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Com rat 2020

Abrevieri
ADR UTAG
APG
APL
CEG
CNCDR
CRD
CRS
CzDA
DPCI
DPD
DMS
FEN
FNDR
GIS
GIZ
MADRM
MDS
ODIMM
ONG
POR
PRS
RD UTAG
RM
SDR UTAG
SF
SFAP
SMP
SPRCE
TIKA
USC
UTA
UTAG

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
Adunarea Populară a Găgăuziei
Autorități Publice Locale
Comietul Executiv al Găgăuziei
Consiliu Național de Coordonare Dezvoltării Regionale
Consiliul Regional pentru Dezvoltare
Comisiile Regional Sectoriale
Czech Development Agency
Direcția Principală a Construcțiilor și Infrastructurii Găgăuziei
Documentația de Proiect de Deviz
Deșeuri menajere solide
Fondul Ecologic Național
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
Sisteme Geografice Informatice
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
Managementul Deșeurilor Solide
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Organizații non-guvernamentale
Planul Operațional Regional
Programul Regional Sectorial
Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia
Republica Moldova
Strategia de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia
Studiul de Fezabilitate
Secția Finanțe și Achiziții Publice
Secția management proiecte
Secția Politici Regionale și Cooperare Externă
Agenția Turcească pentru Cooperare și Coordonare
Universitatea de stat din Comrat
Unitatea Teritorial -Administrativâ
Unitatea Teritorial -Administrativâ Găgăuzia
2

Nr.

Acțiuni

Subacțiuni

Termen de
realizare
(trimestru)*
I II III IV

Indicatori

Responsabil Parteneri de
suport
tehnic**

Domeniul de activitate I. PLANIFICAREA STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Elaborarea SDR UTAG

Elaborarea planului de
implementare a SDR UTAG
2020

Elaborarea planului de
activitate al ADR UTA
Găgăuzia

Elaborarea documentelor de
program privind Specializarea
inteligentă

Formarea grupului de lucru de elaborare a
SDR UTA Găgăuzia

Ordinul UTA Găgăuzia

ADR UTAG GIZ

Desfășurarea ședinței grupului de lucru

Numărul ședințelor

SPRCE

GIZ

Colectarea informației privind
dezvoltarea socio-economică a Găgăuziei

Numărul informației
colectate

SPRCE/
SMP

GIZ

Elaborarea proiectului SDR UTAG
Coordonarea de către MADRM a
proiectului Planului de implementare a
SDR UTAG 2020
Aprobarea Planului de implementare a
SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2020 de
către Consiliul Regional pentru
Dezvoltare UTA Găgăuzia
Aprobarea de către MADRM a
proiectului Planului de activitat a ADR
UTAG 2020
Informarea CRD UTA Găgăuzia privind
Planul de activitate al ADR pentru anul
2020
Elaborarea proiectului Planului de
activitate al ADR UTAG pentru anul
2021
Identificarea experților în domeniul
sectoarelor de activitate perspective a
regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia

Un proiect al SDR UTAG
Planul coordonat

SPRCE
SPRCE /
SMP /SFAP

GIZ
MADRM

Planul aprobat

ADR UTAG CRD

Planul aprobat

SPRCE /
SMP /SFAP

Planul prezentat

ADR UTAG CRD

1 Proiect al planului
elaborat

SPRCE

Grupul de experți în
sectoare

ADR UTAG **

MADRM
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Analiza socio-economică a
situației regiunii de dezvoltare
UTA Găgăuzia

Desfășurarea ședințelor grupului de lucru
conform planului de activitate privind
elaborarea sectoarelor de activitate
perspective în domeniul Specializarea
inteligentă
Elaborarea proiectului documentului

3 ședințe grupului de
lucru

SPRCE

1 Proiect al documentului

SPRCE

Desfășurarea consultărilor publice

1 consultare publică

ADR UTAG

Aprobarea documentului privind
Specializarea inteligentă de către
Consiliul Regional pentru Dezvoltare
Contribuirea în procesul de analiză a
Strategiei Naționale de Dezvoltare
Regională 2016 - 2020
Analiza SDR UTA Găgăuzia 2017- 2020

Decizia CRD;
Documentul aprobat

SPRCE

CRD

Numărul informațiilor
prezentate

SPRCE

GIZ

1 raport

SPRCE

GIZ

Numărul Notelor
informative
Numărul Notelor
informative

SPRCE /
SMP
Manager de
oficiu

2 rapoarte

SPRCE

4 rapoarte

SPRCE

Numărul ședințelor CRD;
Numărul proceselorverbale și deciziilor

SPRCE /
SMP /SFAP

Numărul comisiilor
Numărul ședințelor

SPRCE
SPRCE

Monitorizarea programelor regionale
sectoriale
Elaborarea Notelor Informative privind
Elaborarea activităților
săptămânale, planificate la ADR activitățile, planificate la ADR UTA
Găgăuzia
UTA Găgăuzia
Elaborarea rapoartelor privind realizarea
Elaborarea rapoartelor ADR
Planului de implementare a SDR UTA
UTA Găgăuzia 2020
Găgăuzia 2017- 2020
Elaborarea rapoartelor privind realizarea
Planului de activitate a ADR UTA
Găgăuzia 2020
Asigurarea logisticii și elaborarea
Organizarea și desfășurarea
materialelor necesare, elaborarea
ședințelor CRD UTA
proceselor - verbale ale ședințelor CRD
Găgăuzia
Activitatea CRS în domeniul
AAC și în domeniul

Formarea CRS
Organizarea ședințelor CRS

**

CRD

GIZ
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dezvoltării infrastructurii de
suport în afaceri și turismului
1.10.

1.11

Activitatea în procesul de
integrare a RD UTAG în zona
№1 și №2 Gestionarea DMS
din RM

Participarea în activitatea
grupurilor de lucru MADRM
în procesul de elaborare a
actelor normative și a
documentelor de dezvoltare
regională

Organizarea vizitei pentru membrii CRD
și CRS cu scopul schimbului de
experiență în sectoarele respective
Participarea în ședințele Comisiei
Regional Sectoriale Sud
Sporirea nivelului de informare a APL în
domeniul Gestionarea DMS

Numărul vizitelor

SPRCE/
SMP

Numărul ședințelor
Comisiei Sectoriale

SMP/ SPRCE ADR Sud

Numărul APL informate

SPRCE

Elaborarea propunerilor privind
modificarea Legii nr.438/2006 „privind
dezvoltarea regională a Republicii
Moldova”
Pregătirea propunerilor privind elaborarea
Instrucțiunii utilizatorilor privind
înaintarea propunerilor de proiecte,
finanțate din sursele FNDR.

Propunerile elaborate și
adoptate

SPRCE /
SMP /SFAP

Instrucțiunile elaborate și
aprobate

SPRCE /
SMP /SFAP

GIZ

CE UTA
Găgăuzia,
APL UTA
Găgăuzia,
MADRM

MADRM

Domeniul de activitate II: ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR, CONCEPTELOR DE PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
2.1.

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

Publicarea pe platforme și în diferite surse
de informare a anunțurilor privind
participarea la licitații
Desfăşurarea procedurilor de achiziţii
publice;
Evaluarea ofertelor şi identificarea
cîştigătorilor.
Semnarea contractelor privind
achiziţionarea mărfurilor.

Numărul anunțurilor
publicate

SFAP

Numărul procedurilor de
achiziții publice
desfășurate;
Numărul contractelor

SFAP /
Grupul de
lucru pentru
achiziții
publice

Organizarea recepţiei bunurilor,
achiziţionate în cadrul proiectului

Numărul actelor de
recepţie a bunurilor
achiziţionate
Numărul actelor de
transmitere a bunurilor
achiziționate

SMP

Organizarea transmiterii bunurilor,
achiziționate în cadrul proiectului

SMP

APL
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2.2.

2.3.

Planificarea, organizarea și
administrarea procedurilor de
achiziții publice în cadrul
proiectului „Complexul
măsurilor de efeciență
energetică a Centrului de
Sănătate din m. Comrat”

Organizarea evenumentului solemn de
transmitere a proiectului
Formarea în cadrul ADR UTA Găgăuzia
grupurilor de lucru pentru desfășurarea
procedurilor de achiziții publice a
lucrărilor și serviciilor supravegherii
tehnice, prevăzute de contract
Elaborarea documentaţiei de atribuire
(documente de licitaţie) pentru
desfăşurarea procedurilor de achiziţionarea
lucrărilor şi serviciilor de supraveghere
tehnică, prevăzute de proiect

Publicarea pe platforme și în diferite surse
de informare a anunțurilor privind
participarea în licitații
Desfăşurarea procedurilor de
achiziţiţionare a lucrărilor şi serviciilor de
supraveghere tehnică;
Evaluarea ofertelor şi identificarea
cîştigătorilor pentru executarea lucrărilor
şi serviciilor de supraveghere tehnică.
Semnarea contractelor privind
achiziţionarea lucrărilor şi serviciilor de
supraveghere tehnică
Implementarea proiectului
Monitorizarea implemetării proiectelor
“Complexul măsurilor de
(vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de
efeciență energetică a Centrului lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea
de Sănătate din m. Comrat”
problemelor apărute.
Verificarea actelor privind lucrările
executate, prezentate în procesul
implementării proiectelor
Organizarea recepției finale după finisarea
lucrărilor la obiect

1 eveniment

SMP

Numărul ordinilor privind
formarea grupurilor de
lucru

SFAP

Numărul pachetelor de
documente elaborate

SFAP /
Grupul de
lucru pentru
achiziții
publice

Numărul anunțurilor
publicate

SFAP

Numărul procedurilor de
achiziții publice
desfășurate;
Numărul contractelor
semnate

SFAP /
Grupul de
lucru pentru
achiziții
publice

APL

Numărul vizitelor la obiect; SMP
Numărul ședințelor de lucru
Numărul actelor privind
lucrările executate

SMP

Actul de recepție a
obiectului

SMP
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2.4.

2.5.

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

Monitorizarea implemetării proiectelor
(vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de
lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea
problemelor apărute
Verificarea actelor privind lucrările
executate, prezentate în procesul
implementării proiectului
Organizarea recepției finale a obiectului și
transmiterea beneficiarului

Elaborarea raportului final privind
proiectul implementat
Acordarea beneficiarilor asistenței
consultative în elaborarea planurilor de
durabilitate a proiectelor
Pregătirea spre implementare a Elaborarea mecanismului de implementare
proiectului «Construirea
a proiectului, din motivul, că are loc
sistemului de canalizare în
dublarea finanțării din două fonduri
comuna Svetlâi, raionul
naționale: FEN și FNDR
Comrat»
Analiza proiectului și elaborarea
propunerilor privind finisarea lui
Desfășurarea ședințelor cu beneficiarii cu
scopul pregătirii proiectului pentru
implementare
Colectarea întregului pachet de documente
pentru lansarea procesului de
implementare a proiectului
Precizarea bugetului proiectului

2.6.

Implementarea proiectului
«Construirea sistemului de

Numărul vizitelor la obiect; SMP
Numărul ședințelor de lucru
Numărul actelor privind
lucrările executate

SMP

Actul de transmitere a
obiectului

SMP

Raportul final

SMP

Numărul consultaţiilor

SMP

Acordul privind
cofinanțare

SMP

MADRM;
APL

Analiza proiectului;
SMP
Numărul propunerilor
pentru finisarea proiectului
Numărul ședințelor
SMP

Pachetul de documente
completat

SMP

SMP

Semnarea contractului de finanțare cu
benefițiarii și parteneri

Bugetul precizat al
proiectului
Contractul de finanțare
semnat

Instalarea panourilor infomative privind
proiectul implementat

Panouri informative
instalate

SMP

ADR UTA
Găgăuzia
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Monitorizarea implemetării proiectelor
(vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de
lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea
problemelor apărute
Verificarea actelor privind lucrările
executate, prezentate în procesul
implementării a proiectului
Elaborarea și prezentarea următoarelor
Prezentarea rapoartelor
privind proiecte implementate, rapoarte:
- raportul săptămânal privind
finanțate de FNDR
implementarea proiectelor;
- raportul trimestrial privind monitorizarea
fiecărui din proiecte;
- raportul trimestrial privind monitorizarea
valorificării mijloacelor financiare
Participare la evenimentele regionale/
Măsurile de realizare a
conceptelor de proiecte,
naționale și internaționale privind
elaborate în RD UTA Găgăuzia promovarea conceptelor de proiecte
Informarea privind concepte de proiecte
prin intermediul paginii-web a ADR
UTAG și facebook
canalizare în comuna Svetlâi,
raionul Comrat»

2.7.

2.8.

3.1.

Numărul vizitelor la obiect; SMP
Numărul ședințelor de lucru
Numărul actelor privind
lucrările executate

SMP

Numărul rapoartelor
elaborate (privind
proiectele implementate)

SMP

Numărul evenimentelor
Numărul prezentărilor

SPRCE/ SMP APL;
Parteneri de
dezvoltare
SMP

Numărul informațiilor

Domeniul de activitate III: DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR PROCESULUI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Numărul vizitelor
SPRCE /
GIZ,
Formarea permanentă a
Schimb de experiență în domeniul
Numărul participanților
SFAP/ SMP Parteneri de
capacităților actorilor de
dezvoltării regionale, inclusiv prin
dezvoltare
dezvoltare regională
intermediul vizitelor de studii peste
hotarele țării a angajaților ADR UTA
Găgăuzia și a membrilor CRD/CRS
Dezvoltarea capacităților actorilor de
dezvoltare regională (APL, CRD, CRS,
ONG) prin intermediul participării în
activităţile de instruire, organizate de către
ADR UTA Găgăuzia şi partenerii de
dezvoltare

Numărul evenimentelor;
Numărul participanților

SPRCE

GIZ,
Parteneri de
dezvoltare
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3.2.

Participarea specialiștilor ADR Sporirea capacităților în domeniul
UTAG în activități de instruire planificării sectoriale, monitorizării și
evaluării, bazate pe rezultate a politicii de
dezvoltare regională
Instruirea specialiștilor în domeniul
achizițiilor publice și managementului
financiar
Instruirea specialiștilor secției management
proiecte

3.3.

Consolidarea cadrului
instituțional și a potențialului
administrativ

Monitorizarea și realizarea Programului de
instruire a colaboratorilor ADR UTAG
pentru anul 2020
Elaborarea Programului anual de instruire
a colaboratorilor ADR UTAG pentru anul
2021

Numărul seminarelor de
instruire;
Numărul colaboratorilor
instruiți
Numărul seminarelor de
instruire;
Numărul colaboratorilor
instruiți
Numărul seminarelor de
instruire;
Numărul colaboratorilor
instruiți
Raportul privind realizarea

SPRCE /
MADRM,
Specialist
Parteneri de
resurse umane dezvoltare

Programul elaborat

Specialist
resurse umane

SFAP /
Parteneri de
Specialist
dezvoltare
resurse umane
SMP/
Parteneri de
Specialist
dezvoltare
resurse umane
Specialist
resurse umane

Domeniul de activitate IV: COLABORAREA CU PARTENERII DE DEZVOLTARE
4.1.

Stabilirea relațiilor cu
partenerii de dezvoltare

Identificarea partenerilor de dezvoltare

Numărul
ședințelor/partenerelor

SPRCE

Parteneri de
dezvoltare

Încheierea acordurilor de parteneriat

Numărul acordurilor
încheiate
Numărul evenimentelor

SPRCE

Parteneri de
dezvoltare
Parteneri de
dezvoltare

Monitorizarea acordurilor încheiate

Raportul privind
monitorizare

SPRCE

Participarea la concursuri și programe
deschise
Informarea APL privind programe
existente și surse de finanțare

Numărul cererilor

SMP/
SPRCE
SMP

Desfășurarea evenimentelor comune

4.2.

Identificarea surselor
alternative de finanțare pentru
proiectele de dezvoltare
regională

Numărul anunțurilor
publicate pe pagina - web;
Numărul consultațiilor

SPRCE

Parteneri de
dezvoltare

9

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Participarea în cadrul
programului Fundația
Solidarity Fund din Polonia în
Republica Moldova

Participarea la şedinţe de lucru în cadrul
programului din Polonia „Revitalizare
urbană”
Participarea la evenimentele de instruire

Numărul şedinţelor de lucru SPRCE
Numărul evenimentelor

SPRCE

Numărul proiectelor/
programelor

SPRCE

Colaborarea în cadrul
proiectului GIS

Acordarea asistenței APL în
implementarea programelor și proiectelor
de Revitalizare urbană
Evenimentele de instruire privind
implementarea sistemului GIS

Numărul seminarelor

SMP/
SPRCE

Participarea la evenimentele, organizate în
cadrul proiectului

Numărul evenimentelor

SMP/
SPRCE

Participarea în ședințele
Comitetului comun privind
monitorizarea Programului
Operațional Comun Republica
Moldova-România 2014-2020
Promovarea potențialului RD
UTA Găgăuzia și atragerea
investițiilor în domeniul
dezvoltării regionale prin
participarea Agenției la diverse
evenimente de nivel național și
regional

Participarea la ședințele Comitetului
comun privind monitorizarea Programului
Operațional Comun Republica MoldovaRomânia 2014-2020

Numărul ședințelor

SPRCE

Asigurarea comunicării și
transparenței în activitatea
ADR UTA Găgăuzia

Informarea APL

Numărul publicațiilor

ADR UTAG

Administrarea paginii-web ADR UTAG
www.adrgagauzia.md

Numărul publicațiilor

SMP

Modelarea și administrarea Platformei de
comunicare pentru membrii CRD și CRS

Numărul documentelor,
plasate pe platformă

SMP

Evenimentele în cadrul sărbătoririi Zilei
Europei
Moldova Business Week
Forumul investițional al Găgăuziei al VI
„Gagauzia-Invest- 2020„

mai

Numărul evenimentelor;
Numărul participanților
oct ADR UTAG;
noie Numărul rapoartelor și
prezentațiilor publice

Fundația
Solidarity
Fund din
Polonia în
Republica
Moldova
CzDA,
Parteneri de
dezvoltare

ADR UTAG

Parteneri de
dezvoltare

noie
Ziua vinului «Gagauz Șarap Yortusu2020»
Evenimentele naționale și regionale în
cadrul diferitor proiecte și programe
Domeniul de activitate V: COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN ACTIVITATEA ADR UTA GĂGĂUZIA

5.1.

CEG/APG
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Reflectarea informației pe ate portaluri web
Reflectarea informației prin mas-media
(televiziunea şi radiou)

Numărul portalurilor-web
și numărul publicațiilor
Numărul publicațiilor

SMP

Mass-media

SMP

Mass-media

Administrarea paginii-web ADR UTAG pe
reţelele de socializare
Elaborarea pachetului de materiale
promoționale pentru promovarea imaginii
ADR UTA Găgăuzia

Numărul publicațiilor

SMP

Numărul materialelor
promoționale

SMP

Numărul participanților
Organizarea și desfășurarea „Zilei ușilor
deschise” în ADR UTAG
Domeniul de activitate VI: ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
6.1.

6.2.

Planificarea și utilizarea
eficientă a mijloacelor
financiare alocate pentru
asigurarea activității ADR
UTAG

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

SPRCE /SMP

Elaborarea proiectului de buget al ADR
UTAG
Aprobarea de către CNCDR a bugetului
ADR UTA Găgăuzia

Proiectul de buget elaborat SFAP
Bugetul aprobat

SFAP

Evidența contabilă a mijloacelor alocate
pentru asigurarea activității operaționale a
ADR UTAG
Rapoarte privind folosirea mijloacelor
financiare

Numărul documentelor de
finanţe şi de contabilitate

SFAP

Numărul rapoartelor

SFAP

Elaborarea Planului privind achiziții
publice pentru anul 2020

Planul privind achiziții
publice

SFAP

Elaborarea specificațiilor și a
documentației de atribuire pentru
procedurile planificate

Numărul specificaţiilor şi a SFAP
documentaţiei

Publicarea anunțurilor privind
desfășurarea achizițiilor publice

Numărul anunțurilor
publicate

SFAP

Desfășurarea procedurilor, identificarea
câștigătorilor și semnarea contractelor

Numărul procedurilor;
Numărul contractelor

SFAP
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\
Documentatia respectiva
SFAP
Tinerea evid entei contab ile a marfurilor ~ i
servici ilor, primite In urma realizarii
contractelor
Domeniul de activitate VII: ASIGURAREA SISTEMUL UI DE MANAGEMENT FINANCIAR $1 CONTROL
7.1.

7.2.

Acivitatea privind
managementul riscurilor

Activitatea de autoevaluarea
sistemului managementului de
control intern

Monitorizarea ~ i actualizarea Registrului
riscurilor AD R UTA Gagauzia

Numarul ~edinte l or ale
consiliului privind
managementu I riscurilor

Elaborarea ~ i aprobarea Registru lu i
riscurilor ADR UTA Gagauzia pentru
anul2021
Elaborarea raportului anual privind
managementu1de control intern

Registrul riscu rilor aprobat SFAP

Raportu l elaborat

SFAP

Eliberarea declaratiei privind
responsab ilitate manageriala pentru anul
precedent
Evaluarea sistemu lui curent de control ~ i
management financiar ~ i identificarea
lacunelor

Declaratia eliberata

SFAP

Numarul ~edin telor
grupulu i de lucru

SFAP

SFAP

* Perioada de desfli.ftmire a activitlifilor poate fi modificatti In conformitate cu termenele de desfiifurttre a evenimentelor
**Efectuarea unor evenimeute poate fl posibilli numai cu acordarea suportului te/111ic de clitre pertenerii de dezvo/tare
EXECUTORI:
Ecaterina ARNA UT, ~ef sectie finante ~ i achiz iti i pub lice
Nicolai MA YRODI, ~ef sectie management proiecte
Svetlana GRADINAR, ~ef sectie politici regionale ~i cooperare externa
COORDONAT:
Igor MALA l, ~ef directie politic i de dezvoltare regionala
Vlad UNG UREAN, ~ef sectie relatii cu institutiile de dezvoltare regionala
/

\~
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