
                                                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 

al Direcţiei relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană 

pentru anul 2016 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT: 

Primar general al  

municipiului Chişinău 

Dorin Chirtoacă_______________ 

 

 
 



 

Obiectivul nr. 1 : Atragerea investiţiilor străine în municipiul Chişinău 

 

Acţiuni Subacţiuni 

 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

1.1. Asigurarea colaborării cu 

instituţiile financiare 

internaţionale 

1.1.1. Asigurarea 

corespondenţei 

Corespondenţă 

asigurată 

Pe parcursul 

anului 

1. Condiţii de participare 

care ar putea fi mai greu 

asigurate 

 

2. Termeni contractuali 

dezavantajoşi pentru 

municipiu 

DRECRIE 

1.1.2. Organizarea 

întrevederilor 

Întrevederi 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

DRECRIE 

1.2. Asigurarea pregătirii 

documentaţiei pentru  

domeniile beneficiare de 

investiţii şi granturi  

 Documentaţie 

pregătită 

Pe parcursul 

anului 

DRECRIE 

 

Obiectivul nr. 2: Aplicarea şi participarea la proiecte internaţionale  

 

Acţiuni Subacţiuni 

 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

2.1. Asigurarea continuării 

proiectului comun 

„Management and coordination 

team” finanţat de către ICLD 

(Centrul Internaţional Suedez 

pentru Democraţie Locală) 

dintre municipiul Chişinău şi 

oraşul Borlange, Suedia 

2.1.1. Stabilirea 

graficului vizitelor 

din cadrul 

proiectului 

Grafic stabilit 

 şi aprobat 

Pe 

parcursul 

anului 

1.Informarea întârziată 

despre apelurile unor 

proiecte 

 

2.Neîncadrearea în termen 

cu privire la depunerea 

proiectului 

 

3.Proiectul nu este selectat 

drept câştigător 

DRECRIE 

2.1.2. Primirea 

delegaţiei în vizită 

Delegaţie 

primită 

Pe 

parcursul 

anului 

DRECRIE 

2.2. Asigurarea continuării 

proiectului comun „Good 

2.2.1. Stabilirea 

graficului vizitelor 

Grafic stabilit  

şi aprobat 

Pe 

parcursul 

DRECRIE 



public meals for happy citizens” 

finanţat de către ICLD (Centrul 

Internaţional Suedez pentru 

Democraţie Locală) dintre 

municipiul Chişinău şi oraşul 

Borlange, Suedia 

din cadrul 

proiectului 

anului  

4.Nerespectarea 

termenului de 

implementare a proiectului 

 

5.Necorespunderea 

rezultatului preconizat cu 

cel final 

 

 

 

 

2.2.2. Primirea 

delegaţiei în vizită 

Delegaţie 

primită 

Pe 

parcursul 

anului 

DRECRIE 

2.3. Asigurarea continuării 

proiectului comun „Youth 

project” finanţat de către ICLD 

(Centrul Internaţional Suedez 

pentru Democraţie Locală) 

dintre municipiul Chişinău şi 

oraşul Borlange, Suedia 

2.3.1. Stabilirea 

graficului vizitelor 

din cadrul 

proiectului 

Grafic stabilit şi 

aprobat 

Pe 

parcursul 

anului 

DRECRIE 

2.3.2. Primirea 

delegaţiei în vizită 

Delegaţie 

primită 

Pe 

parcursul 

anului 

DRECRIE 

2.3.3. Organizarea 

deplasării delegaţiei 

Deplasare 

organizată 

Pe 

parcursul 

anului 

DRECRIE 

2.4. Asigurarea colaborării cu 

Institutul Polonez din Bucureşti 

în cadrul proiectului Murales 

prin realizarea celei de-a 5-a 

picturi 

3.4.1. Asigurarea 

condiţiilor necesare 

pentru efectuarea 

unei picturi murale 

pe un bloc din 

municipiul Chişinău 

Condiţii 

asigurate 

Pe 

parcursul 

anului 

DRECRIE 

2.5. Asigurarea participării în 

cadrul altor proiecte pe 

parcursul anului 2016 

3.5.1. Participarea 

la propunerile 

lansate, eligibile 

pentru Primăria 

municipiului 

Chişinău 

 

 

 

Participarea în 

cadrul a (nr.) 

proiecte 

Pe 

parcursul 

anului 

DRECRIE 



 

Obiectivul nr. 3: Promovarea imaginii şi intereselor municipiului Chişinău în cadrul cooperării externe 

 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

3.1 . Asigurarea participării la 

conferinţe şi seminare 

internaţionale  

3.1.1. Prezentarea 

imaginii şi poziţiei 

municipiului Chişinău 

în rândul participanţilor 

Conferinţe şi 

seminare la care 

s-a participat 

Pe parcursul 

anului 

1. Perceperea 

eronată a imaginii 

municipiului de 

către participanţii 

internaţionali 

DRECRIE 

3.2. Asigurarea primirii  

delegaţiilor străine sau din 

partea oraşelor înfrăţite şi 

partenere în vizită la Primăria 

municipiului Chişinău cu scopul 

de a iniţia şi consolida relaţiile 

de colaborare 

3.2.1. Stabilirea unui 

program şi transmiterea 

unei invitaţii delegaţiei 

străine 

Program stabilit şi 

invitaţie 

transmisă 

Pe parcursul 

anului 

1.Anularea/ 

amânarea vizitei 

delegaţiei străine 

 

2. Momente 

neprevăzute în 

cadrul programului 

de vizită (întârzieri, 

număr mai mare 

sau mic de 

persoane decât cel 

aşteptat) 

 

3.Refuzul primirii 

delegaţiei de către 

omologi  

 

4. Dificultăţi în 

stabilirea 

DRECRIE 

3.2.2. Primirea 

delegaţiilor străine şi 

asigurarea protocolului 

Delegaţii primite Pe parcursul 

anului 

DRECRIE 

3.3. Asigurarea organizării 

deplasărilor şi a schimburilor de 

experienţă pentru specialiştii 

din cadrul Primăriei în oraşele 

înfrăţite şi partenere 

 

3.3.1. Stabilirea unui 

grafic şi coordonarea 

vizitelor cu omologii  

Grafic stabilit şi 

vizită coordonată 

Pe parcursul 

anului 

DRECRIE 

3.3.2. Efectuarea 

procedurilor interne 

necesare deplasării  

Invitaţie obţinută, 

demers efectuat 

Pe parcursul 

anului 

DRECRIE 

4.2.3 Recepţionarea 

rapoartelor de deplasare 

Raport 

recepţionat 

Pe parcursul 

anului 

DRECRIE 

3.4. Asigurarea achiziționării 

bunurilor materiale şi oferirii 

acestora sub formă de cadouri 

delegațiilor oficiale 

3.4.1. Întocmirea unei 

liste cu bunurile ce pot 

fi oferite sub forma de 

cadou delegațiilor 

Listă întocmită Semestrul I 

Semestrul II 

DRECRIE 



3.4.2. Înregistrarea 

bunurilor achiziționate 

în registrul intern  al 

bunurilor materiale și 

evidența lunară a 

acestora 

Bunuri 

înregistrate 

Lunar componenţei 

delegaţiei 

 

5.Recepţionarea 

întârziată a 

rapoartelor de 

deplasare 

 

6.Întâmpinarea 

dificultăţilor în 

achiziţionarea în 

procesul de 

achiziţionare a 

bunurilor 

DRECRIE 

3.4.3. Transmiterea 

cadourilor și notarea 

acestora în procesul 

verbal 

Cadouri transmise Lunar DRECRIE 

3.4.4.  Elaborarea 

procesului verbal și a 

dării de seamă 

Proces verbal şi 

dare de seamă 

elaborate 

Lunar DRECRIE 

 

Obiectivul nr. 4: Organizarea evenimentelor şi participarea la acestea 

 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

4.1. Asigurarea participării la 

evenimentul Ziua Europei 

4.1.1. Stabilirea 

detaliilor organizatorice 

pentru organizarea şi 

participarea la 

eveniment 

Detalii stabilite şi 

participare 

efectuată 

Semestrul I 1.Anularea/ 

amânarea 

evenimentului 

organizat 

 

2.Planificare 

defectuoasă a 

activităţilor 

evenimentului 

DRECRIE 

4.2. Asigurarea primirii 

delegațiilor internaționale cu 

ocazia Hramului oraşului 

Chişinău 

4.2.1. Elaborarea şi 

transmiterea invitațiilor 

partenerilor Primăriei 

municipiului Chișinău 

Invitaţii transmise Semestrul II DRECRIE 



 4.2.2. Identificarea 

numărului de oaspeți 

internaționali şi  

stabilirea detaliilor cu 

privire la cazare, masă 

şi program 

Oaspeţi primiţi şi 

asiguraţi cu  

cazare şi masă  

Semestrul II 3.Estimarea greşită 

a bugetului necesar 

 

4. Lipsa feed-back-

ului pozitiv din 

partea 

participanţilor la 

eveniment 

 

5.Necorespunderea 

profilului 

participantului cu 

tematica 

evenimentului la 

care participă 

DRECRIE 

4.2.3. Organizarea unui 

program şi însoţirea 

delegaţiilor pe parcursul 

acestuia 

Program la care 

toate delegaţiile 

au participat 

Semestrul II DRECRIE 

 

Obiectivul nr. 5: Îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană 

 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

5.1. Asigurarea îmbunătăţirii 

activităţilor Direcţiei relaţii 

externe, cooperare regională şi 

integrare europeană 

5.1.1. Elaborarea 

rapoartelor semestriale 

de activitate ale 

Direcţiei pentru anul 

2016 

Raport elaborat 

(2) 

Semestrial 1.Depăşirea 

termenului de 

prezentare a 

rapoartelor 

 

2. Lipsa 

oportunităţilor de 

participare la 

cursuri 

 

DRECRIE 

5.1.2. Participarea la 

cursuri de perfecţionare 

a specialiştilor 

DRECRIE  

Cursuri 

frecventate 

Pe parcursul 

anului 

DRECRIE 



3. Cursurile 

propuse pentru 

perfecţionare nu 

corespund fişei de 

post a angajatului 

 

Obiectivul nr. 6: Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control 

 

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

6.1. Revizuirea mediului de 

control intern existent în cadrul 

subdiviziunii 

6.1.1. Analiza 

semestrială a mediului 

de control intern 

Mediu de control 

intern revizuit 

Semestrial 1. Revizuirea 

superficială a 

mediului de control 

intern 

 

2.Identificarea 

greşită a riscurilor 

DRECRIE 

6.2. Actualizarea registrului 

riscurilor subdiviziunii 

6.2.1. Actualizarea 

anuală a registrului 

riscurilor 

Riscuri 

actualizate 

Semestrul I DRECRIE 

 

Şef subdiviziune _________________________________________________________ 

structurală                  (nume, prenume)               (semnătura)                     (data) 


