 

Interes scăzut 
a 

participanților  

• Aprobarea PRS-
ului     

Ședințe 
CRD 

FNDR SPSP CRD Dezaprobarea 
documentului   

2.3.2 Realizarea 
proiectului 
«Sporirea 
atractivității 
turistice UTA 
Găgăuzia prin 
Crearea CRIT» 

• Evenimente 
comune pe 
proiect  

    

Numărul 
Evenimente-

lor 

TAG SPSP APL/ 
DGCT 

Așteptări 
sporite 

• Asigurarea 
nivelului de 
informare     

Numărul 
publicațiilor 

FNDR și 
alt. 

   SPSP 
 

APL/ 
DGCT 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare; 

2.3.3 Studierea  
bunelor practici 

• Organizarea 
vizitei de studiu 
în Republica 
Letonia 
(regiunea 
Latgale) 

    

Numărul 
participanți-

lor 

TAG    SPSP 
 

CE al 
Găgăuziei/ 

GLI/ 
Mediul de 

afaceri 

Așteptări 
sporite; 
Lipsa 

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

3.1.1 Formarea 
permanentă a 
capacităților 
actorilor de 
dezvoltare 
regională 

• Schimbul de 
experiență în 
domeniul 
dezvoltării 
regionale, 
inclusiv prin 
intermediul 
vizitelor de studii 
peste hotare 

    

Numărul 
participanți-

lor; 
Numărul 
vizitelor 

Partenerii 
externi 

 Partenerii de 
dezvoltare/A

PL/ 
GIZ 

 
 

Interesul 
scăzut al 

participanților
; 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare 

• Desfășurarea 
seminarelor și a 
trainigurilor de 
instruire 

    

Numărul 
participanți-

lor 
Numărul 

evenimente-
lor 

FNDR  SPSP Partenerii 
de 

dezvoltare 

Interesul 
scăzut al 

participanților 

МĂSURA 3.2 
Fortificarea 
eficienței 
instituțiilor de 
dezvoltare 
regională 

3.2.1 Asigurarea 
condițiilor pentru 
luarea deciziilor 
comune și 
colaborare 

• Organizarea și 
desfășurarea 
evenimentelor 
comune, 
asigurînd 
principiile de 
implicare și 
transparență 

    

Numărul 
evenimentelo

r comune; 
Numărul 

participanți-
lor 

FNDR și 
alt. 

SPSP Partenerii 
ADR UTA 
Găgăuzia 

Finanțarea 
insuficientă 

pentru 
activitatea 
planificată 

• Activitatea 
Comisiilor 
Regionale 
Sectoriale  

    

Numărul 
ședințelor; 
Numărul 

evenimente-
lor 

GIZ/ 
FNDR 

ADR CRS 
 

Lipsa 
mijloacelor de 

finanțare; 
Interesul 

scăzut al CRS 
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• Elaborarea 
mecanismului de 
interacțiune 
pentru 
înlăturarea 
lacunelor în 
procesul de 
comunicare  

    

Numărul 
evenimente-

lor 
Numărul 

participanți-
lor 

TAG ADR CE al 
Găgăuziei/ 

AP a 
Găgăuziei 

Lipsa 
finanțării 

 
 

 

3.2.2 Colaborarea 
cu partenerii de 
dezvoltare 
(regionali, 
naționali, 
internaționali) 

• Desfășuarea 
evenimentelor 
comune     

Numărul 
evenimente- 

lor; 
Numărul 

par-
ticipanților 

FNDR și 
alt. 

SPSP Partenerii 
ADR UTA 

 Găgăuzia 

Modificarea  
acțiunilor 
planificate 

• Identificarea 
partenerilor de 
dezvoltare 

    
Numărul 

partenerilor 
identificați 

FNDR și 
alt. 

SPSP Partenerii 
ADR UTA 

 Găgăuzia 

Lipsa 
interesului 

• Încheierea 
acordurilor de 
parteneriat 

    
Numărul 

acordurilor 
FNDR și 

alt. 
SPSP Partenerii 

ADR UTA 
Găgăuzia 

MĂSURA  3.3 
Atragerea 
investițiilor în 
domeniile 
prioritare pentru 
dezvoltarea 

3.3.1 Acordarea 
suportului 
actorilor de 
dezvoltare 
regională în 
elaborarea 

• Dezvoltarea 
capacităților 
aplicanților 
proiectelor de 
dezvoltare 
regională 

    

Numărul 
participanțil
or; Numărul 

studiilor. 

FNDR  SPSP / 
SMP 

APL/ GIZ 
 

Lipsa 
interesului 
aplicanților 
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regională la nivel 
național și   
internațional 

proiectelor și 
atragerea 
mijloacelor 
financiare din 
fondurile 
naționale și 
internaționale 

• Oferirea 
asistenței în 
atragerea 
mijloacelor din 
fonduri străine 
pentru 
implementarea 
proiectelor din 
POR UTA 
Găgăuzia 

    

Nr. 
proiectelor, 
pentru care 

a fost 
identificată 
finanțarea 

Partenerii 
de 

dezvoltare/ 
Partenerii 
externe 

SPSP Partenerii 
de 

dezvoltare/ 
Partenerii 
externe 

Lipsa 
interesului 
partenerilor 
externe față 
de proiecte 
din POR 

Desfășurarea 
întîlnirilor cu 
misiunile străine, 
acreditate în RM.     

Nr. 
întîlnirilor; 

Nr. 
acordurilor 
la care au 

ajuns 

Ambasade și 
misiuni din 
țări străine și 
 organizațiil 
internațional

e 

ADR Ambasade 
și misiuni 

din țări 
străine 

Lipsa 
interesului 

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

3.4.1 
Participarea la 
perfecționarea 
cadrului 
legislativ-
normativ și a 
politicii de 
dezvoltare 
regională 

Elaborarea 
propunerilor de 
îmbunătățire a 
cadrului 
legislativ-
normativ pentru 
politica de 
dezvoltare 
regională 

    

Nr. 
propunerilor 
elaborate / 
adoptate 

FNDR ADR 
UTA 

Găgăuzi
a 

CRS/ 
CRD 
UTA 

Găgăuzia 

Tergiversarea 
procesului de 
modoficare a 

legislației 

3.4.2 
Participarea în 
procesul de 
perfecționare a 
mecanismului de 
planificare, 
programare, 

• Elaborarea 
propunerilor 
privind 
constituirea 
sistemului de 
indicatori 
regionali 

    

Numărul 
evenimente-

lor; Lista 
indicatorilor 

regionali 

FNDR / 
GIZ 

ADR 
UTA 

Găgăuzi
a 

BNS/ 
DPDE 

Lipsa datelor 
statistice 
necesare 



moпitorizare ~i 

evaluare 

Elaborat: 
Director al ADR UTA Gagauzia 

Ecaterina ARNAUT, ~ef sectie finanfe ~i ac/1izфi puЬ/ice 

Nicolai МА VRODI, ~ef sectie management proiecte 

Alexandr GНEORGHIT А, ~ef interimar sectie planificare strategica ~i programare 

COORDONAT: 

Dorin ANDROS 

Igor МALAI 

Secretar de stat in domeniul dezvoltarii regionale ~i rurale 

~ef directie politici de dezvoltare regionala 

~ef sectie relatii cu institЩiile de dezvoltare regionala 

~, 
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