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Sumar executiv 

Prezentul raport de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA 

Găgăuzia 2017-2020 este elaborat în baza planului de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru 

anul 2021 și reflectă principalele rezultatele obținute în procesul de implementare a strategiei pe 

parcursul primului semestru al anului 2021.  

Din considerentul că până la moment nu este aprobată noua Strategie Națională de Dezvoltare 

Regională 2021-2027, și Programul Regional Operațional al UTA Găgăuzia pentru perioada 2021-

2023, în perioada de raportare 2021 activitățile au fost axate pe realizarea priorităților și măsurilor 

stabilite în SDR RD UTA Găgăuzia 2017-2020. Raportul reflectă progresele realizate la nivelul 

fiecărui obiectiv specific precum și remarcă principalele riscuri, lecții învățate și bune practici 

identificate în perioada de raportare. 

În vederea atingerii obiectivelor specifice stabilite în SDR UTA Găgăuzia în perioada de raportare 

au fost depuse eforturi comune de către factorii implicați în procesul de dezvoltare regională: ADR 

UTA Găgăuzia, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, APL de nivelul I, partenerii de dezvoltare 

activi în regiune ș.a. 

Totodată, trebuie de remarcat faptul, că activitatea instituțiilor implicate în procesul de dezvoltare 

regională, inclusiv ADR Găgăuzia a fost afectată negativ de situația epidemiologică din lume, fapt 

ce a avut un impact negativ asupra atingerii obiectivelor planificate.  

Prin prisma obiectivelor specifice stabilite în SDR UTA Găgăuzia pot fi remarcate principalele 

rezultate obținute în perioada de raportare: 

Pentru OS 1. Asigurarea accesului la servicii și unități publice de calitate: 

În sectorul aprovizionare cu apă și canalizare: 

- 2 propuneri de proiecte elaborate și depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte pentru 

finanțare din FNDR; 

- 1 ședință a Comisiei regionale sectoriale în domeniul AAC desfășurată; 

- Inițiată elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru aprovizionarea cu apă a localităților 

din r-nele Comrat și Ceadîr-Lunga; 

- 14 proiecte locale în sectorul AAC în curs de implementare. 

În sectorul managementului deșeurilor: 

- A fost efectuată transmiterea costurilor investiționale în cadrul proiectului ”Optimizarea 

sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești”.   

În domeniul sporirii eficienței energetice a clădirilor publice: 

- Au fost finalizate lucrările de reconstrucție a acoperișului pe o suprafață de 1691 m2 ; 

- În proces de execuție sunt lucrările de montare a fațadei ventilate (2265 m2 din 3500 m2 

planificați). 
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Pentru OS 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii: 

În domeniu creării infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor: 

- Au fost elaborate 2 propuneri de proiect care vizează valorificarea crearea infrastructurii și 

condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor: ”Dezvoltarea inovativa a întreprinderilor 

agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția unui complex de păstrare și ambalare a 

producției” (aplicant ADR UTA Găgăuzia) și  ”Сrearea condițiilor pentru dezvoltare de post-

incubare a rezidenților ale Incubatorului de afaceri și Dezvoltarea economică mun. Ceadâr-

Lunga și a regiunii”. Proiectele urmează a fi incluse în POR 2021-2023.  

În domeniul utilizării potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere  

economică regională: 

- În urma chestionării au fost identificate 3 direcții prioritare de specializare inteligentă în 

domeniul turismului: promovarea turismului vinicol (enoturism); promovarea turismului 

etnic; dezvoltarea serviciilor de PR și marketing a destinațiilor turistice din regiune. 

În domeniul sporirii potențialului etno-cultural și turistic al regiunii: 

- 1 atelier de lucru pentru identificarea modalităților de promovare și dezvoltare a infrastructurii 

turistice din regiune. 

- 1 proiect elaborat cu suportul ADR UTA Găgăuzia și depus în cadrul apelului de propuneri de 

proiecte cu finanțare din FNDR: ”Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru ”AT-Prolin””.  

Pentru OS 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale: 

În domeniul dezvoltării capacității participanților în procesul de dezvoltare regională: 

- 18 activități de instruire în cadrul cărora au participat 8 specialiști din cadrul ADR UTA 

Găgăuzia. 

- 1 modul de instruire la locul de muncă pentru angajații ADR în domeniul elaborării 

propunerilor de proiecte.  

- Au fost desfășurate 3 ședințe ale CRD în cadrul cărora au fost aprobate 11 decizii. 

- Un proiect privind suportul pentru Consiliul de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia în curs 

de implementare. 

În domeniul fortificării eficienței instituțiilor de dezvoltare regională:   

- A fost finalizat concursul propunerilor de proiecte pentru finanțare din FNDR. 5 propuneri de 

proiect au fost recepționate și evaluate în cadrul concursului competitiv și 2 propuneri de 

proiecte depuse în cadrul concursului ”pe listă”. 

- Cu suportul ADR UTA Găgăuzia a fost inițiat procesul de implementare a etapei pregătitoare 

a Programului Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere 2021-2027. În proces de 

constituire este Unitatea de Implementare a Proiectelor (UIP). 

- Cu suportul ”Solidarity Fund” PL a fost inițiată elaborarea programului de revitalizare a mun. 

Comrat.   
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În anul 2021 sursa de bază pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională rămâne a fi 

Fondul Național de Dezvoltare Regională. Dinamica alocării mijloacelor financiare este prezentată 

în figura 1.  

Figura 1. Dinamica alocărilor financiare din FNDR destinate RD UTA Găgăuzia pentru anii 

2016-2021 (mii lei) 

 
Sursa: Deciziile CNCDR privind alocarea mijloacelor financiare din FNDR 

Pentru anul 2021 pentru implementare proiectelor regionale a fost alocată din FNDR total suma de 

9 677,9 mii lei din care 3 068,7 mii lei pentru implementarea a 1 proiect regional din DUP 2017-

2020 și 6 609,2 mii lei pentru lansarea proiectelor care urmează a fi incluse în DUP 2021-2023. Din 

suma alocată pentru implementarea proiectului regional din DUP 2017-2020, au fost valorificate 

sursele de financiare în mărimea 1 126,43 mii de lei (36,7%). Situația privind valorificarea 

mijloacelor financiare în primul semestru al anului 2021 este prezentată în Tabelul 1. 

Tabel 1. Valorificarea mijloacelor financiare alocate din FNDR pentru implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională în RD UTA Găgăuzia (mii lei) 

Sursa: ADR UTA Găgăuzia 

În perioada de raportare a continuat colaborarea cu partenerii de dezvoltare care activează în 

regiune. Ca parteneri de bază pot fi menționați: 
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- Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului ”Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL); 

- Agenția Cehă pentru Dezvoltare în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Regională în Republica 

Moldova: suport în implementarea strategiilor regionale prin utilizarea datelor GIS”; 

- Fundația ”Solidarity Fund” (Polonia). 

Pentru perioada următoare principalele acțiuni în vederea implementării SRD UTA Găgăuzia 2017-

2020 vor fi orientate spre următoarele domenii: 

- Aprobarea la nivelul CRD a Programului Operațional Regional 2021-2023; 

- Coordonarea elaborării documentelor locale în vederea inițierii implementării programului de 

dezvoltare a orașelor poli de creștere; 

- Acordarea suportului APL din mun. Comrat în vederea elaborării Programului de revitalizare 

urbană; 

- Asigurarea continuității implementării proiectelor de dezvoltare regională inițiate în regiune; 

- Continuarea acțiunilor în cadrul proiectului de suport a activității CRD; 

- Inițierea implementării proiectelor care vor fi incluse în DUP 2021-2023; 

- Consolidarea capacităților APL în domeniul dezvoltării regionale și planificării strategice.  

Introducere 

Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia 2017-2020 este principalul document de 

planificare strategică la nivel regional, care definește prioritățile de dezvoltare pe termen mediu a 

UTA Găgăuzia ca regiune de dezvoltare. SDR UTA Găgăuzia 2017-2020 este corelată cu Strategia 

Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020, și vine să contribuie la realizarea obiectivului 

general al SNDR: dezvoltarea echilibrată și durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale 

Republicii Moldova stabilind ca obiectiv general dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii UTA 

Găgăuzia. 

În vederea asigurării dezvoltării echitabile și durabile a regiunii SDR UTA Găgăuzia 2017-2020 

stabilește 3 obiective specifice:  

1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate; 

2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii; 

3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale. 

Pentru fiecare obiectiv specific strategia prevede un complex de măsuri și acțiuni concrete:  

- Măsurile pentru asigurarea unui acces garantat la serviciile publice de calitate sunt orientate 

spre dezvoltarea celor mai importante obiective de infrastructură în regiune, inclusiv a 

infrastructurii rutiere, alimentare cu apă și canalizare, gestionarea deșeurilor solide, și a 

eficienței energetice în sectorul public.  

- Un impuls multiplicativ important în generarea creșterii economice durabile în regiuni îl 

reprezintă măsurile de dezvoltare a infrastructurii de afaceri și de consolidare a centrelor 
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regionale de dezvoltare economică bazate pe inovare și sprijinirea infrastructurii de afaceri 

regionale și locale. O atenție deosebită este acordată creșterii potențialului turistic.  

- Un șir de măsuri sunt orientate spre îmbunătățirea în continuare a sistemului de management 

al dezvoltării regionale, prin îmbunătățirea cadrului legal și de reglementare în domeniul 

dezvoltării regionale, consolidarea capacității instituționale și administrative și creșterea 

eficienței sistemului de monitorizare și evaluare aplicat în sistemul de dezvoltare regională. 

Trebuie de remarcat faptul că politica de dezvoltare regională este o politică intersectorială și 

respectiv este necesară asigurarea unei sinergii a Strategiei de dezvoltare a UTA Găgăuzia cu un șir 

de documente strategice sectoriale, în special: Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014-2028; 

Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027; Programul 

național pentru eficiență energetică 2011-2020; Strategia de transport și logistică pe anii 2013-2022; 

ș.a. 

De asemenea SDR UTA Găgăuzia este corelată cu Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA 

Găgăuzia 2017-2022. 

În primul semestru al anului 2021 activitățile, in vederea implementării Strategiei de dezvoltare 

regională, au fost desfășurate în conformitate cu Planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia 

pentru anul 2021. Implementarea măsurilor în vederea atingerii obiectivelor specifice a fost 

realizată atât prin coordonare cu principalii factori cointeresați din regiune: Consiliul Regional 

pentru Dezvoltare, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, cât 

și prin conlucrarea eficientă cu partenerii de dezvoltare. Situația epidemiologică din țară și din lume 

a constituit in impediment major în atingerea rezultatelor scontate pentru anul 2020. 

Principalele rezultate ale SDR atinse în perioada de raportare 

Obiectivul general: „Dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii Găgăuzia” 

Obiectivul general stabilit în Strategia de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia 2017-2020 este 

„Dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii Găgăuzia”. Realizarea obiectivului general al 

strategiei va avea ca impact sporirea nivelului de trai al populației, diminuarea disparităților în 

interiorul regiunii și creșterea coeziunii teritoriale. Pentru a determina impactul implementării 

strategiei, este necesar de a lua în calcul așa indicatori ca: produsul intern brut, rata sărăciei, 

indicele de disparitate a PIB-ului regional pe locuitor, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Evoluția PIB regional are o dinamică pozitivă în perioada 2013-2018 fiind în creștere de la 3 635 

602 mii lei în anul 2015 (anul de referință) până la 4 308 945 mii lei în anul 2018. Raportat la cap 

de locuitor, dinamica pozitivă se păstrează, PIB pe cap de locuitor în regiune constituind în anul 

2018 – 26,62 mii lei, fiind în creștere comparativ cu anul 2015 cu 3,79 mii lei.  

În ce privește ponderea PIB regional al UTA Găgăuzia în PIB național, aceasta constituie 2,2% 

(datele se referă la anul 2018). 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


9 
 

Figura 2. Ponderea PIB regional în PIB național (anul 2018)

 
Sursa: BNS. Conturi Naționale 2019. Conturi regionale 2018 

Indicele de disparitate a PIB pe locuitor, în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, în anul 2017 are 

un nivel de 52,23 %. În perioada 2015-2017, acesta a înregistrat o scădere în anul 2015, având 

valoare de 53,97%, apoi, în 2016 înregistrează o creștere până la 54,27. În anul 2017 fiind iarăși în 

descreștere și atingând nivelul de 52,23 %. 

Tabel 2. Evoluția indicelui de disparitate pe locuitor pe regiuni de dezvoltare in perioada 2014-

2017, in % 

Anul RDN RDC RDS 
UTA 

Găgăuzia 

2014 62,90 50,93 55,41 57,31 

2015 61,28 51,00 51,72 53,97 

2016 62,99 52,91 53,52 54,27 

2017 61,02 50,80 50,88 52,23 

Sursa: BNS. Conturi Naționale 2018. Conturi regionale 2017 

Obiectivul Specific 1: Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de 

calitate 

Obiectivul specific vizat presupune realizarea unui complex de activități menite să ducă la 

îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor publice locale. Domeniile de intervenție relevante 

se referă la: îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; reabilitarea rețelei de 

drumuri locale și regionale, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor, creșterea 

eficienței energetice a clădirilor publice. În continuare este prezentată situația în sectoarele 

relevante și rezultatele pe măsurile preconizate în conformitate cu prevederile SDR. 

59,4%16,6%

14,7%

7,1%

2,2%

Mun. Chișinău Nord Centru Sud UTA Găgăuzia
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Măsura 1.1. Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de 

aprovizionare cu apă și canalizare. 

În Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia se atestă o situație favorabilă în ce privește accesul 

populației la serviciile de aprovizionare cu apă. Toate localitățile din regiune (26 localități) dispun 

de sisteme centralizate de alimentare cu apă, pe când indicatorul mediu pe țară este mai mic de 

50%. În special, conform datelor BNS (la situația anului 2020), numărul populației conectate la 

sistemul de aprovizionare cu apă constituie 123,3 mii de persoane, din care 54,1 mii de persoane din 

localitățile urbane și 69,2 mii de persoane din localitățile rurale. În ce privește ponderea populației 

conectate la servicii centralizate de alimentare cu apă, se constată că 74,6% din populația UTA 

Găgăuzia are acces la serviciile de alimentare cu apă, inclusiv 82,04% în mediul urban și 69,6% în 

mediul rural (valorile pentru anul 2019). La acest indicator, UTA Găgăuzia ocupă locul întâi (după 

mun. Chișinău) printre alte regiuni ale Republicii Moldova, nivelul mediu pe țară constituind 

60,2%. Trebuie de remarcat faptul că Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014-2028 

stabilește ca țintă alimentarea cu apă potabilă sigură a cel puțin 65% din populație până în anul 

2020. Reieșind din datele statistice disponibile, se constată că în regiunea de dezvoltare UTA 

Găgăuzia acest obiectiv a fost atins.  

Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare centralizată este mult mai scăzut în comparație 

cu sistemele de alimentare cu apă. Astfel, conform datelor BNS (la situația anului 2020) doar 7 

localități din regiune (27%) dispun de sisteme centralizate de canalizare din care 3 localități urbane 

și 4 localități rurale (100% din localitățile urbane și 17,4% din localitățile rurale). Numărul 

populației conectate la sistemul de canalizare în anul 2020 constituie 27,8 mii de persoane, din care 

26,1 mii de persoane din localitățile urbane și 1,7 mii de persoane din localitățile rurale. Rata de 

conectare a populației la serviciile de canalizare (valorile pentru anul 2019) constituia 16,4%, doar 

38,8% din populația urbană și 1,02% din populația rurală stabilă fiind asigurate cu servicii de 

canalizare.  

Figura 3. Rata de conectare a populației din RD UTA Găgăuzia la servicii de AAC  

(perioada 2015-2019) 
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Dinamica evoluției ratei de conectare a populației la servicii de AAC denotă o creștere lentă a 

ponderii populației conectate la serviciile de canalizare (5,5 % în 5 ani). Ca urmare, pentru regiune 

este important de a intensifica eforturile în vederea construcției sistemelor de canalizare și 

asigurarea conectării populației la acest serviciu. Conform Strategiei de alimentare cu apă și 

sanitație 2014-2028 la nivel național este stabilită ținta de 65% de populație conectată la sisteme de 

canalizare până în anul 2025. 

 

În perioada de raportare pot fi menționate un șir de acțiuni desfășurate la nivel regional care au ca 

scop redresarea situației în sectorul AAC.  

Astfel, în contextul lansării de către MADRM a concursului de propuneri de proiecte pentru 

finanțare din sursele FNDR, în perioada de raportare a fost atrasă o atenție sporită elaborării 

propunerilor de proiecte care ar contribui la îmbunătățirea situației în sectorul AAC. Au fost 

elaborate 2 propuneri de proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii pentru prestarea serviciilor de 

cnalizare:  

- „Reconstruirea stațiilor regionale de epurare apelor uzate în municipiul Comrat” (cost 

estimativ 33 342 770 lei); 

- „Construirea stației de epurare apelor uzate în municipiul Ceadâr-Lunga” (cost estimativ 

50 000 000 lei). 

Proiectele nominalizate au fost evaluate și ca urmare vor fi incluse în Programul Operational 

Regional UTA Găgăuzia 2021-2023. 

Concomitent, în cadrul acestei măsuri pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate acțiuni privind 

atragerea investițiilor de finanțare pentru dezvoltarea sectorului AAC. În special, a continuat 

procesul de colaborare cu Banca Mondială în privința elaborării și implementării măsurilor 

investiționale privind construirea stațiilor de epurare în mun. Comrat. Aceasta este una din măsurile 

investiționale planificate în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în 

Moldova”. A avut loc 1 ședință de lucru în scopul clarificării modului de implementare a acțiunilor 

planificate în proiect și stabilirea rolului ADR în acest proces.  

În perioada de raportare au fost inițiate acțiunile de elaborare a studiului de prefezabilitate privind 

construcția aucțiunii regionale pentru aprovizionarea cu apă potabilă din r. Prut a localităților din r-

nele Comrat și Ceadâr-Lunga. Aceasta este una din acțiunile prioritare stabilite în cadrul 

”Programului Regional Sectorial de aprovizionare cu apă și cnalizare pentru RD UTA Găgăuzia”. 

Ca urmare a recomandărilor venite din partea Comisiei regionale sectoriale în domeniul AAC, CRD 

UTA Găgăuzia a decis de a responsabiliza ADR UTA Găgăuzia în vederea identificării unei echipe 

de experți pentru elaborarea studiului. În luna aprilie 2021 a fost semnat contractual cu compania 

care va elabora studiul de prefezebilitate și a fost desfășurată prima ședință de lucru în cadrul căreia 

a fost aprobată structura studiului și stabilite sarcinile pentru următoarea etapă de elaborare. Se 

preconizează ca studiul să fie finalizat către luna septembrie 2021.  
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În vederea eficientizării activității întreprinderii prestatoare de servicii AAC din mun. Comrat, în 

perioada de raportare, cu suportul GIZ a fost inițiată misiunea unui expert de lungă durată (din 

partea Centrului internațional de migrație și dezvoltare din Germania). Sarcina expertului este de a 

studia situația la întreprindere și de a veni cu un set de propuneri și inițiative care ar duce la 

eficientizarea activității întreprinderii ”Su-Canal Comrat”.   

În vederea îmbunătățirii situației în domeniul AAC, în regiune în primul semestru al anului curent 

în proces de implementare au fost 14 proiecte locale printre care pot fi menționate: Construcția 

rețelelor de apeduct și canalizare din comuna Congazcic; Construcția sistemului de canalizare în 

comuna Svetlâi; Construcția sistemului de canalizare din s. Avdarma; Construcția colectoarelor 

pentru apele uzate din mun. Comrat; Extinderea rețelelor de apeduct din s. Copceac ș.a. Costul total 

al proiectelor locale aflate în proces de implementare în regiune constituie peste 48 milioane lei.  

Măsura 1.2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale. 

Conform informației oferite de Administrația de Stat a Drumurilor (ASD), lungimea totală a 

drumurilor regionale în RD UTA Găgăuzia constituie 88,16 km. Din totalul drumurilor regionale 

din RD UTA Găgăuzia sunt modernizate 56,03 km, ceea ce constituie 63,6% și este peste media 

națională cu 3,6% (la situația din anul 2020). 

În procesul de elaborare a Programului regional sectorial în domeniul infrastructurii drumurilor 

regionale și locale pentru regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia (2018-2025) a fost efectuată o 

analiză a stării drumurilor regionale în urma căreia s-a constatat că peste 40 % din drumurile 

regionale sunt într-o stare rea sau foarte rea și necesită investiții esențiale pentru reabilitarea și 

modernizarea ei.  

Conform indicatorilor oferiți de BNS, în perioada 2015-2019, se atestă o dinamică pozitivă a 

parcursului de mărfuri realizat cu transportul rutier. Astfel, în anul 2019 acest indicator a constituit 

206,2 mln. tone-km. fiind în creștere cu 122,19 % în comparație cu anul 2015. Transportul de 

pasageri în RD UTA Găgăuzia în anul 2019 a constituit 2 191,2 mii pasageri anual. Acest indicator 

înregistrează o creștere de 10% comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2015 – 1 978,8 mii 

pasageri transportați.  

În perioada de raportare, proiecte cu finanțare din sursele FNDR în domeniul infrastructurii 

drumurilor regionale și locale nu au fost implementate. Pentru ADR UTA Găgăuzia rămâne o 

prioritate identificarea mijloacelor financiare și a mecanismelor prin care ar putea fi finanțate 

lucrările de reabilitare a coridoarelor de drumuri regionale identificate în cadrul procesului de 

planificare sectorială. În cadrul Programului regional sectorial în domeniul infrastructurii 

drumurilor regionale și locale pentru regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia au fost identificate 5 

coridoare de transport prioritare cu o lungime totală de 134,46 km. Costul total pentru reparația 

coridoarelor de transport identificate este estimat la peste 506 860 mii lei. 

În anul 2021, în regiune din sursele Fondului Rutier Regional se realizează 5 proiecte de reparație și 

de reconstrucție a infrastructurii drumurilor în sumă totală de 20 841 mii lei.  Pot fi menționate 

următoarele proiecte importante aflate în proces de implementare: Reconstrucția străzii 
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Molodiojnaia din mun. Ceadâr-Lunga pe un sector de 1,5 km; Reconstrucția drumului raional L624 

M3-acces către s. Beșalma; Reconstrucția drumului L625 M3-acces căte s. Cotovscoe; 

Reconstrucția drumului raional R29-Djoltai-Beșghioz.  

Măsura 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide. 
Conform datelor statistice oferite de BNS, în anul 2020 în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, 

19 (din care 3 localități urbane și 16 localități rurale) din 26 de localități beneficiază de servicii de 

colectare a deșeurilor menajere solide. Numărul localităților beneficiare de serviciu este în creștere 

comparativ cu anul de referință 2015 când doar 9 localități (3 urbane și 6 rurale) dispuneau de 

serviciu de colectare a deșeurilor. 

În ce privește numărul populației din UTA Găgăuzia care beneficiază de servicii de colectare a 

deșeurilor menajere solide, acesta constituia conform datelor statistice (anul 2020) 93,6 mii 

persoane, sau 56,21% din populația regiunii. Acest indicator este în creștere comparativ cu anul de 

referință 2015 când doar 40,1 mii persoane sau 24,78 % din populație beneficiau de servicii de 

colectare a deșeurilor.  

Numărul populației orășenești care beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor este de 45,7 mii 

de persoane ceia ce constituie 69,3% din populația orășenească. Populația de la sate este mai puțin 

asigurată cu serviciile respective, doar 28,7 mii de persoane sau 46,77% din populația de la sate 

având acces la serviciile de colectare a deșeurilor (conform datelor statistice din anul 2020). 

În domeniul dezvoltării sistemelor integrate de management al deșeurilor solide la nivel regional în 

anul 2021 au fost finisate toate activitățile legate de implementarea proiectului ”Optimizarea 

sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești” inclus în Documentul Unic de 

program pentru anii 2017-2020. Pentru perioada de raportare a fost efectuată transmiterea către 

Beneficiarul proiectului (primaria or. Vulcănești) costurilor investiționale formate în urma 

achiziţionării din contul mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională a 2 

autospecialei pentru colectarea deșeurilor cu volum 6 m3. 

Pentru semestrul II al anului curent este planificată evaluarea impactului proiectului respectiv. 

Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice. 
În perioada de raportare în RD UTA Găgăuzia din sursele alocate din FNDR a fost continuată 

implementarea proiectului ”Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate 

mun. Comrat”. Proiectul prevede implementarea unui șir de măsuri menite să ducă la sporirea 

confortului termic a beneficiarilor (peste 67 mii de pacienți anual) și la obținerea economiilor de 

energie în clădirea instituției medicale. Principalele lucrări planificate țin de reparația acoperișului 

clădirii, schimbarea tâmplăriei (uși, ferestre), termoizolarea fațadei clădirii.  

În perioada de raportare au fost încheiate patru acorduri adiționale pentru actualizarea cotelor 

impozitelor conform legislația. Lucrările sunt în curs de executate. 

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul proiectului au fost executate următoarele categorii de 

lucrări: 
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- Au fost finalizate lucrările de reconstrucție a acoperișului pe o suprafață de 1691 m2 ; 

- În proces de execuție sunt lucrările de montare a fațadei ventilate (2265 m2 din 3500 m2 

planificați); 

- Lucări de montare a ferestrelor. 

 
Imaginea 1. Fațada montată a Centrului de Sănătate mun. Comrat 

Valoarea totală a lucărilor și serviciilor contractate în cadrul proiectului constituie 12 613,75 mii lei 

din care către primul semestrul anului 2021 în total a fost valorificată suma de 8 646,17 mii lei. 

Pentru implementarea proiectului prin decizia CNCDR nr.04/21 din 28.01.2021 pentru anul 2021 

din sursele FNDR au fost alocate mijloace financiare în sumă de 3 068 653,00 lei. În perioada de 

raportare a fost valorificate mijloace financiare în sumă de 1 126,43 mii lei (36,7%). 

O provocare semnificativă în procesul de implementare a proiectului a constituit situația 

epidemiologică din țară. Ca urmare aceasta a generat abateri de la graficul de execuție a lucrărilor.  

Obiectivul Specific 2: Creșterea economică echilibrată și sporirea 

competitivității regiunii 

Progresul în dezvoltarea regiunii poate fi atins, în mare parte, prin asigurarea creșterii economice 

durabile. Dezvoltarea economică constantă și echilibrată poate genera resurse financiare, ce pot fi 

reinvestite în regiune, inclusiv pentru ameliorarea problemelor sociale. Zonele de intervenție și 

măsurile planificate vin să stimuleze dezvoltarea sectorului economic al regiunii și să diminueze 

impactul celor mai grave probleme printre care: numărul redus de întreprinderi în regiune, gradul 

scăzut de ocupare a forței de muncă, rată înaltă a șomajului, exodul masiv al populației apte de 

muncă, ș.a.  
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Potrivit datelor BNS, în anul 2019, în regiunea de dezvoltare activau 1701 agenți economici, 

majoritatea fiind micro întreprinderi, a căror pondere este de 82%. Întreprinderile mici și mijlocii 

reprezintă 17,3%, iar întreprinderile mari - 1,6%. În perioada 2015-2019, numărul întreprinderilor 

din regiune a crescut cu 20% (342 întreprinderi), în principal datorită creșterii numărului de 

microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. În ciuda creșterii numărului de întreprinderi, 

numărul mediu de locuri de muncă în aceeași perioadă a crescut cu 12,9% și s-a ridicat la 17.377 de 

locuri de muncă. 

Gradul de localizare a întreprinderilor din regiune (numărul de întreprinderi la 10.000 de locuitori), 

cu excepția Chișinăului (425 de întreprinderi), este cel mai mare din țară și a constituit 105 

întreprinderi la 10.000 de locuitori în 2019. În medie, acest indicator este egal cu 160 de 

întreprinderi din țară. 

În vederea atingerii obiectivului specific, SDR include un șir de măsuri menite să contribuie la 

creșterea economiei regionale: 

Măsura 2.1. Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor. 
Dezvoltarea competitivității regiunilor este unul dintre obiectivele definite în SDR UTA Găgăuzia 

2017-2020. Analiza principalilor indicatori ai dezvoltării regiunii reflectă în principal dinamica 

pozitivă a dezvoltării economice a regiunii: 

- Rata PIB regional al UTA Găgăuzia în perioada 2013-2018 atestă o creștere cu 25%. Rata 

medie de creștere a PIB la nivel de țară constituie 37,9%  pentru aceiași perioadă.  

- În perioada 2015-2019, numărul întreprinderilor din regiune a crescut cu 20%, în principal 

datorită creșterii numărului de întreprinderi micro, mici și mijlocii. 

- Numărul mediu de locuri de muncă în aceeași perioadă a crescut cu 12,9% și s-a ridicat la 

17.377 locuri de muncă. 

- Cifra medie de afaceri a întreprinderilor din regiune pentru perioada 2015-2019 a crescut cu 

49,5% și a constituit 8.756, 47 milioane lei în 2019. 

Deși există o creștere a principalilor indicatori ai dezvoltării economice, este necesar să se asigure 

stabilitatea creșterii acestor indicatori. Acest lucru se poate realiza prin valorificarea tuturor 

oportunităților de dezvoltare economică a regiunii. Printre cele mai semnificative oportunități de 

dezvoltare economică a regiunii poate fi menționată existența Zonei Antreprenoriatului Liber 

”Parcul de producție Valkaneș”.  

ZAL "Valkanesh" cuprinde 3 sub-zone: sub-zona Vulcănești, cu o suprafata totala de 107.2 hectare; 

sub-zona în mun. Comrat cu o suprafață de 50,3 ha, și sub-zona în mun. Ciadâr-Lunga cu o 

suprafață de 42 de hectare. Suprafața totală a ZAL "Valkanesh" este de 199 de hectare, din care mai 

mult de 110 de hectare sunt teren viran pentru dezvoltare. În prezent activează 27 de rezidenți (22 în 

subzona Vulcănești și 5 în subzona Comrat). 

Potrivit raportului Ministerului Economiei și Infrastructurii, 7,9% din totalul angajaților din 7 ZEL 

care operează în Republica Moldova sunt angajați în ZAL "Valkanesh". Volumul investițiilor atrase 
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pentru întreaga perioadă a activității ZAL este de 24,4 milioane USD, ceea ce reprezintă 5,4% din 

totalul investițiilor atrase în zonele economice libere din țară.  

În anul 2020 a fost finalizat proiectul finanțat din sursele FNDR ”Amenajarea și conectarea la 

infrastructura comunală și la drumurile de acces a parcului industrial Comrat”. Acest proiect a 

deschis oportunități pentru dezvoltarea afacerilor și atragerea noilor investitori în regiune. În acest 

context, în perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia a elaborat o propunere de proiect care 

vizează valorificarea oportunităților oferite de parcul industrial din Comrat ”Dezvoltarea inovativa a 

întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția unui complex de păstrare și 

ambalare a producției”. Proiectul prevede construcția unui complex de păstrare și ambalare a 

producției agricole (struguri, fructe ș.a.).  

 
Imaginea 2. Planul general al Complexului de păstrare și ambalare a producției. 

Un alt proiect important pentu susținerea eforturilor de atragere a investițiilor în regiune a fost 

elaborat și aplicat la concusul propunerilor de proiecte cu finanțare din FNDR din partea  APL 

Ceadîr-Lunga - ”Сrearea condițiilor pentru dezvoltare de post-incubare a rezidenților ale 

Incubatorului de afaceri și Dezvoltarea economică mun. Ceadâr-Lunga și a regiunii”: Proiectul 

prevede construcția unei hale de producție cu o suprafață de peste 5000 m2 destinată pentru 

amplasarea unei companii textile. Acest proiect va oferi posibilitate de creare a peste 800 locuri de 

muncă pentru populația din reguine. 

Ambele proiecte menționate sunt incluse în Programul Operațional Regional 2021-2023 și urmează 

a fi implementate după includerea acetora în DUP și aprobarea deciziilor de finanțare. 

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

creștere economică regională. 
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În regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia funcționează 1 universitate, 2 colegii și 3 școli 

profesionale. Luând în considerare potențialul existent, este necesar de a asigura o mai mare 

flexibilitate a structurilor date în organizarea procesului de formare a forței de muncă calificată și 

dezvoltarea programelor de formare continuă (recalificare) în cadrul specialităților solicitate pe 

piața forței de muncă din regiune. Atenție deosebită se acordă în regiune utilizării potențialului 

educațional al instituțiilor de învățământ în vederea acordării suportului în formarea continuă a 

specialiștilor din cadrul APL. 

În perioada de raportare în cadrul ADR UTA Găgăuzia a continuat procesul de identificare a 

direcțiilor de  specializare inteligentă a regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia. Au fost elaborate 

chestionarele pentru inițierea procesului de descoperirea antreprenorială. Chestionarele au fost 

expediate către companiile din regiune care desfășoară activități în domeniul turismului. În baza 

analizei chestionarelor au fost identificate 3 direcții prioritare de specializare inteligentă în 

domeniul turismului: Promovarea turismului vinicol (enoturism); Promovarea turismului etnic; 

Dezvoltarea serviciilor de PR și marketing a destinațiilor turistice din regiune. 

Pentru perioada următoare se planifică sistematizarea materialelor acumulate în domeniu 

specializării inteligente și discutarea direcțiilor prioritare în cadrul grupului de lucru.  

Măsura 2.3. Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii 
Potențialul turistic al regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia este destul de variat însă este dezvoltat 

insuficient.  Se poate de afirmat că doar în perioada ultimilor ani locuitorii regiunii și autoritățile 

regionale au înțeles, că turismul reprezintă o industrie importantă pentru dezvoltarea localităților 

regiunii și sporirea nivelului de bunăstare a locuitorilor regiunii. Concurența slabă pe piața 

serviciilor turistice, lipsa managementului ofertelor turistice a dus la faptul, că raportul dintre prețul 

și calitatea serviciilor fac că acestea să nu fie atractive și în general turiștii se află în Găgăuzia nu 

mai mult de o zi. Concomitent, resursele turistice ale Găgăuziei permit organizarea unui spectru 

mare de tipuri ale turismului, dar acestea necesită investiții pentru crearea condițiilor respective și 

includerea lor în circuitul turistic. 

O problemă reprezintă și lipsa spațiilor pentru cazarea turiștilor. În UTA Găgăuzia activează doar 

16 structuri de cazare pentru turiști care conform datelor BNS (la situația anului 2019) au o 

capacitate de cazare de 226 camere, sau 1400 locuri/pat. Deși în comparație cu anul 2015 (207 

camere) se atestă o creștere a numărului de camere pentru cazare, aceasta totuși este o creștere care 

nu satisface necesitățile regiunii. Mai mult ca atât acești indicatori unt în stagnare pe parcursul a 3 

ani 2018-2020. Perioada pandemiei de asemenea a influențat grav sectorul turistic din regiune și nu 

sunt constatate premize pentru dezvoltarea acestuia. Pe parcursul anului 2019 - 5,4 mii de turiști (cu 

0,2 mii mai mult decât în anul 2018) au fost cazați în structurile de cazare din regiune, din care 3,8 

mii de turiști rezidenți iar 1,6 mii nerezidenți. În anul 2019 se constată o creștere cu 77% a 

numărului de turiști nerezidenți cazați comparativ cu anul 2018.   

Doar 4 localități (din 26) din regiunea UTA Găgăuzia dispun de structuri de cazare pentru turiști. 
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În vederea stabilirii priorităților de dezvoltare a sectorului turistic în regiune, ADR UTA Găgăuzia 

în parteneriat cu Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, cu sectorul asociativ și academic din 

regiune și cu suportul tehnic acordat în cadrul proiectului UE ”Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul 

național de dezvoltare regională a Republicii Moldova” (TAG) a elaborat ”Programul Regional 

Sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia 2019-

2025”. 

Obiectivul general al PRS este asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea durabilă a turismului în 

Găgăuzia în vederea majorării contribuției directe a sectorului turistic în structura PIB-ului regional 

până la 1 % până în anul 2025 prin intermediul atragerii investițiilor în dezvoltarea și creșterea 

calității serviciilor turistice, crearea locurilor de muncă și valorificarea eficientă a resurselor 

turistice din regiune.  

În perioada de raportare, acțiunile pentru realizarea măsurii respective au fost orientate spre 

promovarea și dezvoltarea conceptelor de proiecte în domeniul turismului. Astfel, în perioada de 

raportare au fost finalizate lucrările de proiectare pentru unul dintre proiectele prioritare identificate 

în cadrul programului sectorial regional în domeniul sporirii atractivității turistice a regiunii, proiect 

care prevede construcția unui complex turistic ecvestru în baza fermei de cai ”AT Prolin” din or. 

Ceadîr-Lunga. Ca urmare, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia cu suportul ADR UTA Găgăuzia a 

elaborat și depus în cadrul apelului de propuneri de proiecte cu finanțare din FNDR cererea 

completă de finanțare pentru proiectul  ”Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru ”AT-Prolin”” 

 
Imaginea 3. Planul general al Complexului turistic sportiv-ecvestru «AT-Prolin». 
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În perioada de raportare de către Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia a fost lansată inițiativa 

elaborării unui nou program de dezvoltare a turismului în regiune. În acest context, la data de 28 

ianuarie un seminar on line care a avut ca scop discutarea rezultatelor analizei situaționale și a 

sarcinilor concrete care vor fi stabilite în noul Program.  În cadrul seminarului, reprezentanții ADR 

UTA Găgăuzia au atras atenția că la nivel regional deja este elaborat un PRS în domeniul 

dezvoltării atractivității turistice și au reiterat asupra necesității de a evita elaborarea multiplelor 

documente de planificare care se suprapun și au aceleași sarcini. S-a propus idea actualizării 

documentului existent, deoarece obiectivele și măsurile stabilite în acesta nu sunt pe deplin 

realizate. 

Obiectivul Specific 3: Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării 

regionale 

În contextul obiectivului specific, guvernanța în domeniul dezvoltării regionale presupune un efort 

comun al tuturor actorilor implicați în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională: 

instituții de dezvoltare regională, CRD și ADR, APL din regiune, sectorul privat și societatea civilă. 

O bună guvernare necesită implicare în procesul de luare a deciziilor, distribuirea corectă a 

responsabilităților actorilor implicați, precum și asigurarea transparenței acestui proces.  

Îmbunătățirea guvernanței regionale poate fi asigurată prin formarea de competențe a actorilor 

implicați în implementarea politicii de dezvoltare regională și crearea condițiilor pentru aplicarea în 

regiune a modificărilor legale și normative care vor fi propulsate de noua paradigmă a dezvoltării 

regionale.  

În procesul de realizare a măsurilor stabilite în cadrul SDR pentru realizarea obiectivului respectiv, 

în perioada de raportare au fost obținute rezultatele descrise mai jos:  

Măsura 3.1. Dezvoltarea capacității participanților în procesul de dezvoltare regională. 
În vederea realizării măsurii respective, în perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia a conlucrat cu 

MADRM, partenerii de dezvoltare și autoritățile din regiune pentru a continua procesul de 

dezvoltare a capacităților principalilor actori de dezvoltare regională. Activitățile de dezvoltare a 

capacităților au fost ghidate de Planul de instruire și pregătire profesională în domeniul dezvoltării 

regionale 2021 document care stabilește domeniile și modulele de instruire planificate. Trebuie de 

menționat că din cauza pandemiei COVID-19 realizarea tuturor activităților planificate nu a fost 

posibilă. Necătând la acesta au fost desfășurate un șir de activități de instruire care au contribuit la 

dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională. Printre cele mai semnificative rezultate 

obținute în procesul de dezvoltare a capacităților sunt următoarele: 

- 2 specialiști ai ADR UTA Găgăuzia au participat la cursul de dezvoltare profesională cu 

durata de 5 zile, organizat de Academia de Administrare Publică cu tematica ”Managementul 

și elaborarea programelor/proiectelor” (25-29 ianuarie 2021) 

- 1 specialist al ADR a participat la seminarul ”Elaborarea politicilor în domeniul turismului în 

regiunea UTA Găgăuzia” organizat în cadrul proiectului ”Suportul dialogului incluziv și 
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fortificarea potențialului pentru funcționarea eficientă a autonomiei găgăuze” (28 ianuarie 

2021). 

- 1 specialist al ADR a participat la webinarul ”Procesul de evaluare și raportare a controlului 

intern managerial în cadrul entității publice” (25 ianuarie 2021) 

- 1 specialist al ADR participat la atelierul de instruire organizat de Agenția Achiziții Publice 

cu genericul ”Promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” (21 mai 2021)  

- 2 specialiști ai ADR au participat la atelierul de lucru ”Progresul în elaborarea POR și pașii 

următori în programarea politicii de dezvoltare regională” , organizat de MARM (12 mai 

2021); 

- În perioada de raportare cu suportul proiectului GIZ/MSPL a fost inițiat trainingul la locul de 

lucru cu tematica ”Elaborarea propunerilor de proiecte”. Instruirea este structurată în câteva 

module. Astfel în luna februarie 2021 în cadrul primului modul de către expertul contractat de 

GIZ/MSPL a fost acordat suportul teoretic și practic pentru elaborarea a 2 cereri de finanțare 

care ulterior au fost prezentate de ADR în cadrul concursului propunerilor de proiecte cu 

finanțare din FNDDR. Al doilea modul a fost  axat pe cartografierea donatorilor activi din 

RM și identificarea donatorilor ce oferă finanțare pentru domenii aferente politicii de 

dezvoltare regională. Al treilea modul s-a desfășurat pe parcursul lunii iunie (4 zile) și a fost 

axat pe aspectele teoretice și practice în dezvoltarea unei cereri de finanțare pe o problemă 

selectată de către ADR. La instruirea respectivă au participat 6 angajați ai ADR UTA 

Găgăuzia. 

- 2 specialiști al ADR au participat la seminarul regional organizat în cadrul proiectului 

”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” cu genericul ”Norme 

regulatorii în domeniul evaluării impactului asupra mediului și expertizei ecologice”. 

- 5 specialiști din cadrul ADR au participat la atelierul de instruire organizat cu suportul 

proiectului GIZ/MSPL cu genericul ”Monitorizarea și evaluarea politicii și a proiectelor de 

dezvoltare regională”.  

Informația suplimentară cu privire la activitățile de instruire desfășurate în perioada de raportare 

este disponibilă în Anexa 3 la prezentul raport semestrial. 

O sarcină importantă ADR constă în asigurarea mecanismelor și metodelor de implicare în procesul 

de dezvoltare regională. În acest context un rol important îl are Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare care constituie o platformă pentru identificarea priorităților de dezvoltare și luare a 

deciziilor la nivel regional. În perioada de raportare ADR a asigurat secretariatul CRD UTA 

Găgăuzia. În perioada de raportare au fost desfășurate 3 ședințe CRD în cadrul cărora au fost 

aprobate 11 decizii. Astfel: 

Ședința din 9.02.2021 – în cadrul căreia a fost aprobat raportul anual privind implementarea SDR 

UTA Găgăuzia pentru anul 2020; a fost aprobat planul de implementare a SDR pentru anul 2021; a 

fost discutată propunerea CRS cu privire la inițierea studiului de prefezabilitate pentru 

aprovizionarea localităților din raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga cu apă din r. Prut; ș.a. 
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Ședința extraordinară din 9.04.2021 – în cadrul căreia au fost aprobate modificări în bugetul 

inițiativei de suport a activității CRD care este implementată cu suportul GIZ/MSPL. Astfel, CRD 

UTA Găgăuzia a permis redistribuirea sumei de 32 000 lei pentru asigurarea suportului tehnic 

pentru inițiativele lansate de către CRD. Acestă modificare permite a acoperi costurile legate de 

serviciile de elaborare a unui studiu de prefezabilitate privind aprovizionarea localităților din r-nele 

Ceadîr-Lunga și Comrat cu apă din r. Prut. 

Ședința din 20.04.2021 – în cadrul căreia au fost aprobate proiectele depuse în cadrul apelului de 

propuneri de proiecte cu finanțare din FNDR, care urmează a fi evaluate de către comisia 

interministerială. 

Rata de participare a membrilor CRD în procesele decizionale în perioada de raportare a constituit  

79,5%. 

În vederea fortificării funcționalității CRD, în perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia cu 

suportul GIZ/MSPL a continuat implementarea acțiunii de suport a activității CRD UTA Găgăuzia. 

Suportul planificat are scopul de a spori participarea membrilor CRD în activitatea consiliului, 

consolidarea identificării membrilor CRD cu rolurile, responsabilitățile și sarcinile acestora, precum 

și îmbunătățirea capacităților membrilor CRD de a promova și coordona politicile de dezvoltare 

regională și aspectele vizate în regiune. Următoarele rezultate relevante au fost atinse pe parcursul 

perioadei de implementare: 

Rezultatul 1 ”Îmbunătățirea comunicării interne și externe și a vizibilității regiunii de Dezvoltare și 

a CRD-ului” nu a fost pe deplin atins în perioada de raportare. A fost elaborate logoului pentru 

CRD și un set de materiale promoționale planificate conform bugetului. Totodată nu s-a reușit 

aprobarea formală a logoului CRD precum și imprimarea rollup-ului CRD.  Printre rezultatele 

atinse poate fi menționată publicarea a 5 articole (4 pe pagina ADR și 1 pe portalul informațional 

regional gagauzinfo.md) care reflect activitatea CRD în perioada de raportare.  

Rezultatul 2 ”Îmbunătățirea schimbului intra și inter regional dintre membrii CRD”. Pe parcursul 

perioadei de raportare au fost organizate 3 ședințe ale CRD în cadrul cărora au fost aprobate 11 

decizii.   

Rezultatul 3 ”Platforme funcționale pentru identificarea/analizarea problemelor sectoriale și a 

oportunităților de dezvoltare regională”. Au fost inițiate activități pentru atingerea rezultatului 

respective. Au fost contractate serviciile de elaborare a studiului de prefezabilitate privind 

aducțiunea apei potabile din r. Prut în localitățile r-nelor Comrat și Ceadâr-Lunga. 

De asemenea, a fost organizată 1 ședință a CRS în sectorul AAC în cadrul ședinței a fost inițiată 

elaborarea studiului de prefezabilitate privind aducțiunea apei potabile din r. Prut în localitățile r-

nelor Comrat și Ceadîr-Lunga. A fost aprobată metodologia și structura studiului de prefezabilitate. 

Alte activități propuse și agreate de CRD. Au fost contractate cursurile de studiere a limbii române 

pentru membrii CRD. Cursurile au fost inițiate la data de 12 aprilie și au loc de 3 ori pe săptămână.   
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În vederea îmbunătățirii bazei tehnico-materiale pentru eficientizarea activității CRD, a fost 

achiziționat un obiectiv foto care va servi pentru documentarea foto și mediatizarea activității CRD. 

Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională.  
În perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia în comun cu MADRM a depus eforturi în vederea 

finalizării concursului de propuneri de proiecte cu finanțare din FNDR lansat de MADRM în luna 

august 2020. ADR UTA Găgăuzia a asigurat evaluarea administrativă a propunerilor de proiecte 

depuse la etapa a doua a concursului (23 februarie 2021) precum și evaluarea financiară și tehnică a 

acestora (13 aprilie 2021). La etapa a doua a concursului de către APL din regiune au fost depuse 5 

cereri de finanțare. Alte 2 cereri de finanțare au fost depuse de ADR UTA Găgăuzia în cadrul 

concursului ”pe listă”. 

În cadrul ședinței CRD din 20.04.2021 a fost aprobată decizia Nr 3/1 prin care au fost aprobate 5 

propuneri de proiect pentru includerea în POR 2021-2023 și transmiterea acestora la etapa evaluării 

interministeriale în vederea includerii ulterioare în DUP 2021-2023. 

Pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2021 au fost intensificate eforturile de promovare a politicii 

naționale de promovare a orașelor poli de creștere. Specialiștii din cadrul ADR au participat la 

ședințe comune cu participarea orașelor-poli de creștere, experților GIZ, SFPL, MADRM în cadrul 

cărora au fost stabilite măsurile concrete necesare pentru realizarea la nivel local a Programului 

național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027. Printre acțiunile prioritare sunt 

constituirea Unităților de Implementare a Proiectelor în cadrul APL și elaborarea Planurilor 

operaționale locale de implementare a Programului Național. De asemenea, specialiștii secției 

planificare și cooperare regională au purtat discuții și au desfășurat un șir de ședințe de lucru cu 

APL din mun. Comrat în cadrul cărora a oferit consultanța și suportul necesar pentru lansarea 

procesului de implementare a Programului.   

 

Unul din obiectivele politicii de dezvoltare regională este eliminarea disparităților de dezvoltare 

intra și inter-regionale. O nouă abordare sunt noile politici de urbanizare. În acest sens, în anul 

2021, a fost oferit consultanță municipiilor din regiune în elaborarea și implementarea programelor 

și proiectelor de revitalizare urbană, fapt ce va contribui la îmbunătățirea abilităților APL și a 

părților interesate relevante în pregătirea programelor și identificarea proiectelor de revitalizare 

urbană. Pe parcursul perioadei de referință responsabilii de domeniul revitalizării urbane din cadrul 

ADR au participat la 9 ședințe comune cu participarea APL din mun. Comrat, experților din partea 

”Solidarity Fund”, OSC implicate, reprezentanți ai mediului de afaceri ș.a., în cadrul cărora a fost 

stabilit pașii următori în ceea ce privește dimensiunea revitalizării urbane. În luna aprilie 2021 a fost 

inițiat procesul de colectare a datelor necesare pentru elaborarea Programului de revitalizare urbană 

a mun. Comrat. A fost identificată zona de revitalizare și efectuate 3 vizite de cercetare care au 

oferit posibilitatea de cunoaștere a situației din zona degradată. Conform metodologiei de elaborare 

a planului de revitalizare a fost creată un Comitet  de Coordonare pe lângă primăria mun. Comrat în 

cadrul căruia este discutat progresul în realizarea planului de revitalizare.  
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Pentru perioada următoare se planifică identificarea problemelor în zona degradată și formularea 

conceptelor de proiecte și organizarea ședințelor Comisiei consultative în cadrul zonei degradate. 

 

În vederea fortificării competențelor noilor membri CRD, în perioada de raportare cu suportul 

GIZ/MSPL a fost elaborat un ghid destinat membrilor Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare 

(CRD) din toate regiunile Republicii Moldova. Acest instrument are menirea de a sprijini membrii 

CRD în exercitarea rolului lor și a-i ajuta să valorifice pe deplin potențialul activității lor în cadrul 

Consiliului.  Ghidul este conceput ca un manual care descrie activitatea, locul și rolul Consiliilor 

regionale pentru dezvoltare în contextul și ecosistemul dezvoltării regionale a Republicii Moldova. 

Ghidul descrie competențele și obligațiile membrilor Consiliului, ghidează membrii spre 

consultarea legislației și actelor normative relevante, explică rolul membrilor ca reprezentanți ai 

intereselor diferitelor grupuri în contextul dezvoltare a regiunii și servește drept sursă de reguli și 

proceduri de lucru și conduită pentru membrii CRD. Ghidul a fost distribuit membrilor CRD pentru 

utilizare 

Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea regională la 

nivel național și internațional.  
- În cadrul proiectului ”Dezvoltarea Regională în Republica Moldova: suport în implementarea 

strategiilor regionale prin utilizarea datelor GIS” implementat cu suportul Agenției Cehe 

pentru Dezvoltare în regiune a fost implementată etapa proiectului care constă în aplicarea 

practică a tehnologiilor GIS. Astfel,  pentru municipiul Comrat au fost elaborate hărți digitale 

care  conțin informația despre rețelele tehnico-edilitare din municipiu.  

În luna martie 2021 a avut loc o  ședință de lucru cu participarea reprezentanților Băncii Mondiale, 

MADRM, ADR, primăria mun. Comrat, primăria or. Vulcănești în cadrul căreia au fost discutate 

perspectivele implementării măsurilor investiționale în cadru proiectului „Securitatea aprovizionării 

cu apă și sanitație în Moldova”. Măsurile investiționale prioritare pentru regiune se referă la 

construcția stației de epurare a apelor uzate din mun. Comrat și construcția apeductului pentru 

aprovizionarea or. Vulcănești cu apă potabilă. 

Măsura 3.4. Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, 

monitorizare și evaluare. 

În contextul noii paradigme de dezvoltare regională și a prevederilor proiectului SNDR 2021-2027 

în perioada de  raportare de către MADRM prin ordinul Nr 26 din 12 februarie a fost aprobată 

”Metodologia de elaborare, aprobare și implementare a Programelor Operaționale Regionale”.  În 

conformitate cu metodologia aprobată, în februarie 2021, în cadrul ADR UTA Găgăuzia a fost creat 

un grup de lucru, format din reprezentanți ai MADRM, Adunării Populare a UTA Găgăuzia, 

Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, APL de nivelul I din regiune, specialiști din cadrul ADR 

UTA Găgăuzia. Pe platforma acestui grup de lucru a fost inițiată elaborarea POR 2021-2023. 

Suportul tehnic în procesul de elaborare a  documentului a fost acordat din partea proiectului 

GIZ/MSPL.  A fost efectuată o analiză a situației din regiune, a fost definit cadrul strategic și 

prioretizate problemele cheie la nivel de regiune.  Proiectul POR 2021-2023 a fost discutat în cadrul 

ședinței grupului de lucru din 07.05.2021. În cadrul ședinței au fost stabilită lista proiectelor 

finanțate din alte surse decât din FNDR care vor fi incluse în POR. Proiectul POR 2021-2023 a fost 
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ulterior remis către MADRM pentru consultare. În perioada următoare este planificată examinarea 

proiectului POR în ședința grupului de lucru, organizarea consultărilor publice asupra documentului 

și aprobarea acestuia de către CRD UTA Găgăuzia. 

În vederea perfecționării mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării proiectelor de 

dezvoltare regională, MADRM cu suportul GIZ/MSPL a inițiat elaborarea Instrucțiunilor de 

monitorizare și evaluare a implementării proiectelor de dezvoltare regională.  ADR UTA Găgăuzia 

în comun cu experții implicați a participat activ în procesul de elaborare a instrucțiunilor și a oferit 

feed-back constructiv asupra structurii și conținutului documentului.  În perioada 17-18 iunie 

MADRM cu suportul proiectului GIZ/MSPL în cadrul atelierului de lucru au fost discutate 

atribuțiile funcționale ale secțiilor de monitorizare și evaluare din cadrul ADR-urilor, metodele și 

tehnicile de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională, cadrul de raportare asupra 

implementării proiectelor de dezvoltare regională. Urmează ca instrucțiunea să fie aprobată prin 

ordin emis de MADRM și pusă în aplicare. 

Cooperarea cu partenerii de dezvoltare 

În perioada de raportare, au fost desfășurate un șir de activități în cooperare cu partenerii de 

dezvoltare, menite să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite drept priorități regionale pentru 

dezvoltare. Printre cele mai importante realizări la capitolul cooperare, se regăsesc următoarele: 

Cooperarea cu proiectul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL). 

Principalele rezultate ale colaborării cu proiectul GIZ/MSPL sunt următoarele: 

- Colaborarea cu proiectul GIZ MSPL s-a concretizat în suportul acordat de proiectul MSPL în 

domeniul eficientizării activității CRD. În acest context, ADR UTA Găgăuzia a continuat 

implementarea  propunerii de proiect privind suportul pentru Consiliul de Dezvoltare 

Regională a UTA Găgăuzia. Obiectivul general al proiectului este de a fortifica în continuare 

funcționarea CRD din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia. Suportul planificat are scopul 

de a spori participarea membrilor CRD în activitatea consiliului, consolidarea identificării 

membrilor CRD cu rolurile, responsabilitățile și sarcinile acestora, precum și îmbunătățirea 

capacităților membrilor CRD de a promova și coordona politicile de dezvoltare regională și 

aspectele vizate în regiune. 

Principalele rezultate obținute în obținute în perioada de raportare: 

- A fost elaborate logoului pentru CRD și un set de materiale promoționale planificate conform 

bugetului.  

- Publicarea a 5 articole (4 pe pagina ADR și 1 pe portalul informațional regional 

www.gagauzinfo.md) care reflect activitatea CRD în perioada de raportare.  

- Au fost organizate 3 ședințe ale CRD în cadrul cărora au fost aprobate 11 decizii.   
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- Au fost contractate serviciile de elaborare a studiului de prefezabilitate privind aducțiunea 

apei potabile din r. Prut în localitățile r-nelor Comrat și Ceadâr-Lunga. 

- A fost organizată 1 ședință a CRS în sectorul AAC în cadrul ședinței a fost inițiată elaborarea 

studiului de prefezabilitate privind aducțiunea apei potabile din r. Prut în localitățile r-nelor 

Comrat și Ceadâr-Lunga. A fost aprobată metodologia și structura studiului de prefezabilitate. 

- Au fost contractate cursurile de studiere a limbii române pentru membrii CRD.  

- A fost achiziționat un obiectiv foto care va servi pentru documentarea foto și mediatizarea 

activității CRD. 

De asemenea proiectul GIZ/MSPL a acordat suport considerabil în procesul elaborării Programului 

Operațional Regional 2021-2023 prin acordarea unui expert care a consultat întreg procesul de 

elaborare a documentului.    

Cu suportul GIZ/MSPL a fost elaborată Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea 

implementării proiectelor de dezvoltare regională.  

Proiectul GIZ/MSPL a acordat suport în formarea continuă a personalului ADR. Astfel, în perioada 

de raportare a fost organizată instruirea la locul de muncă cu tematica  ”Elaborarea propunerilor de 

proiecte”. Instruirea este structurată în câteva module. Astfel în luna februarie 2021 în cadrul 

primului modul de către expertul contractat de GIZ/MSPL a fost acordat suportul teoretic și practic 

pentru elaborarea a 2 cereri de finanțare care ulterior au fost prezentate de ADR în cadrul 

concursului propunerilor de proiecte cu finanțare din FNDR. Al doilea modul a fost  axat pe 

cartografierea donatorilor activi din RM și identificarea donatorilor ce oferă finanțare pentru 

domenii aferente politicii de dezvoltare regională. Al treilea modul s-a desfășurat pe parcursul lunii 

iunie (4 zile) și a fost axat pe aspectele teoretice și practice în dezvoltarea unei cereri de finanțare pe 

o problemă selectată de către ADR. La instruirea respectivă au participat 6 angajați ai ADR UTA 

Găgăuzia. 

Cooperarea în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Regională în Republica Moldova: suport în 

implementarea strategiilor regionale prin utilizarea datelor GIS” implementat cu suportul 

Agenției Cehe pentru Dezvoltare. Proiectul prevede formarea capacităților specialiștilor din cadrul 

ADR, Comitetul Executiv și USC în domeniul utilizării datelor geospațiale în procesul de 

planificare regională. În perioada de raportare au fost obținute următoarele rezultate: 

- În perioada de raportare  fost implementată următoarea etapă a proiectului care constă în 

aplicarea practică a tehnologiilor GIS. La data de 6 aprilie a avut loc semnarea Acordului cu 

compania ”Cart Engeneering” pentru lucrările de digitalizare a hărților rețelelor de 

aprovizionare cu apă și canalizare din mun. Comrat. La data de 15 iunie au fost livrate hărțile 

digitale ale rețelelor. Specialistul responsabil din cadrul ADR în comun cu specialiștii 

întreprinderii municipale ”Su Canal” au verificat corectitudinea datelor prezentate. A fost 

pregătit actul de recepție a lucrărilor. De asemenea în comun cu specialiștii companiei ”Geo 

Test” su fost stabilite datele preliminare ale activităților ulterioare.    
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Cooperarea cu ”Solidarity Fund” (Polonia).  Organizația ”Solidarity Fund” acordă suport 

important în următoarele domenii relevante: 

- Suportul în procesul de revitalizare urbană în cadrul proiectului ”Suport pentru rețeaua 

națională de revitalizare urbană”. Mun. Comrat a fost selectat de către ”Solidarity fund” în 

vederea acordării asistenței pentru elaborarea Programului de revitalizare urbană. Cu asistența 

consultativă și informațională a facilitatorului local contractat de ”Solidarity Fund”  și cu 

implicarea nemijlocită a angajaților responsabili ai ADR UTA Găgăuzia, mun. Comrat a intrat 

în cea mai dificilă etapă - elaborarea programului de revitalizare urbană a mun. Comrat. 

Aceasta implică delimitarea orașului pe zone degradate și analiza situației din aceste zone. Pe 

baza indicatorilor specifici, Comitetul de coordonare stabilit în cadrul primăriei a selectat o 

zonă de revitalizare, a efectuat vizite în teritoriu pentru identificarea resurselor locale, a creat 

o Comisie consultativă pentru identificarea problemelor, nevoilor și potențialului acestei zone 

etc. În perioada de raportare, echipa de revitalizare (Primăria, ADR, facilitatorul SFPL) a 

inițiat elaborarea Programului de revitalizare urbană. Pentru luna septembrie este planificată 

finalizarea documentului și prezentarea spre aprobare în cadrul Consiliului Municipal. 

- Suport în procesul de implementare a Programului Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de 

Creștere 2021-2027. În acest context, în parteneriat cu MADRM a fost creat Fondul 

”Consolidarea Capacității orașelor – polide creștere” Ediția 2021. Acest fond este dedicat 

susținerii operaționalizării PNDOPC. Resursele fondului sunt direcționate pentru acordarea 

suportului în procesul de creare a Unității de Implementare a Proiectelor (UIP), stabilirea 

mecanismelor și procedurilor eficiente de funcționare a UIP, dezvoltarea abilităților 

partenerilor locali în domenii relevante, elaborarea unui Portofoliu de proiecte în domeniul 

dezvoltării urbane în baza nevoilor specifice fiecărui oraș-pol de creștere. Pentru realizarea 

acestor sarcini pentru mun. Comrat a fost alocată suma de 145000 lei.  În perioada de 

raportare a fost inițiată creată Unității de Implementare a Proiectelor în cadrul mun. Comrat, a 

fost identificat expertul local care va acorda suport pentru elaborarea Planului Local de 

implementare a Programului Național, elaborarea planului de comunicare și a portofoliului de 

proiecte. 

Cu începere din anul 2020, Banca Mondială a inițiat pregătirea pentru implementare a proiectului  

„Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (Moldova Water Security and 

Sanitation Project)”. ADR Găgăuzia urmează să fie implicată în activitățile proiectului planificate a 

fi implementate în regiune. Urmează ca prin intermediul acestui proiect să fie substanția 

îmbunătățită situația în sectorul AAC din regiune. În perioada de raportare au avut loc 1 ședință de 

lucru cu participarea reprezentanților Băncii Mondiale, ADR, MADRM și Ministerului Finanțelor. 

Conform discuțiilor preliminare, printre activitățile planificate relevante pentru RD UTA Găgăuzia 

sunt: Elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare a apelor uzate din 

Comrat și conectarea localităților aferente; Realizarea măsurii investiționale ce vizează construcția 

stației de epurare a apelor uzate din Comrat și estinderea rețelei de canalizare; Realizarea măsurii 

investiționale de construcție a apeductului Lebedenco-Pelenei-Gavanoasa-Vulcănești-A.I.Cuza; 

Măsuri de îmbunătățire a capacităților și performanței operatorului de servicii AAC.  
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Provocări și riscuri 

Provocări pe parcursul perioadei de raportare: 

Una dintre provocările majore întâmpinate pe parcursul perioadei de raportare a  a ținut de situația 

epidemiologică din țară generată de răspândirea epidemiei COVID-19, care a avut un impact 

negativ asupra activității ADR și a instituțiilor implicate în procesul de dezvoltare regională. Ca 

urmare a situației epidemiologice din țară, au intervenit modificări în modul de activitate al ADR, 

dar și a operatorilor economici care execută contractele de antrepriză încheiate. Astfel situația creată 

a dus la tergiversarea execuției lucrărilor în cadrul proiectului de eficientizare energetică a Centrului 

de sănătate publică mun. Comrat. Unele dintre activitățile planificate a fi realizate de către ADR și 

parteneri au fost amânate, altele au fost desfășurare utilizând instrumente on-line de comunicare. 

De asemenea, în procesul de activitate o provocare semnificativă ține de lipsa datelor socio-

economice pentru regiune necesare pentru o evaluare obiectivă și actualizarea cu întârziere a bazei 

de date care conține principalii indicatori statistici în domeniul dezvoltării regionale face dificilă o 

analiză veridică a situației actuale din regiune. Acest lucru s-a manifestat în procesul de elaborare a 

POR 2021-2023 precum și în procesul de elaborare a rapoartelor semestriale. 

Riscuri manifestate pe parcursul perioadei de reportate: 

Pe parcursul perioadei de raportare, în procesul de implementare a SDR UTA Găgăuzia s-au 

manifestat un șir de riscuri economice și operaționale care au avut influență asupra atingerii 

obiectivelor planificate. Printre riscurile cu impact semnificativ pot fi menționate: 

Riscuri politice 

Situația politică din țară a generat incertitudini în procesul de implementare a politicii de dezvoltare 

regională. Un șir de documente legislative, normative și strategice nu au fost aprobate în termeni 

rezonabili fapt ce generează anumite neclarități în activitatea ADR și a altor instituții implicate în 

procesul de dezvoltare regională. Printre documentele prioritare ce urmează a fi aprobate pot fi 

menționate: amendamentele la Legea 438 privind dezvoltarea regională în Republice Moldova, 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2021-2027, Programul Operațional Regional 2021-

2023 ș.a   

Riscuri economice: 

-Lipsa resurselor financiare suficiente pentru pregătirea și implementarea proiectelor de 

dezvoltare regională. Potențialul actual al ADR UTA Găgăuzia permite valorificarea mijloacelor 

financiare mai semnificative decât cele care au fost alocate pe parcursul anului de gestiune. 

Deficitul de resurse face ca durata de implementare a proiectelor să fie exagerată și respectiv 

efectele pozitive ale implementării proiectelor întârzie să apară. 

-Lipsa competențelor în atragerea și gestionarea resurselor din partea partenerilor externi. 

Pentru realizarea obiectivelor SDR 2017-2020 nu sunt suficiente mijloacele din FNDR. Este 
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necesară mobilizarea inclusiv a mijloacelor din partea partenerilor de dezvoltare. În acest sens 

lipsesc la nivel de regiune competențe suficiente de atragere și gestionare a resurselor externe. În 

acest sens sunt necesare eforturi pentru implicarea APL în activități de instruire privind 

identificarea surselor alternative de finanțare.  

Riscuri operaționale: 

-Tergiversarea aprobării DUP 2021-2023 generează riscul de inițiera întărziată a procesului de 

implementare a proiectelor depuse în cadrul Concursului de finanțare lansat în anul 2021. Aceasta 

la rândul său duce la imposibilitatea valorificării a 6609,2 mii lei destinați pentru implementarea 

noilor proiecte. 

-Lipsa utilizării coordonate a fondurilor naționale în vederea dezvoltării regionale. Sunt 

necesare mecanisme care ar permite cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională din diferite 

surse naționale (FNDR; FEN; Fondul rutier, Bugetul regional). 

-Activismul insuficient al APL din mun. Comrat în inițierea proiectelor de  implementare a 

Programului Național de Dezvoltare a Orașelor-Poli de Creștere 2021-2023. Numărul și calitatea 

proiectelor în domeniul dezvoltării urbane, depinde de implicarea APL în pregătirea proiectelor 

pentru finanțare. ADR întreprinde măsuri de informare a APL privind oportunitățile pe care le oferă 

politica de dezvoltare urbană precum și suport în elaborarea Planurilor locale de implementare a 

programului. De asemenea sunt necesare eforturi pentru instruirea reprezentanților APL pentru 

formarea competențelor de elaborare a proiectelor de dezvoltare urbană. Un impediment 

semnificativ pentru implicarea APL-urilor este necunoașterea limbii de stat și a limbii engleze și ca 

urmare limitarea posibilităților de aplicare la diverse programe de finanțare 

Bune practici și lecții învățate 

 Instruirile la locul de muncă realizate cu suportul proiectului GIZ/MSPL reprezintă o formă 

destul de eficientă de fortificare a capacităților specialiștilor din cadrul ADR. Aceste instruiri au 

oferit oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice la elaborarea proiectelor de dezvoltare 

regională. În rezultatul activităților de instruire au fost elaborate 2 cereri de finanțare care ulterior au 

fost aplicate la concursul de propuneri de proiecte cu finanțare din FNDR. De asemenea, a fost 

efectuată ”cartografierea” principalilor donatori activi în Republica Moldova și a fost inițiată 

eleborarea unei propuneri de proiect în domeniul fortificării capacităților instituționale a APL din 

mun. Comrat în domeniul implementării Programului de dezvoltare a orașelor poli de creștere.  

 O bună practică este și activitatea Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul AAC care 

activează pe lângă CRD UTA Găgăuzia. Pe parcursul perioadei de raportare comisia sectorială a 

inițiat elaborarea unui studiu de prefezabilitate privind posibilitatea asigurării cu apă potabilă din 

rîul Prut a raioanelor Ceadâr-Lunga și Comrat. Rezultatele studiulu ar putea deveni o premiză 

pentru lansarea unor proiecte regionale cu impact major pentru situația din sectorul AAC din 

regiune.  
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Printre cele mai relevante lecții învățate pe parcursul perioadei de raportare pot fi menționate 

următoarele: 

 Este necesar de a intensifica conlucrarea cu autoritățile publice locale în vederea diseminării 

informațiilor cu privire la programele de finanțare și fondurile disponibile pentru implementarea 

unor proiecte prioritare. Doar plasarea informațiilor pe pagina web a ADR nu este suficientă. 

Comunicarea ”pe viu” cu APL, cu implicarea experților și reprezentanții partenerilor de dezvoltare 

este o modalitate eficientă pentru a stimula activismul APL. 

 În conlucrarea cu partenerii de dezvoltare este necesar de a stabili un cadru foarte clar al 

colaborării și de a stabili responsabilitățile părților implicate în procesul de colaborare. 

 În procesul de analiză a progreselor realizate în implementarea strategiei de dezvoltare 

regională, se constată lipsa unui mecanism de colectare a datelor relevante privind activitățile și 

acțiunile întreprinse de alți actori de dezvoltare regională decât ADR. Este necesar de a elabora o 

metodologie care ar putea fi utilizată regulat în procesul de colectare a datelor privind acțiunile 

realizate de către APL-urile din regiune. 

Concluzii 

- La nivel de obiective specifice se înregistrează o dinamică pozitivă a principalilor indicatori: 

crește rata de acoperire a populației cu servicii de aprovizionare cu apă, de la 69,1% în anul 2015 

până la 74,6% în anul 2019, rata de acoperire a populației cu servicii de canalizare de la 13,0% în 

anul 2015 până la 16,4% în anul 2019, rata de acoperire a populației cu servicii de gestionare a 

deșeurilor de la 28,1% în anul 2015 până la 59,4% în anul 2020, în creștere sunt și investițiile în 

active materiale pe termen lung pe cap de locuitor de la 2759 lei în anul 2015 la 4130,3 lei în anul 

2018, numărul ÎMM la 1000 de locuitori de la 8,3 în 2015 la 9,9 în anul 2019 ș.a. Totodată această 

creștere atestată pe indicatorii de bază este destul de lentă și nu este pe măsură să asigure realizarea 

integrală a obiectivelor stabilite până la finele perioadei de acțiune a strategiei (2020). 

- Proiectele de dezvoltare regională finanțate din sursele FNDR asigură un impact pozitiv 

asupra dezvoltării socio-economice a regiunii contribuind la realizarea obiectivelor specifice 

stabilite în SDR 2017-2020. Totuși, potențialul de implementare a proiectelor la nivel regional este 

mai mare decât mijloacele financiare disponibile din sursele FNDR. În acest sens este necesar de a 

elabora mecanisme care ar permite cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională din diferite 

surse naționale (FNDR; FEN; Fondul rutier). 

- Portofoliul de proiecte regionale obținute în rezultatul Concursului de propuneri de proiecte 

cu finanțare din FNDR deși nu este foarte impunător numeric (7 proiecte), totuși este unul foarte 

costisitor (peste 165 mln. lei) și este evident că doar cu resursele locale (inclusiv fondurile de 

dezvoltare) aceste proiecte nu vor putea fi implementate. În acest context este necesară promovarea 

proiectelor regionale de importanță majoră printre partenerii de dezvoltare în vederea inițierii unor 

acțiuni comune care ar duce la implementarea acestor proiecte. 
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