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Țineți în mâini o broșură informativă. Acesta este un produs al personalului 
Agenției de Dezvoltare Regională din UTA Găgăuzia, care și-a investit intelectul și 
energia pentru elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare regională pentru 
perioada 2017-2020, a documentelor de planificare sectorială pentru dezvoltarea 
Găgăuziei în domeniile prioritare. În cadrul Programelor Regionale Sectoriale au 
fost dezvoltate concepte în domeniile relevante. Această broșură a incorporat 
concepte de proiecte, implementarea cărora va contribui la crearea infrastructurii 
pentru dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, care, la rândul lor, va 
îmbunătăți situația socio-economică a populației. În viitor, acest portofoliu de 
concepte de proiecte va fi completat cu concepte pentru dezvoltarea turismului în 
regiunea dezvoltării UTA Găgăuzia..

Vă mulțumim deja doar pentru faptul că țineți această broșură în mâinile 
Dumneavoastră. Aceasta înseamnă că nu sunteți indiferenți față de soarta 
cetățenilor care trăiesc în Găgăuzia. Vă invit la acțiuni comune pentru 
implementarea acestor proiecte în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Stimați prieteni!

Cu stimă,

Director al Agenției de Dezvoltare Regională 
din UTA Găgăuzia                                                                                      Valeri Ianioglo



Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia este o instituție guvernamentală non-profit înființată în 
2016 cu scopul de a promova dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunii UTA Găgăuzia. Agenția este 
instituția principală la nivel regional, împreună cu Consiliul Regional pentru Dezvoltare a UTA Găgăuzia (CRD), 
care este responsabil și are autoritatea de a elabora strategii și de a implementa politici în domeniul dezvoltării 
regionale.

Agenția este o persoană juridică subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
ale cărei activități se desfășoară în baza Legii Nr. 438 din 12.28.2006 privind dezvoltarea regională ]n 
Republica Moldova, Hotărârea Guvernului Nr. 127 din 8.02.2008 și Regulamentele privind activitatea Agenției 
de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia.

Activitatea Agenției este finanțată din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, 
subvențiilor pentru cheltuieli de funcționare, fonduri primite din prestarea serviciilor în conformitate cu 
legislația. 

Agenția de Dezvoltare Regională cooperează activ cu autoritățile locale și autoritățile regionale ale UTA 
Găgăuzia, cu partenerii de dezvoltare, cu organizațiile societății civile și agenții economici din regiune.  

ACTIVITATEA AGENȚIEI ESTE AXATĂ PE MAI MULTE DIRECȚII.:

Planificarea și programarea strategică
   Elaborarea studiilor și analizelor privind dezvoltarea socio-economică a regiunii de dezvoltare UTA 
Găgăuzia;
 Elaborarea Strategiei de dezvoltare regională (SDR) și a Planului operațional regional (POR);
 Elaborarea programelor regionale sectoriale în domenii prioritare de dezvoltare;
 Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare regională și a planului operațional regional, 
etc.

Colaborarea interregională și internațională:
    Organizarea apelurilor de propuneri de proiecte, evaluarea și selectarea proiectelor regionale prezentate de 
autoritățile locale;
 Planificarea, organizarea și administrarea procedurilor de achiziții publice;
 Organizarea procesului de implementare a proiectelor, asigurarea unei administrări eficiente a finanțelor;
 Monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra proiectelor finalizate.

Colaborarea interregională și internațională:
 Coordonarea activităților de dezvoltare regională cu autoritățile guvernamentale centrale și locale, asociațiile 
obștești, sectorul privat, alte instituții și organizații;
 Promovarea potențialului regiunii în țară și în străinătate;
 Atragerea surselor externe pentru implementarea strategiilor regionale, a programelor și a proiectelor de 
dezvoltare;
 Dezvoltarea cooperării cu instituții similare din țară și din străinătate;
 Inițierea și implementarea proiectelor transfrontaliere și internaționale.

Dezvoltarea capacităților subiecților de dezvoltare regională:
 Dezvoltarea abilităților autorităților locale în dezvoltarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională;
 Consolidarea capacității grupurilor regionale de planificare și de luare a deciziilor strategice;
 Suportul informațional, metodologic și consultativ al consiliului regional și al autorităților administrației publice 
locale.

Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia
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Strategia de 

dezvoltare regională 

Regiunea de 

dezvoltare UTA 

Găgăuzia 2017-2020.

Principalul document de planificare este Strategia de 
dezvoltare regională a UTA Găgăuzia 2017-2020. Strategia 
identifică principalele priorități pentru dezvoltarea regiunii și 
măsurile care contribuie la atingerea priorităților de dezvoltare. 

Obiectivul general al Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională pentru anii 2016 -2020 constă în dezvoltarea 
echilibrată și durabilă a regiunii UTA Găgăuzia. Pentru a atinge 
acest obiectiv, sunt identificate următoarele priorități și măsuri de dezvoltare regională:

4.1 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.
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

4.2. Prioritatea 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii

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

4.3. Prioritatea 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale

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.

ADR UTA Găgăuzia
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Planul operațional regional 2017-2020.  
În conformitate cu Legea Numărul 438-XVI din 28.12.2006, „Privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova”, Planul operațional regional (în continuare POR) reprezintă un plan de 
implementare a Strategiei de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia 2017-2020, prevăzut pentru o 
perioadă de 3 ani. POR conține proiectele principale destinate implementării priorităților identificate în 
Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia.

POR 2017-2020, ca instrument de implementare a politicilor de dezvoltare regională, include 11 
proiecte de dezvoltare regională. Aceste proiecte au fost incluse în POR pentru perioada 2017-2020, ca 
urmare a apelului de propuneri de proiecte, anunțat la 3 martie 2016, în conformitate cu procedurile de 
selecție prevăzute în Instrucțiunile pentru utilizatori pentru înaintarea propunerilor de finanțare din ursele 
Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (aprobat prin Decizia Consiliului Național de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale Nr. 4/16 din 10 martie 2016).

Proiectele incluse în POR 2017-2020

ADR UTA Găgăuzia
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Implementarea proiectelor incluse în Documentul 
Unic de Program 2017-2020

Prin Decizia Guvernului Numărul 203 din 20.03.2017 a fost aprobat Documentul Unic de Program 
2017-2020.  Documentul Unic de Program reprezintă documentul de planificare pe termen scurt 
pentru punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, elaborat pe baza strategiilor de 
dezvoltare regională și a planurilor de acțiune regională și include a programele prioritare și 
proiectele de dezvoltare regională care vor fi implementate în perioada 2017-2020.

PROIECTUL „Amenajarea teritoriului și conectarea la infrastructura de utilități și la 
drumurile de acces a Parcului Industrial din municipiul Comrat”

ADR UTA Găgăuzia
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PROIECTUL „Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor menajere 
solide în raionul Vulcănești”
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Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii și drumului de acces al Incubatorului 
de Afaceri din municipiul Ceadâr-Lunga”.

ADR UTA Găgăuzia
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Proiectul „Setul de măsuri pentru eficiența energetică
a Centrului de sănătate din Comrat”

ADR UTA Găgăuzia
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PLANIFICAREA SECTORIALĂ REGIONALĂ ÎN UTA GĂGĂUZIA

În perioada anilor 2017 - 2018 Agenția de Dezvoltare Regională din UTA Găgăuzia a inițiat un proces de 

planificare sectorială regională, în cadrul căruia, cu participarea largă a părților interesate, au fost dezvoltate 

programe sectoriale regionale în patru sectoare:

Program regional sectorial pentru dezvoltarea infrastructurii de susținere a antreprenoriatului în 

Regiunea de dezvoltare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2017-2022

Programul sectorial regional în domeniul alimentării cu apă și canalizare Găgăuzia pentru perioada 

2017-2022

Programul regional sectorial în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice ale Regiunii de 

Dezvoltare a UTA Găgăuzia 2018-2025.

Programul regional sectorial pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor regionale și locale în 

Regiunea de Dezvoltare a UTA Găgăuzia 2018-2025. 

Programele regionale sectoriale reprezintă unul dintre instrumentele strategice de planificare elaborate 

în conformitate cu prioritățile de dezvoltare aprobate și în strânsă cooperare cu părțile interesate. Scopul 

principal al acestui sistem de planificare trebuie să fie îmbunătățirea calității procesului de luare a deciziilor pe 

baza unei viziuni comune a dezvoltării integrate a fiecărui sector, coordonată la nivel regional, local și central. 

Procesul participativ de dezvoltare a Programelor regionale sectoriale (PRS) permite alinierea acestuia la 

cerințele politicii centrale a inițiativei, pe baza unei analize a necesităților regionale și locale și reflectarea mai 

departe a acestora în documentele de planificare strategică. Programele elaborate au trecut prin procesul de 

consultare publică oficială, după care au fost aprobate de Consiliul Regional pentru Dezvoltare a UTA 

Găgăuzia.

Sprijinul experților în procesul de elaborare a programelor în domeniul aprovizionării cu apă și 

canalizare, eficiența energetică și infrastructura rutieră au fost asigurate de consorțiul GFA-MMD-BCI în 

cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)  în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. Sprijinul financiar pentru elaborarea programului 

este asigurat de Guvernul Germaniei și de Guvernul Suediei.

Programul de Dezvoltare a Infrastructurii de Sprijin a Antreprenoriatului a fost dezvoltat datorită 

sprijinului financiar și tehnic al Guvernului Marii Britanii, prin intermediul Fundației pentru o guvernanță 

eficientă, condusă de Departamentul pentru Dezvoltare Internațională (DFID). 

ADR UTA Găgăuziaя



Conceptele de proiect elaborate în cadrul programului regional 
sectorial de dezvoltare a infrastructurii pentru sprijinul 

antreprenoriatului în Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia 
pentru perioada 2017-2022

Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia, în cadrul Programului Regional Sectorial 
„Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a antreprenoriatului” pentru perioada 2017-2022 (PRS ISA) a 
elaborat 6 concepte de proiect. Acest program se concentrează pe crearea unui climat favorabil și a unei 
infrastructuri favorabile pentru dezvoltarea antreprenoriatului în vederea creșterii economice durabile și a 
consolidării competitivității regiunii. Conceptele de proiect se află în proces de dezvoltarea tehnică și în 
căutarea partenerilor de investiții.
  * Puteți afla mai multe despre aceste concepte pe site-ul oficial al Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia.

ADR UTA Găgăuzia
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CONCEPTE DE PROIECT

ADR UTA Găgăuzia
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Dezvoltarea inovatoare a întreprinderilor agricole și de prelucrare din regiune 
(întreprindere de pregătire și vânzări) 

ADR UTA Găgăuzia
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Dezvoltarea unor forme inovatoare de activitate în agricultură

ADR UTA Găgăuzia
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Crearea „Atelierului industriei culturale și creative”. Creative Hub.
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Dezvoltarea platformei tehnologice a regiunii: 
„Centrul de utilizare colectivă a echipamentelor” (CUCE)

ADR UTA Găgăuzia
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Cluster de turism și agrement (CTA). Dezvoltarea turismului medical pe baza 
serviciilor de Ipoterapie.

ADR UTA Găgăuzia
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Rezumatul Programului Sectorial de Eficiență Energetică 
a Clădirilor Publice din Regiunea de Dezvoltare a UTA Găgăuzia (2018-2025)

Programul Regional Sectorial în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice (PRS EE) 

reprezintă un instrument operațional în planificarea regională care are ca scop sporirea capacității 

autorităților administrației publice locale (AAPL) în elaborarea proiectelor regionale durabile și crearea 

condițiilor pentru dezvoltarea fluxului de proiecte privind sporirea eficienței energetice a clădirilor publice.
Dat fiind faptul că, Republica Moldova importă până la 95% din resursele energetice primare pentru 

acoperirea consumului energetic al țării, și prețurile la energie cresc, implementarea măsurilor de sporire a 

eficienței energetice reprezintă cel mai potrivit mod de reducere a efectului negativ al creșterii prețurilor la 

energie asupra bugetelor locale, asupra economiei în ansamblu și asupra populației în general. Consumul 

total de energie în Moldova în 2016 a fost 29 942 GWh și este în continuă creștere pentru ultimii ani. În 2016, 

consumul final de energie estimat în clădirile publice din RM a fost de aproximativ de 1 095 781 MWh, ceea 

ce reprezintă circa 3,6% din totalul consumului final de energie din RM.
UTA Găgăuzia se amplasează în zona economico-geografică de sud a Moldovei. Suprafața totală a UTA 

Găgăuzia este de 1 848,45 km2 sau 6,1% din totalul teritoriului Republicii Moldova. Conform informației din 

01.01.2017, pe teritoriul UTA Găgăuzia locuiesc 151,0 mii persoane, din care populația rurală constituie 

62%, iar cea urbană – 38%. Regiunea de dezvoltare este învecinată cu raioanele Cimișlia și Basarabeasca 

la nord, raioanele Cantemir și Cahul la Vest și raionul Taraclia și frontiera cu Ucraina la sud. UTA Găgăuzia 

include teritoriul a 3 raioane: Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Centrul administrativ al regiunii UTA 

Găgăuzia este municipiul Comrat. Pe teritoriul UTA Găgăuzia își desfășoară activitatea 7 185 agenți 

economici. PIB-ul pe cap de locuitor, în anul 2015, a constituit 19,8 mii MDL.
Consumul total de gaze naturale și energie electrică în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia în anul 

2016 a constituit 379 891 MWh, ceea ce constituie 4,5% de consumul total de gaze naturale și energie 

electrică din Moldova. Consumul de gaze naturale în RD UTA Găgăuzia constituie 5,9% din totalul 

consumului pe țară, iar consumul energiei electrice a regiunii – 2,6% din consumul energiei electrice al RM. 
Pe teritoriul UTA Găgăuzia, conform IDAM, activează 304 instituții publice. Din numărul total de instituții 

publice, au fost analizate 167, care înregistrează cel mai mare consum și potențial de economisire a 

energiei, și care au cel mai mare număr de beneficiari. Conform informației colectate, mai mult de 80 % din 

clădiri au fost construite în perioada anilor 1950-1989, și nu corespund standardelor de eficiență energetică. 

Sistem centralizat de aprovizionare cu apă caldă menajeră nu există în nici o clădire, fiind folosite boilere. În 

majoritatea cazurilor, lipsesc sistemele centralizate de condiționare a aerului, iar dacă există, acestea nu 

sunt pornite în scopuri de economisire. Ventilarea are loc pe cale naturală. În rețelele de iluminat interior 

sunt folosite preponderent lămpi luminiscente și lămpi incandescente.  

ADR UTA Găgăuzia
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Consumul final de energie în clădirile publice ale regiunii constituie circa 38 183 MWh (38 183 000 kWh), 

ce reprezintă 3,48% din consumul final de energie estimat în clădirile publice din RM, 10% din consumul de 

energie a RD ATU Găgăuzia și 33,6% din consumul de energie a persoanelor juridice din regiune. 
Suprafața totală încălzită constituie aproximativ 349 716 m².
Viziunea RD ATU Găgăuzia, până în anul 2025 constă, în reducerea consumul de energie cu 

aproximativ 10%, prin reabilitarea a 10% (34 971 m2) din suprafața totală a clădirilor publice. Viziunea a 

fost elaborată conform consumului de energie de referință a clădirilor publice în anul 2016 și conform 

obiectivului de renovare energetică a clădirilor publice descrise în documentele de politici naționale în 

domeniul EE.
Obiectivele energetice ale Republicii Moldova pentru anul 2020, stabilite în Strategia Energetică a 

Republicii Moldova până în anul 2030, cu un punct de referință intermediar în 2015, stabilit de către 

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și Programul Național de Eficiență Energetică 2011-

2020, având în vedere angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității 

Energiei, în domeniul specific al eficienței energetice, sunt:
џ  Diminuarea emisiilor de gaza cu efect de seră (comparativ cu anul 1990) cu 25% până în 2020;
џ  Diminuarea consumului de energie în clădirile publice cu 10% până în 2020;
џ  Rata de renovarea a clădirilor publice va constitui 10% până în 2020.

Prin urmare, Programul Regional Sectorial în Eficiența Energetică al UTA Găgăuzia, este orientat spre 

atingerea următoarelor obiective strategice:

1. Îmbunătățirea calității serviciilor în clădirile publice ale ATU Găgăuzia prin sporirea eficienței 

energetice
џ Prevede reabilitarea, până în anul 2025, a 10% din suprafața totală a clădirilor publice ale regiunii 

(34 971 м2), ce va asigura diminuarea consumului de energie cu 6 994 Mwh.

2. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea resurselor de energie regenerabilă
џ Prevede identificarea și implementarea măsurilor/proiectelor, orientate spre utilizarea resurselor 

de energie regenerabilă.

3. Atragerea investițiilor pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice din UTA Găgăuzia
џ Prevede măsuri pentru asigurarea elaborării unor proiecte calitative și de atragerea a investițiilor în 

domeniul EE, precum și de asigurare a dialogului cu partenerii de dezvoltare. 

ADR UTA Găgăuzia

18



Concepte de proiect elaborate în cadrul Programului Sectorial de 
Eficiență Energetică în Clădirile Publice ale Regiunii de Dezvoltare

UTA Găgăuzia 2018-2025
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Concepte de proiect elaborate în cadrul Programului Sectorial de 
Eficiență Energetică în Clădirile Publice ale Regiunii de Dezvoltare

UTA Găgăuzia 2018-2025

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii 
Instituției medico-sanitare publice, municipiul Ceadâr-Lunga

ADR UTA Găgăuzia

Denumirea
proiectului
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Rezumatul Programului Regional Sectorial de Dezvoltare
 a Alimentării cu Apă și Canalizare 

pentru Regiunea de Dezvoltare
 UTA Găgăuzia (2018-2025)

Actualmente, cca 79% din populația UTA Găgăuzia au acces la sisteme centralizate de alimentare cu 
apă, din care 83% în zona urbană și 76% - în zona rurală. După acest indicator, regiunea se clasează pe 
primul loc (după mun. Chișinău) printre celelalte regiuni din țară, media națională fiind de doar 54%. 

Toate localitățile din regiune (100%) dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, față de media 
națională de sub 50%. Unica excepție este satul Chiriet-Lunga (r-nul Ceadâr-Lunga), unde gradul de 
acoperire cu servicii este sub 16%. Cu toate că per ansambu calitatea rețelelor este relativ bună, sunt 
necesare intervenții imediate de schimbare a țevilor în special în 2 localități urbane (Comrat, Vulcănești) și 
4 localități rurale (Beșalma, Copceac, Joltai, Cișmichioi). 

Contrar procentului ridicat de acoperire cu sisteme de apeduct, apa livrată este în majoritate de calitate 
joasă și nu corespunde criteriilor față de apă potabilă. În particular, apele subterane din regiune (unica 
sursă de alimentare cu apă) prezintă depășiri semnificative ale concentrațiilor maxim admisible la compuși 
ca fluor, bor, sodiu și hidrogen sulfurat, iar în raionul Vulcănești inclusiv și de fier. În contextul unor 
asemenea impurități, sunt necesare tehnologiii avansate de tratare (cu osmoză inversă), ceea ce implică 
costuri enorme de investiții și operare. Datorită costurilor exagerate (dar și a fragmentării excesive a 
fântânlior de alimentare cu apă, ceea ce ar impune un număr mare de stații de tratare), apa continuă să fie 
livrată fără a fi supusă unei purificări adecvate. O situație specifică se atestă în mun. Ceadâr Lunga, unde 
stația de tratare, construită cu ajutorul financiar al Republicii Turcia, nu a fost pusă în funcțiune, deoarece 
exploatarea acesteia ar implica costuri enorme de exploatare (cca €1 per m3). 

Parcul de pompe existente se află în stare satisfăcătoare și este bine întreținut. Mai multe pompe au fost 
înlocuite cu unele moderne, ce necesită costuri minime de întreținere. Starea tehnică a rezervoarelor de 
apă este satisfăcătoare, cu excepția rezervorului din mun. Comrat, care necesită reabilitare. 

În același timp, după nivelul de acoperire cu servicii de canalizare, regiunea a stagnat semnificativ (17% 
din populație, față de media națională de cca 40%), fiind surclasată de toate celelalte regiuni ale țării. Doar 
7 din cele 26 localități ale regiunii (3 urbane și 4 rurale) în general posedă sisteme de canalizare 
centralizată. Serviciul este practic inexistent în zona rurală, doar 2% din populație având acces la servicii 
centralizate de canalizare (în comparație cu 37% nivel de acoperire în zona urbană). 
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Calitatea apelor deversate este foarte joasă (stația de epurare a apelor uzate (SEAU) din Comrat practic 
nu funcționează, în Ceadâr Lunga funcționează parțial, iar în Vulcănești funcționează la doar 5% din 
capacitate). De menționat că, datorită uzurii fizice și morale avansate, este deja imposibilă reconstrucția 
SEAU din Comrat și Ceadâr Lunga, fiind necesară construcția unor sisteme absolut noi. 

Pe parcursul ultimilor 8 ani (2010-2017), volumul total al investițiilor capitale în sectorul AAC în regiune 
au constituit 208 mln MLD, inclusiv creditul BERD de €7,5 mln pentru SA ”Apă-Termo Ceadâr Lunga” (în 
medie cca 26 mln MDL anual față de minimul necesar de 50 mln MDL), împărțite aproximativ egal între 
proiectele de alimentare centralizată cu apă și cele de canalizare. Peste 90% din totalul finanțării au fost 
asigurate de donatorii naționali și internaționali, contribuțiile locale și regionale rămânând relativ minore. În 
particular, investițiile anuale medii ale tuturor celor 26 de primării din regiune au fost de cca 0,5 mln MDL, iar 
alocările din bugetul UTA Găgăuzia – cca 3,7 mln MDL anual. 

Totodată, este cazul de menționat că, în ultima perioada (2011-2016), regiunea a valorificat cele mai 
puține resurse investiționale din partea donatorilor (granturi și credite) în comparație cu celelalte regiuni: 
965 MDL/capita, față de  1.985 MDL/capita în Regiunea de Dezvoltare (RD) Nord, 1.714 MDL/capita – în 
RD Centru și 1.534 MDL/capita în RD Sud.

După nivelul de dezvoltare și finanțare a sectorului de AAC, se atestă importante discrepanțe intra-
regionale. 

Astfel, după nivelul de acoperire cu servicii de alimentare cu apă, cea mai nesatisfăcătoare situație se 
atestă în raionul Vulcănești (60%), iar cea mai bună în raionul Comrat (88%). În raionul Ceadâr Lunga 
nivelul de acoperire cu servicii de alimentare cu apă constituie 76%. 

După nivelul de dezvoltare a rețelelor de canalizare, întâietatea revine raionului Ceadâr Lunga (20%), 
fiind urmat de Comrat și Vulcănești (ambele cu câte 16% acoperire). Mai mult, este cazul de menționat că 
mun. Ceadâr Lunga posedă o acoperire de peste 90% (datorită credituliu BERD/BEI), însă nivelul de 
conectare la rețea rămâne de circa 50%. 

În ceea ce privește structura finanțărilor, se atestă o concentrare a investițiilor în raionul Ceadâr-Lunga  - 
62% din totalul investițiilor în domenul alimentării cu apă și cca 90% în domeniul canalizării. Respectiv, cele 
mai puține investiții au fost direcționate în raionul Vulcănești (4% din total). Practic, din totalul de 208 mln 
investiții capitale în sectorul AAC pe parcursul ultimilor 7 ani, cca 160 mln au fost absorbite de raionul 
Ceadâr-Lunga. 

Viziunea pe termen lung (2030-2035) de dezvoltare a sectorului constă în satisfacerea deplină a 
cerințelor populației și agenților economici cu servicii calitative de alimentare cu apă potabilă și canalizare, 
prestate în condiții de eficiență economică, financiară și tehnică maxime. 

Întru realizarea acestei viziuni, pe termen mediu (2025), Republica Moldova s-a angajat  să asigurare  
peste 80% din populația țării cu servicii de alimentare centralizată cu apă și cel puțin 65% - cu servicii de 
canalizare. 

Transpunerea obiectivelor strategice naționale peste nivelul actual de dezvoltare a sectorului în 
Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia relevă că:

џ  După nivelul actual de acoperire cu servicii de alimentare cu apă (cca 79%), regiunea deja a 
realizat dezideratul național fixat pentru anul 2025 (80%);

џ  Contrar procentului ridicat de acoperire cu sisteme de apeduct, apa livrată este în majoritate de 
calitate joasă și nu corespunde criteriilor pentru apă potabilă;

џ  După nivelul de acoperire cu servicii de canalizare, regiunea a stagnat semnificativ (17% din 
populație  față de media națională de cca 40%), fiind surclasată de toate celelalte regiuni ale țării. 

Pe durata de implementare 2018-2025, acest Program Sectorial, în conformitate cu scopurile naționale 
și problemele la nivel regional, prevede realizarea următoarelor trei obiective strategice regionale majore: 

1. Depășirea subdezvoltării sistemelor de canalizare
џ  Prevede construcția sistemelor centralizate de canalizare în toate localitățile cu populație de 

peste 5.000 locuitori și creșterea nivelului de acoperire cu servicii de canalizare de la 17% la minim 
65%.

2. Rezolvarea sistemică a problemei calității apei livrate în sistemele centralizate
џ  Prevede identificarea și implementarea soluției optime de transport (inclusiv tratare) a apei din 

râul Prut în localitățile din regiune.
3. Sporirea eficienței prestării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
џ  Prevede identificarea și implementarea variantei optime de regionalizare a serviciilor AAC în 

regiune.



Conceptele de proiect elaborate în cadrul Programului regional 

sectorial de alimentare cu apă și canalizare în Regiunea de dezvoltare 

UTA Gagauzia 2018-2025

ADR UTA Găgăuzia

30



ADR UTA Găgăuzia

31



ADR UTA Găgăuzia

32



Rețeaua de canalizare presupusă a mun. Comrat 

și în satele din apropiere.
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Сonceptul de proiect

Stația de epurare
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Rețeaua de canalizare presupusă a mun. Ceadîr-Lunga 
și în satele din apropiere.
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Construcția stației de epurare

Rețeaua presupusa 
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 Rețeaua de alimentare cu apă 

presupusă pentru localıtatea Chiriet-Lunga.
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Rețea de alimentare cu apă Punctul de distribuire a apei
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Rețeaua presupusă de alimentare cu apă 

în orașul Vulcănești.
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Rețeaua presupusă de alimentare cu apă 

în satul Cișmichioi.
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Rețeaua de alimentare cu apă
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în satul Copceac.
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Rețeaua de alimentare cu apă
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Elaborarea unui studiu de fezabilitate a oportunităților de 
regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în 

UTA Găgăuzia.
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Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru clusterizarea 
(gruparea) localităților din UTA Găgăuzia pentru construirea și 

gestionarea în comun a stațiilor regionale de epurare.

:
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Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția 
sistemelor regionale de alimentare cu apă pentru furnizarea apei 

potabile în raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga din râul Prut.

Este necesar de a 
elabora studiul de 
fezabilitate

Râul Prut

Rețeaua de alimentare cu apă



Rezumatul  Programului regional sectorial de dezvoltare 

a infrastructurii de drumuri regionale și locale în Regiunea 

de dezvoltare UTA Găgăuzia (anii 2018 - 2025)

Infrastructura rutieră din UTA Găgăuzia se încadrează perfect în rețeaua națională de drumuri și în 
rețeaua de coridoare rutiere internaționale. Lungimea totală a drumurilor din regiune constituie 1,031.1 
km, inclusiv 284.11 km – de importanță națională, 154.57 km – de importanță regională și 600.42 km – 
drumuri comunale și străzi. Densitatea rețelei de drumuri constituie 239 km pe 1,000 km2 și 2,82 km pe 
1,000 locuitori, ceea ce este sub nivelul mediei naționale (304 km și, respectiv, 2,6 km). Toate localitățile 
din regiune au acces rutier cu acoperire rigidă. 
                                   

   Tabelul 1: Structura și starea tehnică a rețelei de drumuri din regiune
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Evaluarea vizuală detaliată a situației arătat că, per ansamblu, rețeaua de drumuri din UTA Găgăuzia se 
află în stare satisfăcătoare și rea. În particular, în stare rea și foarte rea se află peste 50% din drumurile 
republicane, cca 40% din drumurile regionale și 27% din drumurile locale. De asemenea, cca 30% din 
lungimea drumului expres M3 continuă să fie în stare rea și foarte rea (aceste segmente se află actualmente 
în proces de reconstrucție și reparație capitală). Această stare de lucruri conduce la pierderi semnificative 
utilizatorilor de drumuri, reduce siguranța la trafic și înrăutățește starea mediului în zona de influență a 
drumurilor. 

Drumul expres M3 (Chișinău – Comrat – Giurgiulești – granița cu România) traversează întreg 
teritoriul UTA Găgăuzia dinspre Nord spre Sud și preia toate fluxurile locale de tranzit pe această axă. În 
perimetrul UTA Găgăuzia sunt amplasate tronsoanele ”km 72,16 – 124,06” și ”km 160,26 –178,36”. 

Pe segmentul ”km 72,16 – 74,06” starea drumului este în stare bună și foarte bună. Reparația capitală a 
fost petrecută în perioada 2007-2009, iar ulterior s-a intervenit și cu o reparație medie. După perioada de 
iarnă 2017-2018 în anumite locuri au apărut deteriorări (găuri), ceea ce indică necesitatea unor reparații 
curente urgente. 

Porțiunea ”km 74,06 – 91,4” prezintă drumul de ocolire al mun. Comrat, care constă dintr-un segment de 
construcție nouă (km 74,06 – 80,06) și un segment de reconstrucție a drumului existent (km 80,06 – 91,4). 
Pentru asigurarea unor fluxuri continue ale transportului, pe segmentul de ocolire al mun. Comrat sunt 
planificate de a fi construite trei intersecții în mai multe nivele noi, precum și reconstruită intersecția cu drumul 
R29 (Comrat – Ceadâr-Lunga – granița cu Ucraina). La moment este în desfășurare licitația de selectare a 
antreprenorului pentru realizarea acestor lucrări de construcție. Finalizarea lucrărilor este planificată pentru 
anul 2021. 

Segmentul ”km 91,4 – 124,06” se află la o etapă avansată de finalizare a reparației capitale. Finalizarea 
lucrărilor este planificată pentru sfârșitul anului 2018. La moment starea drumului pe acest segment este 
bună și foarte bună. Până la finalizarea construcției drumului de ocolire, transportul continuă să traverseze 
partea centrală a municipiului Comrat, care se află în stare satisfăcătoare și rea. 

Pe segmentul ”km 169,06 – 177,76” se planifică construcția drumului de ocolire a orașului Vulcănești. La 
moment sunt purtate negocieri în privința determinării surselor de finanțare pentru aceste lucrări. 
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Peste 50% (74,7 km) din lungimea drumurilor republicane se află în stare rea și foarte rea. 26,5% (38,3 
km) se află în stare satisfăcătoare și  doar 21,7% (31,5 km) se află în stare bună și foarte bună. Drumurile R29 
(Comrat – Ceadâr-Lunga – granița cu Ucraina), R29.1 (Basarabeasca – Ceadâr-Lunga-R29), R37 (Ceadâr-
Lunga – Taraclia – R32) și R32 (M3- Vulcănești – Cahul – Taraclia) au intrat într-o fază de degradare 
accelerată. Aceasta se explică prin faptul că în ultimii 15-20 de ani nu s-a asigurat volumul adecvat de lucrări 
necesare de reparație capitală și medie. În fond, aceste drumuri au fost supuse doar unor intervenții 
fragmentate de reparații curente. Trebuie de menționat că, pe tronsoanele aflate în stare rea, participanții la 
trafic nu pot dezvolta o viteză mai mari de 30 -40 km/oră, ceea ce multiplică costurile de transportare, crește 
riscurile siguranței rutiere și are un impact negativ asupra mediului înconjurător. 

Rezultatele analizei efectuate arată că 55,03 km (43%) din carosabilul drumurilor regionale se află în stare 
tehnică rea și foarte rea, 50,55 km (40%) – în stare satisfăcătoare și doar 22,58 km (17%) – în stare bună și 
foarte bună. De asemenea, există serioase probleme în ceea ce privește scurgerea/evalucarea apelor 
pluviale, cu starea tehnică a acostamentelor și podurilor, infrastructurii de organizare a traficului, etc. 
Respectiv, 55 km de drumuri regionale necesită reparații capitale urgente, iar alte 50 km necesită reparația 
capitală pe termen mediu (3-5 ani). Totodată, alte 9 km de drumuri regionale necesită reparații medii urgente 
(reabilitarea stratului de uzură). 

Drumurile locale asigură legătura dintre localități și rețeaua de drumuri naționale, centrele raionale, 
stațiile de cale ferată, precum și cu alte sate. Pe teritoriul UTA Găgăuzia există 34 de drumuri locale cu o 
lungime totală de 154,57 km. 55% din drumurile locale posedă acoperire din asfalt/beton, 17%  - pietriș, iar 
28% nu au acoperire rigidă (43,7 km). Rezultatele evaluării au arătat că cca 27% din drumurile locale cu 
acoperire rigidă se află în stare rea sau foarte rea, 50,7% - se află în stare satisfăcătoare și doar 22,3% în 
stare bună și foarte bună. Aceasta înseamnă că 20 km de drumuri locale necesită reparații capitale urgente, 
iar alte 38 km necesită intervenții de reparații capitale pe termen mediu (3-5 ani). 

O problemă majoră a drumurilor locale o constituie scurgerea/evacuarea îngreunată a apelor pluviale, 
situația fiind extrem de nefavorabilă în special perimetrul localităților, unde localnicii edifică valuri pentru a-și 
proteja curțile, ceea ce conduce la acumulări excesive de apă pe partea de carosabil. Această stare de lucru 
conduce la deteriorarea accelerată drumurilor, precum și înrăutățirea condițiilor de trafic și un impact negativ 
asupra mediului înconjurător (zgomot, vibrare, praf). 

O altă problemă majoră o constituie organizarea nesatisfăcătoare a circulației rutiere: lipsesc semnele de 
circulație, lipsesc marcajele rutiere, iar majoritatea intersecțiilor nu sunt amenajate corespunzător. 

Similar restului teritoriului Republicii Moldova, regiunea se caracterizează printr-o tendință continuă de 
creștere a intensității traficului rutier (în medie 4-5% pe an). Fluctuația intensității traficului rutier în UTA 
Găgăuzia pe parcursul anului (pe luni) este, de asemenea, similară restului teritoriului Republicii Moldova. 
Cea mai mare intensitate a traficului se înregistrează la intrarea în municipiul Comrat și orașul Vulcănești.  

 Per general, capacitatea drumurilor de importanță națională și regională care traversează teritoriul UTA 
Găgăuzia este superioară nivelului actual al intensității traficului rutier. Conform prognozelor, capacitatea de 
trafic a rețelei de drumuri naționale din regiune va satisface cerințele de trafic pentru cel puțin următorii 10 ani. 
O excepție o constituie drumul M3 pe tronsonul Comrat – Cimișlia, cu o pondere ridicată de autocamioane. 

Ponderea autocamioanelor grele în fluxul de transport de pe drumul expres M3 (Chișinău – Comrat – 
Giurgiulești – granița cu România) depășește semnificativ indicatorul mediu pe Republica Moldova, ceea ce 
are un impact negativ asupra capacității portante a drumului. Respectiv, în acest caz, este nevoie de a 
intensifica și eficientiza controlul aferent folosirii drumului de către camioanele grele. 

De asemenea, în corespundere cu prognoza intensității traficului rutier, în următorii 10 ani va fi necesară 
lărgirea părții carosabile pentru următoarele drumuri: M3 pe tronsonul Comrat – Cimișlia, R32 pe tronsonul 
Vulcănești – Cahul și R29 (Comrat – Ceadâr-Lunga – granița cu Ucraina). 
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Din cauza finanțărilor insuficiente a lucrărilor de reparație și întreținere, starea drumurilor din regiune 
continuă să se înrăutățească. Deficitul finanțărilor alocate în acest scop se explică prin sub-finanțarea 
Fondului Rutier, care, începând cu anul 2015 a primit cu 35-45% mai puțin față de prevederile legale 
(încasările din accizele pentru produsele petroliere), ceea ce a constituit 479 – 1,094 mln MDL anual. 
Respectiv, în această perioadă, UTA Găgăuzia a fost privată de finanțări anuale  de cel puțin 20 mln MDL doar 
pentru reparația și întreținerea drumurilor locale.  

Totodată, starea actuală a sectorului din regiune este influențat negativ și de lipsa unui sistem eficient de 
planificare și alocarea a resurselor Fondului Rutier pentru autoritățile publice locale. 

Viziunea pe termen lung de dezvoltare a infrastructurii rutiere din UTA Găgăuzia (până în 2030-2035) 
constă în reparația capitală a 100% din drumurile locale și regionale (248 km) și asigurarea unui nivel adecvat 
de întreținere curentă a acestora. 

Pe termen mediu (până în anul 2025), pentru realizarea acestui scop, acest Program Regional Sectorial 
prevede reparația a cel puțin 60% din toate drumurile regionale și locale din UTA Găgăuzia. 

Respectiv, acest Program Regional Sectorial constă în implementarea următoarelor 3 obiective 
strategice: 

1: Reparația capitală a 5 coridoare de transport prioritare (131 km)
(Prevede reparația capitală a următoarelor coridoare de drumuri regionale și locale: (i) G125 – Cenac – 

Dezghingea – Bugeac – R28, (ii) R29 – Ferapontievca – Avdarma – Chiriet Lunga – R36, (iii) R 29 – Ceadâr 
Lunga – Baurci – Congaz – Câietu – Chioselia Rusă – М3, (iv) Taraclia – Copceac – Cairaclia – granița cu 
Ucraina, (v)  Vulcănești  – Alexandru Ion Cuza – Etulia – Etulia Nouă – granița cu Ucraina – Cișmichioi – М3. 

2: Reparația medie a 70 km de drumuri locale prioritare
(Prevede pregătirea și realizarea reparației medii pentru 70 km de drumuri locale (pe cele mai prioritare 

segmente), inclusiv dotarea corespunzătoare cu semne de circulație și marcaje rutiere, reparația sistemelor 
de scurgere și evacuare a apelor pluviale). 

3: Îmbunătățirea situației privind securitatea rutieră pe drumurile regionale și locale
(Prevede amenajarea corespunzătoare a intersecțiilor cu inensitate sporită a transportului, construcția / 

amenajarea celor mai problematice stații de așteptare transportului public, amenajarea marcajelor rutiere 
orizontale pentru a facilita accesul la instituțiile publice.)

Cel mai mare prejudiciu pentru utilizatorii rețelei de transport îl aduce starea nesatisfăcătoare a drumurilor 
republicane, deoarece acestea preiau cea mai mare parte a fluxului rutier. Respectiv, prioritară urmează a fi 
considerată reparația capitală a drumurilor R29 (Comrat – Ceadâr Lunga- granița cu Ucraina), R29.1 (R29 – 
granița cu Ucraina), R23 (Basarabeasca – Comrat), R36 – Ceadâr Lunga, R37 (Ceadâr Lunga – Taraclia- 
R32). Aceste proiecte urmează a fi inițiate deja în anul 2018. 



Conceptele de proiect elaborate în cadrul 
Programului regional sectorial 

de dezvoltare a infrastructurii de drumuri regionale 
și locale în Regiunea de dezvoltare 

 UTA Găgăuzia 2018-2025
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Colectivul Agenției pentru Dezvoltare Regională are ca scop 

îmbunătățirea situației socio-economice din regiune. Unul dintre 

instrumentele principale în atingerea acestui obiectiv este implementarea 

proiectelor regionale în domenii strategice prioritare. 

Conceptele de proiect prezentate în broșură sunt rezultatul lucrului 

comun al colectivului Agenției și al grupurilor de lucru, care au fost compuse 

din reprezentanți ai tuturor părților interesate: autoritățile publice locale, 

mediul de afaceri, sectorul neguvernamental și societatea civilă. Toate 

conceptele de proiect sunt de o importanță regională pentru dezvoltarea 

regiunii, în final destinate îmbunătățirii calității și a nivelului de trai al 

populației.

Vă asigurăm că orice sprijin financiar pentru implementarea conceptelor 

de proiect prezentate este important pentru regiune. Sperăm la cooperare!

          Colectivul Agenției de dezvoltare regională
UTA Găgăuzia

Stimați parteneri de dezvoltare!
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Viziunea Dumneavoastră:



Partenerii noștri

INCUBATORUL DE AFACERI CEADIR LUNGA

Агентство регионального
развития АТО Гагаузия

Агентство регионального
развития АТО Гагаузия

Агентство регионального
развития АТО Гагаузия

Агентство регионального
развития АТО Гагаузия

Агентство регионального
развития АТО Гагаузия

Агентство регионального
развития АТО Гагаузия

Агентство регионального
развития АТО Гагаузия

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Gagauzia

Агентство Регионального
Развития АТО Гагаузия

Agenția de Dezvoltare
Regională UTA Găgăuzia



 ADR UTA Găgăuzia, 
MD 3805, UTA Găgăuzia, or.Comrat, str.Pobeda 50

Fax/Tel: +373  298-2-26-93/2-23-47                                                                                     
   E-mail: adr.utag@gmail.com

 Web: www.adrgagauzia.md
     www.facebook.com/adrgagauzia


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66

