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Acţiuni Subacţiuni Perioada Responsabil Indicatori Realizat 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Domeniul de activitate I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE 
1. Elaborarea panului de implementare a SDR UTA Găgăuzia 2017-2020  
1.1.1 Elaborarea planului 

de implementare a 
Strategiei de 
Dezvoltare Regională 
UTA Găgăuzia 2017-
2020  

Coordonarea cu 
MADRM a proiectului 
Planului pentru anul 
2018 

Trimestrul 
I  

MADRM 1 proiect Realizat. 
A fost coordonat la 31.01.2018  

Aprobarea de către 
Cosiliul de Dezvoltare 
Regională UTA 
Găgăuzia a Planului de 
implementare a SDR 
UTA Găgăuzia pentru 
anul 2018 

Trimestrul 
I 

ADR UTAG 1 plan Realizat. 
A fost aprobat prin Decizia CRD №1/3 din 
08.02.2018  
 

2. Elaborarea Programelor Regionale Sectoriale 
1.2.1 Elaborarea 

Programului 
Regional  Sectorial în 
domeniul sporirii 
atrctivității turistice 
Regiunii de 
Dezvoltare UTA 
Găgăuzia 

Elaborarea caietului de 
sarcini pentru experți în 
privința elaborării PRS în 
domeniul sporirii 
atractivității turistice 
pentru RD UTA 
Găgăuzia. 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

2 întîlniri Realizat. 
Au fost desfășurate două ateliere de lucru 
cu partenerii de dezvoltare regională, care 
vor oferi suport tehnic (de expertiză) în 
elaborarea PRS-ului.   

1.2.2 Elaborarea 
Programului 
Regional Sectorial în 
domeniul dezvoltării 

Formarea grupului de 
lucru pentru pregătirea 
PRS  

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

1 Ordin Realizat. 
Componența grupului de lucru a fost 
aprobată prin Ordinul №01-11/1 din 
30.01.2018. 
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drumurilor locale și 
regionale din UTA 
Găgăuzia 

Desfășurarea ședințelor 
grupului de lucru 
 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

1 ședință Realizat. 
A fost desfășurată o ședință de lucru cu 
reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA 
Găgăuzia și grupul de experți. 

Colectarea informației 
privind starea 
infrastructurii rutiere din 
regiune 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

3 
chestionare 

Realizat. 
Au fost colectate chestionare și au avut 
loc două vizite în teren în scopul 
inspectării drumurilor regionale și locale.  

Acumularea informației 
privind starea tehnică a 
coridoarelor prioritare 
din regiunea de 
dezvoltare UTA 
Găgăuzia 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

2 vizite în 
teren 

Realizat. 
Au avut loc două vizite în teren în scopul 
inspectării drumurilor regionale și locale. 

Elaborarea proiectului 
PRS 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

- Realizat parțial. 
Proiectul PRS se află în curs de elaborare. 
Se completează cu datele noi, după vizite 
în teren.  

1.2.3 Elaborarea 
Programului 
Regional  Sectorial în 
domeniul 
aprovizionării cu apă 
și canalizare în UTA 
Găgăuzia 

Desfășurarea ședințelor 
grupului de lucru 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

2 ședințe Realizat. 
Au fost desfășurate două ședințe de lucru 
cu  reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA 
Găgăuzia și grupul de experți, care au 
elaborat proiectul PRS în domeniul AAC. 

Acumularea informației 
privind idei de proiecte 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

23 idei de 
proiecte 

Realizat.  
Au fost acumulate și prelucrate 23 idei de 
proiecte.  

Pregătirea proiectului 
PRS și a conceptelor de 
proiecte posibile 
 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

1 proiect 
PRS și 9 

concepte de 
proiecte 

Realizat.  
A fost elaborat 1 proiect PRS și 9 
concepte de proiecte posibile. Elaborarea 
acestui program a fost finalizată. ADR a 
lansat procedura de consultări publice. 
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1.2.4 Elaborarea 
Programului regional  
sectorial în domeniul 
eficienței energetice a 
clădirilor publice din 
UTA Găgăuzia 

Desfășurarea ședințelor 
grupului de lucru 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

2 ședințe Realizat.  
Au fost desfășurate două ședințe de lucru 
cu  reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA 
Găgăuzia și grupului de experți, care au 
elaborat proiectul PRS în domeniul EE. 

Acumularea informației 
privind idei de proiecte 
în domeniul eficienței 
energetice 

Trimestrul 
I 

SPSP 
  

167 
chestionare 

Realizat.  
Au fost acumulate și prelucrate 167 
chestionare 

Pregătirea proiectului 
PRS și a conceptelor de 
proiecte posibile 
 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

1 proiect 
PRS și  8 

concepte de 
proiecte 

Realizat.  
A fost elaborat 1 proiect PRS și 8 
concepte de proiecte posibile. Elaborarea 
acestui program a fost finalizată. ADR a 
lansat procedura de consultări publice. 

1.2.5 Promovarea 
măsurilor de 
integrare a regiunii 
UTA Găgăuzia în 
zona nr. 1 și nr.2 
MDS RM 

Participarea în ședințele 
comisiilor sectoriale pe 
lîngă CRD Sud 

Trimestrul 
I 

SPSP 
  

- Realizat parțial. 
ADR SUD a planificat ședința pentru luna 
aprilie.  

Sporirea nivelului de 
informare a APL în 
domeniul MDS 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

2 articole Realizat.  
Pe pagina-web oficială a ADR UTA 
Găgăuzia au fost publicate 2 articole în 
domeniul MDS. 

3. Planificare operațională și raportare 

1.3.2 Elaborarea 
Planurilor 
săptămînale de 
activitate a ADR 
UTA Găgăuzia 

Elaborarea Notelor 
Informative privind 
activitățile planificate în 
ADR UTA Găgăuzia 

Trimestrul 
I 

SPSP 
SMP  
SFAP 

13 Note 
informative 
săptămînale 

Realizat. 
Au fost elaborate  13 Note informative 
interne privind activitățile planificate în 
cadrul ADR UTA Găgăuzia. 

1.3.3 Elaborarea de 
către ADR UTA 
Găgăuzia 

a rapoartelor pentru 

Elaborarea rapoartelor 
privind realizarea 
Planului de implementare 
a SDR UTA Găgăuzia 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

1 raport 
anual 

Realizat. 
A fost elaborat 1 raport anual privind 
activitatea desfășurată de către ADR UTA 
Găgăuzia în anul 2017. Raportul a fost 
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anii 2017/2018 pentru anii 2017-2020. coordonat cu MADRM și prezentat la 
ședința CRD.  

Elaborarea rapoartelor 
privind realizarea Planului 
de activitate al ADR UTA 
Găgăuzia pentru anul 
2018 

Trimestrul 
I 

SPSP 
SMP 
 SFAP 

1 raport 
anual 

Realizat. 
A fost întocmit 1 raport anual privind 
activitatea ADR UTA Găgăuzia, a fost 
coordonat cu MADRM și prezentat la 
ședința CRD.  

Elaborarea rapoartelor 
săptămînale 

Trimestrul 
I 

SMP  13 rapoarte  Realizat. 
Au fost elaborate  13 rapoarte săptamînale 
privind implementarea proiectelor ADR 
UTA Găgăuzia. 

1.3.4 Organizarea și  
desfășurarea  
ședințelor CRD 
UTA Găgăuzia  

Asigurarea logisticii și 
elaborarea materialelor 
necesare, elaborarea 
proceselor - verbale ale 
ședințelor CRD 

Trimestrul 
I 

SPSP 
  SMP      
SFAP 

1 ședință,  
5 materiale 

Realizat.  
A fost elaborată agenda CRD, care  constă 
din 5 subiecte. Au fost adoptate 5 decizii. 
Ședința CRD a avut loc la  08 februarie 
2018 . 
  

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

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

Formarea în cadrul ADR 
UTA Găgăuzia a 
grupurilor de lucru pentru 
desfășurarea procedurilor 
de achiziționarea 
mărfurilor, prevăzute de 
proiect 

Trimestrul 
I 

SFAP 1 ordin  Realizat.  
În cadrul implementării acestui proiect a 
fost format grupul de lucru pentru achiziții 
publice.  

Elaborarea documentației 
de atribuire 
(documentației de 
achiziții) 

Trimestrul 
I 

SFAP / 
Grupul de 
lucru privind 
achiziții 
publice 

- Realizat parțial.  
Documentația de atribuire  în cadrul 
realizării proiectului «Optimizarea 
sistemului de gestionare a deșeurilor solide 
în raionul Vulcănești»  se află în proces de 
elaborare, deoarece procedura de achiziții 
publice a fost amânată pentru trimestrul III 
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anului 2018. 

Publicarea în Buletinul 
achiziţiilor publice şi în 
alte surse a anunţurilor de 
intenţie şi a anunţurilor de 
participare în licitaţie 

Trimestrul 
I 

SFAP - Realizat parțial.  
În legătura cu modificarea termenelor de 
desfășurare a achiziției publice în cadrul 
realizării proiectului «Optimizarea 
sistemului de gestionare a deșeurilor solide 
în raionul Vulcănești», anunțul în Buletinul 
achizițiilor publice va fi publicat în 
trimestrul III al anului 2018. 

2.2.1 Implementarea 
proiectului 
„Dezvoltarea 
infrastructurii și a 
drumului de acces 
spre Incubatorul de 
afaceri din or. 
Ceadîr-Lunga” 

Corectarea Planului de 
implementare a 
proiectului pentru anul 
2018 

Trimestrul 
I 

SMP 1 Plan de 
implement

are a 
proiectului 

Realizat. 
A fost actualizat graficul de execuție a 
lucrărilor și în baza lui a fost corectat 
planul de implementare a proiectului.  

Monitorizarea 
implemetării proiectelor 
(vizite la obiect, 
desfășurarea ședințelor de 
lucru). Luarea măsurilor 
pentru înlăturarea 
problemelor apărute 

Trimestrul 
I 

SMP 1 vizită la 
obiect, 1 

ședință de 
lucru 

Realizat. 
În cadrul monitorizării proiectului a avut 
loc 1 vizită la obiect.  
A fost desfășurată 1 ședință de lucru cu 
scopul actualizării documentației de 
proiect. 

Verificarea actelor privind 
lucrările executate, 
prezentate în procesul 
implementării proiectelor 

Trimestrul 
I 

SMP - Realizat parțial. 
Din motivul sistării lucrărilor de 
construcție, în legătură cu condițiile 
meteorologice nefavorabile, în perioada de 
referință nu a fost prezentat nici un proces 
verbal privind lucrările executate .  

2.3.1 Implementarea 
proiectului 
„Amenajarea și 
conectarea la 
infrastructură 

Corectarea Planului de 
implementare a 
proiectului pentru anul 
2018 

Trimestrul 
I 

SMP 1 Plan de 
implement

are a 
proiectului 

Realizat. 
A fost actualizat graficul de execuție a 
lucrărilor și în baza lui a fost corectat 
planul de implementare a proiectului. 
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comunală și la 
drumurile de acces 
a Parcului industrial 
Comrat” 

Instalarea la obiect a 
panoului informaţional  
privind proiectul  aflat în 
curs de implementare 

Trimestrul 
I 

SMP 1 panou 
informațio

nal 

Realizat. 
A fost elaborat și comandat 1 panou 
informațional. În prezent panoul 
informațional se află în proces de elaborare. 

  Monitorizarea 
implemetării proiectelor 
(vizite la obiect, 
desfășurarea ședințelor de 
lucru). Luarea măsurilor 
pentru înlăturarea 
problemelor apărute 

Trimestrul 
I 

SMP 2 vizite la 
obiect; 

2 ședințe 
de lucru 

Realizat. 
În cadrul monitorizării proiectului au avut 
loc  2 vizite la obiect.  
Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu 
scopul discutării acțiunilor ulterioare pentru 
implementarea cu succes a proiectului. 

Verificarea actelor privind 
lucrările executate, 
prezentate în procesul 
implementării proiectelor 

Trimestrul 
I 

SMP - Realizat parțial. 
În legătură cu condițiile meteorologice 
nefavorabile unele lucrări de construcție nu 
au fost executate, pentru perioada de 
referință nu a fost prezentat nici un proces 
verbal privind lucrările executate.  

2.3.2 Pregătirea pentru 
implementarea 
proiectului 
“Complexul 
măsurilor de 
efeciență energetică a 
Centrului de 
Sănătate din mun. 
Comrat” 

Analiza proiectului şi 
elaborarea propunerilor 
pentru definitivarea lui 

Trimestrul 
I 

SMP A fost 
analizat 1 

proiect 

Realizat. 
Colaboratorii ADR UTA Găgăuzia au făcut 
analiza  documentației prezentate, în baza 
căreia a fost prezentat  un șir de propuneri 
privind definitivarea proiectului în vederea 
implementării lui ulterioare cu succes.  

Desfăşurarea şedinţelor cu 
beneficiarii în scopul 
elaborării proiectului 
pentru implementarea 

Trimestrul 
I 

SMP 1 ședință  Realizat. 
La oficiul ADR UTA Găgăuzia a fost 
desfășurată 1 ședință de lucru, în care au 
fost prezenți beneficiarul proiectului și 
reprezentanții organizației de proiectare. S-
au discutat măsurile, care trebuie să fie 
întreprinse pentru implementarea 
proiectului.  



8 
 

Colectarea pachetului de 
documente pentru lansarea 
implementării proiectului 

Trimestrul 
I 

SMP 1 Pachet 
de 

documente  

Realizat. 
În baza analizei documentelor prezentate de 
la solicitant au fost cerute documente care 
lipsesc.  

Precizarea bugetului 
proiectului 

Trimestrul 
I 

SMP 1 buget al 
proiectului  

Realizat parțial. 
Documentația de proiect și de deviz trebuie 
să fie definitivată și actualizată. În prezent, 
institutul de proiecte SRL SERVICII 
ENERGETICE AVANSATE se ocupă cu 
această problemă. Actualizarea bugetului 
proiectului va fi efectuată la momentul 
prezentării proiectului tehnic definitivat.  

Semnarea contractului de 
finanţare cu beneficiarul şi 
partenerii 

Trimestrul 
I 

ADR UTA 
Găgăuzia 

- Realizat parțial. 
Contractul de finanțare va fi semnat după 
actualizarea proiectului tehnic prezentat și a 
bugetului proiectului. În prezent, institutul 
de proiecte SRL SERVICII ENERGETICE 
AVANSATE se ocupă cu definitivarea 
documentației de deviz și de proiect.  

2.3.3 Planificarea, 
organizarea şi 
administrarea 
procedurelor de 
achiziţii publice în 
cadrul proiectului 
“Complexul 
măsurilor de 
efeciență energetică a 
Centrului de 
Sănătate din m. 
Comrat” 

Publicarea în Buletinul 
achiziţiilor publice şi în 
alte surse a anunţurilor de 
intenţie privind 
achiziţionarea lucrărilor şi 
serviciilor de 
supraveghere tehnică, 
prevăzute în proiect 

Trimestrul 
I 

SFAP - Realizat parțial.  
Din motivul modificării termenelor de 
realizare a achiziției publice în cadrul 
realizării proiectului “Complexul măsurilor 
de efeciență energetică a Centrului de 
Sănătate din m. Comrat”, publicarea 
anunțului în Buletinul achizițiilor publice 
va fi efectuată la trimestrul III anului 2018.  

2.4.1 Prezentarea 
rapoartelor  

Elaborarea și prezentarea 
următoarelor rapoarte: 

Trimestrul 
I 

SMP 13 
rapoarte 

Realizat. 
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privind proiecte 
implementate 

- raportul săptămînal 
privind implementarea 
proiectelor; 
- raportul trimestrial 
privind monitorizarea 
fiecărui din proiecte; 
- raportul trimestrial 
privind monitorizarea 
valorificării mijloacelor 
financiare 

săptămînal
e privind 

implement
area 

proiectulu; 
3 rapoarte 
trimestrial

e; 
1 raport 

trimestrial 
privind 

monitoriza
rea 

valorificăr
ii 

mijloacelo
r 

financiare  

Pentru perioada de referință au fost 
elaborate și prezentate către MADRM: 
- 13 rapoarte săptămînale privind 
implementarea proiectelor, aprobate spre 
finanțare.  
- 3 rapoarte privind proiecte aflate în curs 
de implementare, aprobate spre finanțare 
(pentru trimestrul IV anului 2017),  
- 1 raport trimestrial privind monitorizarea 
valorificării mijloacelor financiare.  
 

2.5.1 Complex de măsuri 
privind realizarea 
conceptelor de 
proiecte, elaborate în 
cadrul PRS-ului  în 
domeniul ISA 

Elaborarea Caietului de 
sarcini pentru concepte de 
proiecte  
 

Trimestrul 
I 

SPSP 1 caiet de 
sarcini 

Realizat. 
A fost elaborat 1 caiet de sarcini pentru 
conceptul «Centrul logistic/Casa de 
ambalare»  

Identificarea surselor de 
finanțare pentru 
elaborarea documentaţiei 
de proiect şi de deviz a 
proiectelor 

Trimestrul 
I 

SPSP 6 întîlniri Realizat. 
3 întîlniri cu reprezentanții proiectului 
«Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul 
politicilor de dezvoltare regională din 
RM»; 1întînire cu coordonatorul ТIКА; 
1 întîlnire cu reprezentantul USAID; 1 
întîlnire cu reprezentantul SARD.   

Activităţi de pregătire 
(stabilirea persoanelor 
responsabile) pentru 
implementarea 

Trimestrul 
I 

SPSP / 
SMP 

2 seminare 
de studiu 

Realizat. 
2 seminare, organizate în cadrul 
«Programului operațional comun România-
Moldova 2014-2020» 
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proiectelor. 

Identificarea  surselor de 
finanţare pentru 
implementarea proiectelor   

Trimestrul 
I 

SPSP 6 întîlniri Realizat. 
Au avut loc discuții cu parteneri 
internaționali: 3 întîlniri cu reprezentanții 
proiectului «Integrarea UTA Găgăuzia în 
cadrul politicilor de dezvoltare regională 
din RM»; 1 întâlnire cu coordonatorul 
ТIКА;1 întâlnire cu reprezentantul USAID; 
1 întîlnire cu reprezentantul SARD.  .   

Domeniul de activitate III: Dezvoltarea capacităților actorilor procesului de dezvoltare regională 
 3.1. Formarea 

permanentă a 
capacităților 
actorilor  de 
dezvoltare regională 

Schimb de experiență în 
domeniul dezvoltării 
regionale, inclusiv prin 
intermediul vizitelor de 
studii peste hotarele țării a 
angajaților ADR UTA 
Găgăuzia și a membrilor 
CRD 

Trimestrul 
I 

SPSP  
SMP 
SFAP 

14 
seminare 

Realizat. 
6 colaboratori ai ADR au participat la 14 
vizite de studiu la nivel național. 

Dezvoltarea capacităților 
actorilor de dezvoltare 
regională (APL, CRD, 
ONG) prin intermediul 
participării în activităţile 
de instruire, organizate  de 
către ADR UTA Găgăuzia 
şi partenerii de dezvoltare 

Trimestrul 
I 

SPSP 
 

12 
eveniment
e 

Realizat. 
ADR UTA Găgăuzia a desfășurat 12 
evenimente, în care au participat 163 
reprezentanții MADRM,APL, CRD, ONG, 
Mediului de afaceri și alții.   

 3.2. Participarea 
specialiștilor ADR la 
activități de instruire 

Sporirea capacităților de 
monitorizare şi evaluare 
bazate pe rezultate a 
politicii de dezvoltare 
regională 

Trimestrul 
I 

SPSP/ 
Specialist 
resurse 
umane  

7 seminare 
de studiu 

Realizat. 
2 colaboratori ai SPSP ADR UTA 
Găgăuzia au participat la seminare de 
instruire, organizate de către GIZ, 
MADRM și alții.  
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Instruirea specialiștilor 
secției managementul 
proiectelor 

Trimestrul 
I 

SMP/ 
Specialist 
resurse 
umane 

5 seminare 
de studiu 

Realizat. 
Evenimentul privind monitorizarea și 
evaluarea. 
2 colaboratori ai SMP ADR UTA Găgăuzia 
au participat la seminarul de studiu, 
organizat de către GIZ, MADRM și alții.  

Instruirea în domeniul 
managemetului financiar 

Trimestrul 
I 

SFAP/ 
Specialist 
resurse 
umane 

2 seminare Realizat. 
1 colaborator al SDAP ADR UTA 
Găgăuzia a participat la seminare de studiu, 
organizate de către Inspectoratul Fiscal și 
Asociația contabilelor și auditorilor RM.  

Instruirea în domeniul 
elaborării proiectelor de 
cooperare transfrontalieră 

Trimestrul 
I 

SPSP/ 
SMP/ 
Specialist 
resurse 
umane 

2 seminare Realizat. 
4 colboratori ai ADR UTA Găgăuzia din 
SPS și SMP au participat la seminare de 
studiu, organizate în cadrul «Programului 
Operativ Comun România-Moldova 2014-
2020» 

3.3. Consolidarea 
cadrului instituțional 
și a potențialului 
administrativ 

Monitorizarea și 
raportarea privind 
realizarea Programului de 
instruire în domeniul 
dezvoltării regionale a 
colaboratorilor ADR 
UTAG pentru anul 2018. 

Trimestrul 
I 

Specialist 
resurse 
umane 

1 raport Realizat. 
A fost întocmit 1 raport privind realizarea 
planului de instruire pentru trimestrul I. 

Domeniul de activitate IV: Colaborarea cu partenerii de dezvoltare 
 4.1. Stabilirea relațiilor 

cu partenerii de 
dezvoltare 

Identificarea partenerilor 
de dezvoltare 

Trimestrul 
I 

SPSP  6 
întîlniri 

Realizat. 
Au fost desfășurate întîlniri cu 
reprezentanții:  
- DFID- Departamentul pentru Dezvoltare 
Internaţională al Guvernului Britanic; 
-ТIКА - Agenția Turciei pentru Cooperare 
și Coordonare; 
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- USAID – Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională; 
-SARD- proiectul UNDP;  
- GAMCON- proiectul Guvernului din 
Slovacia; 
- Programul Operativ  Comun România – 
Moldova 2014-2020 

Încheierea acordurilor de 
parteneriat 

Trimestrul 
I 

SPSP  - Realizat parțial. 
Au avut loc întâlniri cu partenerii, în care s-
au ajuns la înțălegeri prealabile privind 
intențiile de colaborare. (USAID; DFID; 
TIKA; SARD).  

Desfășurarea 
evenimentelor comune 

Trimestrul 
I 

SPSP  3 întîlniri Realizat. 
- Au fost discutate perspectivele de 
colaborare cu ТIКА - Agenția Turciei 
pentru Cooperare și Coordonare, au fost 
discutate perspectivele de colaborare în 
cadrul realizări proiectului «Costruirea și 
reconstruirea rețelelor de apeduct cu 
lungimea totală de 77 km din or. 
Vulcănești»; încă o prioritate poate deveni 
și acordarea suportului tehnic în elaborarea 
PRS în domeniul sporirii Atractivității 
turistice  Regiunii UTA Găgăuzia și 
respectiv a conceptului de proiect 
„Găgăuzia Medicală”,  
- Proiectul „Integrarea UTA Găgăuzia în 
dezvoltarea politicelor regionale în cadrul 
RM” –au fost discutate perspectivele de 
colaborare în cadrul acordării suportului 
tehnic în elaborarea PRS în domeniul 
sporirii Atractivității turistice  Regiunii 
UTA Găgăuzia, în  precum și traducerea 
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documentelor de plinificare în limba 
engleză și evenimentele de studiu.  
- USAID, SARD – s-au discutat mecanisme 
posibile de implementare a conceptelor, 
direcțiile prioritare și tipurile de activitate, 
stabilitatea conceptului  «Centrul 
logistic/Casa de ambalare» și cooperare cu 
alte programe.    

 4.2. Identificarea 
surselor alternative 
de finanțare pentru 
proiectele de 
dezvoltare regională 

Informarea APL privind 
programe existente și 
sursele de finanțare 

Trimestrul 
I 

SMP 26 
publicări 

Realizat. 
Informarea APL privind programele 
existente  și surse de finanțare s-a efectuat 
prin publicarea pe pagina-web a Agenției, 
pe rețeaua de socializare Facebook. Au fost 
plasate publicații în privința surselor 
potențiale, alternative de finanțare a 
proiectelor în domeniului dezvoltării 
infrastructurii de suport în afaceri și 
agriulturii. 

Acordarea asistenței în 
completarea cererilor de 
finanțare 

Trimestrul 
I 

SMP 1 cerere  Realizat. 
A fost acordat suport consultativ în 
actualizarea Cererii de finanțare și a 
bugetului, în cadrul realizării proiectului 
„Măsuri de eficiență energetică a Centrului 
de sănătate mun. Comrat”.  

4.3. Participarea în 
cadrul programului 
de revitalizare 
urbană, finanţat de 
către Polish aid 

Participarea la şedinţe de 
lucru în cadrul 
programului de 
revitalizare urbană, 
finanţat de către Polish aid 

Trimestrul 
I 

SMP 1 ședință Realizat. 
Reprezentantul SMP responsabil, a 
participat la atelierul de lucru privind 
derularea programului.  

Acordarea suportului 
pentru  primăriile or. 
Comrat şi or. Ceadîr-
Lunga în elaborarea 

Trimestrul 
I 

SMP 2 cereri Realizat. 
A fost acordat suportul tehnic la întocmirea 
cererii de participare la concursul privind 
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potenţialelor proiecte 
(cereri de finanţare) în 
domeniul revitalizării 
infrastructurii urbane 

revitalizarea urbană mun. Comrat și mun. 
Ceadîr-Lunga.  
Din cererile prezentate la concurs, cererea 
prezentată de către mun. Comrat a devenit 
câștigătoare. 

Evenimente de instruire 
 

Trimestrul 
I 

SMP 1evenim
ent 

Realizat parțial. 
A fost desfășurat un eveniment de instruire. 

4.4. Colaborarea în 
cadrul proiectului 
GIS 

Participarea în şedinţele 
de lucru, organizate în 
cadrul proiectului 

Trimestrul 
I 

SMP/ 
SPSP 

- Realizat parțial. 
La solicitarea MADRM, ADR UTA 
Găgăuzia a împuternicit 2 colaboratori să 
participe în acest proiect, precum și a fost 
studiat proiectul programului de colaborare. 
În acest moment Agenția așteaptă 
indicațiile ulterioare de la MADRM. 

Evenimentele de instruire 
privind implementarea 
sistemului GIS 

Trimestrul 
I 

SMP/ 
SPSP 

- 

4.5. Colaborarea în 
cadrul proiectului 
UE «Integrarea 
UTA Găgăuzia  în 
Structura 
Naţionale de 
Dezvoltare 
Regională»  
 

Stabilirea direcţiilor 
generale de colaborare. 
Desfăşurarea 
evenimentelor comune 

Trimestrul 
I 

SMP/ 
SPSP/  
SFAP 

3 
întîlniri 

Realizat. 
Au fost discutate perspective de colaborare 
în cadrul acordării suportului tehnic în 
elaborarea PRS în domeniul Sporirii 
Atractivității turistice  Regiunii UTA 
Găgăuzia, precum și privind traducerea 
documentelor politicii dezvoltării regionale  
în limba engleză și organizarea vizitelor de  
studiu și a instruirilor.  

 4.6. Promovarea 
potențialului RD 
UTA Găgăuzia și 
atragerea 
investițiilor în 
domeniul dezvoltării 
regionale prin 
participarea 
Agenției la diverse 
evenimente de 

Evenimentele naționale și 
regionale în cadrul 
diferitor proiecte și 
programe 

Trimestrul 
I 

ADR UTA 
Găgăuzia 

6 
eveniment

e 

Realizat. 
Au avut loc întîlniri cu reprezentanții:  
- DFID- Departamentul pentru Dezvoltare 
Internaţională al Guvernului Britanic;-
ТIКА - Agenția Turcească pentru 
Cooperare și Coordonare; 
- USAID – Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională; 
-SARD- proiectul UNDP;  
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 nivel național și  
 regional 

- GAMCON- proiectul Guvernului din 
Slovacia; 
- Programul Operativ  Comun România – 
Moldova 2014-2020» 

Domeniul de activitate V: Comunicare și transparență în activitatea ADR UTA Găgăuzia 
 5.1. Asigurarea 

comunicării și 
transparenței în 
activitatea ADR UTA 
Găgăuzia 

Administrarea paginii-
web ADR UTAG 
www.adrgagauzia.md 

Trimestrul 
I 

SMP 66 
articole, 4 
înregistrări 
video, 4 
albume cu 
foto 
privind 
activitatea  
Agenției 

Realizat. 
A fost completată baza de date legislativă și   
normativă. Pentru perioada de referință 
pagina-web a fost vizitată de către 43 500 
vizitatori. 
Au fost publicate 66 articole, 4 înregistrări 
video, 4 albume cu foto privind activitatea 
Agenției, procesele de dezvoltare regională 
în regiune. 

Reflectarea informaţiei pe 
alte portaluri-web 

Trimestrul 
I 

SMP 24 
publicări 
la portaluri 
media 
naționale, 
locale și 
regionale. 

Realizat. 
În mass-media au fost publicate materiale, 
legate cu activitatea ADR UTA Găgăuzia și 
cu procesele dezvoltării regionale. 
S-au publicat articole pe portaluri media: 
gagauzmedia.md, grt.md, gagauzinfo.md; 
point.md; pe paginile – web ale APL: 
vulcanesti.md, cesma.md și alte. 

Reflectarea informației 
prin mas-media  
(televiziunea şi radiou) 

Trimestrul 
I 

SMP 3 
interviuri 
la radiou 
și  1-
interviu la 
televiziune 

Realizat. 
Pentru perioada de referință au fost date 
interviuri la teleradiocompania publică 
«GRT». 

Administrarea paginii-
web ADR UTAG pe 
reţelele de socializare 

Trimestrul 
I 

SMP Au fost 
publicate 
66 de 
postări, 
sunt 266 

Realizat. 
Pentru perioada de referință pe pagina-web 
a ADR UTA Găgăuzia au fost publicate 66 
postări, S-au abonat 45 de persoane. 

http://www.adrgagauzia.md/
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abonaților 
(+ 45 
pentru 
perioada 
de 
referință)  

Elaborarea pachetului de 
materiale promoționale 
pentru promovarea 
imaginii ADR UTA 
Găgăuzia (broşură- 
portofoliul conceptelor de 
proiecte şi a proiectelor, 
flyere, dispozitive de 
stocare, rolap, calendare 
ș.a.) 

Trimestrul 
I 

SMP Au fost 
făcute 2 
promo 
materiale 

Realizat. 
Elaborate flaiere în limba engleză și în 
limba de stat. 
Elaborate cărți de vizită în 2 limbi. 
 

Domeniul de activitate 6: Activitatea operațională 
 6.1. Planificarea și 

utilizarea eficientă a 
mijloacelor 
financiare alocate 
pentru asigurarea 
activității ADR 
UTAG 

Elaborarea proiectului de 
buget al ADR UTAG 

Trimestrul 
I 

SFAP 1 
document 

Realizat. 
A fost elaborat un proiect de buget al 
Agenției de Dezvoltare Regională UTA 
Găgăuzia pentru anul 2018. 

Aprobarea bugetului ADR 
UTAG de către MADRM 

Trimestrul 
I 

SFAP 1 
documente 

Realizat. 
A fost aprobat bugetul Agenției de 
Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 
pentru anul 2018. 

Evidența contabilă a 
mijloacelor alocate pentru 
asigurarea activității 
operaționale a ADR 
UTAG 

Trimestrul 
I 

SFAP 4 rapoarte Realizat. 
Au fost prezentate 3 rapoarte privind 
valorificarea mijloacelor și soldurile pe 
contul de decontare pentru implementarea 
proiectelor și asigurarea activității 
operaționale a ADR și 1 raport privind 
utilizarea mijloacelor și soldurile pe contul 
de decontare și valoarea proiectelor 
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implementate de către ADR în domeniile 
de intervenție 

Rapoarte privind folosirea 
mijloacelor financiare 

Trimestrul 
I 

SFAP 3 rapoarte Realizat. 
Au fost elaborate și expediate la 
Inspectoratul Fiscal 3 rapoarte privind 
impozitul pe venit și plăți sociale. 

 6.2. Organizarea și 
desfășurarea 
achizițiilor publice 
în vederea 

asigurării activității 
operaționale a ADR 
UTAG 

Formarea grupului de 
lucru pentru achiziții 
publice 

Trimestrul 
I 

SFAP 1 ordin Realizat. 
A fost format grupul de lucru privind 
achizițiile în scopul asigurării activității 
operaționale Agenției de dezvoltare 
regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018. 

Elaborarea Planului 
privind achiziții publice 
pentru anul 2018 

Trimestrul 
I 

SFAP 1 
document 

Realizat. 
A fost elaborat și aprobat Planul achizițiilor 
publice al Agenției de Dezvoltare 
Regională UTA Găgăuzia pentru anul 
2018.  

Elaborarea specificațiilor 
și a documentației de 
atribuire pentru 
procedurile planificate 

Trimestrul 
I 

SFAP 7 
documente 

Realizat. 
Au fost elaborate specificații pentru un șir 
de contracte de valoare mică în cadrul 
achiziționării serviciilor pentru asigurarea 
activității operaționale în Agenția de 
Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 
(combustibil, programul 1C, MoldLex, apa 
potabilă, serviciile de comunicare și alt.).  

Publicarea  anunțurilor 
privind desfășurarea 
achizițiilor publice 

Trimestrul 
I 

SFAP - Realizat parțial. 
Pentru asigurarea activității operaționale 
Agenției de Dezvoltare Regionale UTA 
Găgăuzia au fost desfășurate achiziționări 
de valoare mică pentru care publicarea 
anunțurilor nu este obligatoriu.  

Desfășurarea procedurilor, 
identificarea cîștigătorilor 
și semnarea contractelor 

Trimestrul 
I 

SFAP 7 
documente 

Realizat. 
Pentru asigurarea activității operaționale 
Agenției de Dezvoltare Regională UTA 
Găgăuzia în trimestrul I anului 2018 au fost 



Tinerea evidentei 
contabile a marfurilor $i 
serviciilor, primite i'n urma 
realizarii contractelor 

Trimestrul 
I 

I 

SFAP 

semnate 4 contracte privind prestarea 
serviciil or $i 3 acorduri privind 
reglementarea prestarii serviciilor. 
Realizat. 
Tinerea evidentei marfurilor $i serviciilor. 
primite in urma realizarii contractelor se 
duce conform SNC. 

Director al ADR UTA Gagauzi Valeriu lanioglo 
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