
PLAN1IL DE ACTIUNI

al Directiei Relatii Externe pentru anul 2019

APROBAT:
Primar ~
munic



Obiectivul nr. 1: Aplicarea ~i participarea la proiecte internationale

Actiuni Subactiuni Indicatori de Termen de Riscuri asociate Responsabil
produs/rezultat realizare (subdiviziune/

functionar public)
1.1. Asigurarea colaborãrii 1.1.1. Monitorizarea ~i Coordonare lanuarie — August 1. Tergiversarea DRE
trilaterale cu ora~e1e Infrätite coordonarea etapelor de realizatã 2019 lucrärilor de executie
Mannheim din Germania ~i implementare a proiectului planificate, din diverse
Cernauti din Ucraina prin planificate pentru anul Curent motive
pro ieCtul ,, Regdndirea spa(iului
public. Cetã(enii 41 modeleazà 1.1.2. Asigurarea Corespondenta lanuarie — August 2. Rezultat final DRE
viitorul. “ (2017-2019), In cadrul comuniCärii trilaterale CU efectuatä 2019 neCorespunzätor Cu Ce!

Pro iectelor de parteneriat pentru partenerii pro iectu!ui planifiCat
dezvoltare loCalã durabilä
(NAKOPA)

1.1.3. Organizarea sesiunii Sesiune organizata Septembrie 2019 DRE
de totalizare ~i Intheiere a
prOieCtului

1.2. Asigurarea Colaborãrii CU 1.2.1. Stabilirea perioadei ~i D.Guritenco
ora~u1 Infratit Borlange, Suedia, in programului vizitelor In 1. Momente I. Ni~o1aev
Cadrul proiectelor fmantate de Cacirul proieCtUlUi pentru nepreväzute In cadrul
ICLD (Centrul International anul CUrent vizitelor ~i aCtivitätilor
Suedez pentru Democratie planifiCate
LoCalä): Proiectul Steering Group 1.2.2. Primirea delega~iei In Primire organizata Mai 2019 D.GuritenCo
intre Borlänge ~i Chi~sinäu ~i prima vizitä ~i planifiCarea I. Nicolaev
ProieCtul Colaborare Intre activitatilor proieCtului
Borlänge ~i Ch4inäupentru
cre.~terea competen~ei cadrelor 1.2.3. Organizarea deplasärii Deplasare Septembrie — D.GuritenCo
didactice In domeniulAutismului reprezentantilor muniCipiului organizatä Octombrie 2019 I. Nic~olaev
~i ADHD (2018 - 2021) Chi~inäu In Suedia, conform

activitätilor proieCtului



1.3. Identificärii apelurilor de
propuneri de proiecte eligibile ~i
participarea in cadrul acestora in
dependen~a de programele
deschise pentru APL

1.3.1. Aplicarea In calitate de
partener principal sau co
partener la propunerile
lansate

1.3.2. Informarea
subdiviziunilor structurale
despre posibilitatile de
participare Ia apelurile
lansate

lanuarie - iunie
2019
Julie - decembrie
2019

lanuarie - iunie
2019
lulie - decembrie
2019

1.~ncadrarea cu
dificultate in termenii
de depunere a cererii de
proiect, din diverse
motive

Obiectivul nr. 2: Promovarea imaginii ~i intereselor municipiului Chi~inãu In cadrul cooperárii externe

Actiuni Subactiuni Indicatori de Termen de Riscuri asociate Responsabil
produs/rezultat realizare (subdiviziune/

functionar public)

2.1. Stabilirea, mentinerea ~i 2.1.1. Asigurarea Corespondentà lanuarie - iunie DRE
intensificarea relatiilor de corespondentei cu ora~ele efectuatä In limba 2019 1. Lipsa interesului
colaborare cu ora~ele mnfrä~ite ~i Infratite ~i partenere, englezalfranceza. lulie - decembrie partenerilor in
partenere, misiunile diplomatice misiunile diplomatice ale Traduceri realizate 2019 identificarea unor noi
ale tarilor sträine ~i tarilor sträine ~i organiza~iile Inldin limbile oportunita~i de
reprezentan~e1e organiza~iilor internationale In Republica engleza ~i francezä colaborare
internationale In Republica Moldova
Moldova

2.1.2. Asigurarea detaliilor Nr. de vizite Januarie - iunie DRE
logistice ~i tehnice In cadrul oficiale 2019
vizitelor la Primäria mun. Julie - decembrie
Chi~inäu a oaspetilor din 2019
partea corpului diplomatic ~i
organiza~iilor internationale
In Republica Moldova

2.1.3. Identificarea unor noi Activitatil actiuni! Januarie - iunie DRE
activitä4il actiuni/ proiecte proiecte discutate 2019
comune ~i oportunitä~i de Julie - decembrie
intensificare a colaborärii 2019

Apel identificat ~i
proiect aplicat

Note de informare
transmise

D. Guritenco
I. Nicolaev

DRE



2.2. Asigurarea primirii
delega~ii1or sträine In vizitä la
Primãria municipiului Chi~inäu cu
scopul de a initia ~i consolida
relatiile de colaborare

2.4. Asigurarea eviden;ei bunurilor
materiale ~i oferirii acestora sub
formã de cadouri delegatiilor
oficiale

2.2.1. Transmiterea invita~iei
cätre partener ~i stabilirea
unui program de vizitä a!
deleg4iei

2.2.2. Primirea delegE4iilor Delega~ii primite
~i asigurarea protocolului

2.4.1. Inregistrarea bunurilor
achizitionate In registrul
intern al bunurilor materiale
~i eviden~a lunarä a acestora

Cadouri transmise
Proces verbal ~i
dare de seamã
elaborate

1. Anularea! amânarea
vizitei delega~iei sträine

2. Momente
neprevãzute In cadrul
programului (mntârzieri,
numär mai mare sau
mic de persoane decât
cel a~teptat)

3.Refuzul primirii
delega~iei de cãtre
omologi

4.Recep~ionarea
Intârziatälneprezentarea
rapoartelor de deplasare

Obiectivul nr. 3: Organizarea evenimentelor ~i participarea la proiecte locale

Actiuni Subactiuni Indicatori de Termen de Riscuri asociate Responsabil
produs/rezultat realizare (subdiviziune/

functionar public)

Invitatie transmisà
~i program stabilit

Januarie - iunie
2019
lulie - decembrie
2019

DRE

Januarie - iunie
2019
Julie - decembrie
2019

DRE

2.3. Asigurarea organizärii 2.3.1. Organizarea Nr. schimburi de lanuarie - iunie
deplasarilor ~i a schimburilor de schimburilor de experienta In experien~ã 2019
experienta pentru speciali~tn din domeniul social-economic, lulie - decembrie
cadrul Primäriei In ora~ele Infratite cultural, etc., cu posibilitatea 2019
~i partenere dezvoltärii unor proiecte

comune pe viitor

DRE

Bunuri Inregistrate Lunar

2.4.2. Transmiterea
cadourilor ~i eviden~a
acestora

DRE

Lunar DRE



1.Anulareaevenimentul DRE3.1. Asigurarea primirii
de1ega~ii1or internationale cu
ocazia Hramului ora~u1ui Chi~inäu

3.1.1. Elaborarea~i
transnuterea invitatiilor
partenerilor Primäriei
municipiului Chi~inäu

3.1.3. Organizarea unui
program ~i Insotirea
delega~iilor pe parcursul
acestuia

Ui

2.Planificarea
defectuoasä a
activitätilor
evenimentului

3.Estimarea gre~itä a
bugetului necesar

Invitatii transmise lulie — octombrie
2019

3.1.2. Identificarea Oaspe~i primi~i ~i Julie — octombrie
numãrului de oaspeti detalii stabilite 2019
mternationali ~i stabilirea
detaliilor Cu privire la cazare,
masä ~i program

DRE

Program comun
pentru to ate
delega~ii1e

Julie — octombrie
2019

DRE

3.2. Asigurarea primirii 3.2.1. Organizare ~i Invitatii transmise Februarie — lunie 1. Anularea vizitelor DRE
delega~ii1or internationale cu coordonarea activitãtilor Oaspe~i primi~i ~i 2019 planifiCate ~i

oCazia Forumului Investi;ional al logistiCe ~i tehrnce legate de detalii stabilite Iriregistrãrilor efeCtuate
MuniCipiului Chi~inäu primirea oaspetilor strãine,

participanti la lucrärile
Forumului

Obiectivul nr. 4: Optimizarea activitàtii Directiei relatii externe, cooperare regionalà ~i integrare europeaná

Actiuni Subactiuni Indicatori de Termen de Riscuri asociate Responsabil
produs/rezultat realizare (subdiviziune/

functionar public)

4.1. Optimizarea activitãlii 4.1 .1. Stabilirea obieCtivelor Objective 01 februarie 2019 1. NeIncadrarea In D.Guritenco
Directiei relatii exteme, cooperare de activitate individualä ale identificate ~i termenul de prezentare
regionalã ~i integrare europeanä functionarilor din cadrul stabilite a rapoartelor ~i planului

Directiei, pentru anul 2019 In contextul
personalului insuficient

4.1.2. Elaborarea ~i Plan elaborat ~i 11 februarie 2018 In cadrul Directiei ~i a D.Guritenco
prezentarea planului anual de prezentat volumului mare de
actiuni pentru anul 2018 lucru



4.1.3. Elaborarea ~i Raport elaborat (2) 15 ianuarie 2019 D.Guritenco
prezentarea rapoartelor 15 julie 2019
semestriale de activitate ale
Directiei

4.2. Realizarea activitãtilor 4.2.1. Revizuirea mediului de Mediu de control lunie 2019 1. Identificarea eronatä D.Guritenco
privind consolidarea sistemului de control intern existent In intern revizuit Decembrie 2019 a riscurilor
management financiar ~i control cadrul Directiei

4.2.2. Actualizarea Registru al Februarie 2019 DRE
registrului riscurilor Directiei riscurilor actualizat lulie 2019

$ef subdiviziunc Diana Guritenco 08.02.2019

structuralã (nume, prenume) (semnätura) (data)


