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

Ac~iuni Subactiuni Indicatori de Termen de Riscuri asociate Responsabil
produs/rezultat realizare (subdiviziune/

functionar
public)

1.1. Asigurarea colaborärii cu 1.1.1. Stabilirea Impreunä cu Program stabilit 31 decembrie Tergiversarea D.GuritenCO
ora~ul Infrätit Borlange, partenerii a programului actiunilor planificärii, din motive I. Nicolaev
Suedia, In cadrul proiectelor In cadrul proiectului pentru anul objective
finantate de ICLD (Centrul curent
International Suedez pentru
Democratic LocalA): Proiectul 1.1.2. Organizarea detaliilor Nr. oaspetilor primi~i 31 decembrie Anularea vizitei D.GuritenCo
Steering Group In/re Borlange logistice la primirea delega~iei ~i Nr. cadrelor planificate; I. Nicolaev
.~i Chisinàu si Proiectul instruirilor preconizate didactice instruite Lipsa mijloacelor
Colaborare Intre Borlange ~i financiare pentru
Chi~inãu pentru cre~cterea organizarea instruirilor
competen(ei cadrelor didactice
In domeniul Autismului ~si
ADHD (2018 - 2021)

1.2. Aplicarea ~i participarea 1.2.1. Identificarea apelurilor de Propuneri de proiect 31 decembrie Lipsa oportunità~i1or D.Guritenco
la programe de finantare ~i propuneri de proiecte eligibile ~i depuse; pentru aplicare; I. Nicolaev
proiecte internationale, la care participarea In cadrul acestora In Raportul dintre nr. Personal insuficient
Prim~ria municipiului dependen~a de programele prolectelor depuse ~i pregãtit;
Chisinäu este eligibilã deschise pentru APL din partea nr. proiectelor Aplicarea cu Intârziere

UE acceptate spre la proiectele identificate
finantare!
implementare;
SumaJ Valoarea
proiectelor acceptate

1.2.2. Aplicarea In calitate de Aplica~ii Inaintate; 31 decembrie Personal insuficient D.Guritenco
partener de proiect la apelurile Raportul dintre nr, pregatit I. Nicolaev
deschise in cadrul programului de aplica~ii1or Inaintate
finantare HORIZON2O2O nr. proiectelor

acceptate spre
finantare/



implementare;
Sumal Valoarea

_________________________________ proiectelor acceptate ________________ _______________________

1.2.3. Informarea ~i ghidarea Note de informare 31 decembrie Lipsa oportunita~ilor de D.Guritenco
subdiviziunilor structurale In transmise aplicare; I. Nicolaev
privinta posibi1itä~ilor de Lipsa interesului din
participare la apeluri lansate partea subdiviziunilor

pentru aplicare la
careva apeluri

Obiectivul nr. 2: Promovarea imaginii ~i intereselor municipiului Chi~ináu In cadrul cooperàrii externe

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

functionar
public)

2.1. Stabilirea, dezvoltarea ~i 2.1.1. Elaborarea ~i Inaintarea spre Nr. acordurilor 30 iunie Neaprobarea de cätre DRE
mentinerea relatiilor de aprobare a Acordurilor de Infràtire Inaintate spre CMC a acordurilor
colaborare cu ora~ele Infrätite /de colaborare dintre or. Chi~inäu aprobare 31 decembrie Inaintate
~i partenere ale municipiului ~i localitäti de peste hotare
Chi~inäu 2.1.2. Elaborarea Programelor de Nr. programelor de 30 iunie Lipsa interesului din DRE

Cooperare dintre Chi~inäu ~i alte cooperare elaborate. partea partenerilor In
ora~e, conform propunerilor Nr. de Scrisori de 31 decembrie asumarea actiunilor
partenerilor. Inaintarea Scrisorilor Intentii Inaintate programelor
de Intentii pentru stabilirea de
parteneriale noi
2.1.3. Identificarea oportunita~i1or Cel pu~in 1 proiect 30 iunie Lipsa oportunitatilor ~i D.Guritenco
de aplicare la programe inter- elaborat ~i depus interesului partenerilor I. Nicolaev
municipale pentru atragere de pentru finantare 31 decembrie pentru aplicare
proiecte ~i finantäri, In comun cu
ora~e1e partenere
2.1.4. Organizarea vizitelor de Nr. participan~ilor la Anularealamânarea DRE
lucru peste hotare ~i a schimburile de 31 decembrie vizitelor peste hotare
schimburilor de experien;ä In experienta
ora~e1e Infratite/partenere pentru Nr. rapoartelor
angaja;ii Primäriei mun. Chi~inäu privind rezultatele

deplasãrii/ numärul
vizetelor efectuate



2.1.5. Organizarea primirii Nr. de1ega~ii1or 31 julie Anularea! amânarea DRE
de1ega~iilor In vizitä oficialä la sträine primite vjzitei delega~iei
Primäria municipiului Chisinäu. 31 decembrie sträine;

Lacune In procesul de
organizare a primirii
delega~ii1or sträine

2.1.6. Asigurarea coresponden~ei Nr. scrisorilor de 31 iulie Intârzieri In redactarea DRE
cu ora~ele Infrä~ite ~i partenere ale ràspuns ~i initiativA ~i transmiterea
municipiului Chi~inäu de peste 31 decembrie scrisorilor de
hotare. coresponden~a

2.2. Dezvoltarea ~i promovarea 2.2.1. Comunicarea continua cu Nr. de Intrevederi 31 julie Comunicare DRE
relatiilor de cooperare ~i dialog misiunile diplomatice ale tärilor stabilite Si realizate; defectuoasä, din varii
continuu cu partenerii de sträine ~i reprezentan~e1e Coresponden~a 31 decembrie motive
dezvoltare ai municipiului organiza;iilor internationale in efectuatä
Chi~inäu RM, misiunile diplomatice ale

RM In sträinätate
2.2.2. Asigurarea detaliilor Nr. de vizite oficiale 31 julie Lacune In procesul de DRE
logistice ~i tebnice In cadrul organizare a primirii
vizitelor la Primäria mun. 31 decembrie oaspe~ilor
Chi~inäu a oaspe~ilor din partea
corpului diplomatic ~i
organiza~ii1or internationale In
Republica Moldova

2.3. Crearea Consiliului 2.3.1. Remiterea Conceptului Concept elaborat ~i 1 mai Reticenta din partea DRE
Donatorilor pe lIngä Primarie privind crearea Consiliului remis partenerilor extemi

Donatorilor spre examinare privind participarea la
partenerilor extemi de cooperare platforma creatä
2.3.2. Elaborarea ~i aprobarea Dispozi;ie aprobata 30 mai Reticenta din partea DRE
Dispozi~iei Primarului General partenerilor externi
privind crearea Consiliului privind participarea la
Donatorilor platforma creatä

2.4. Asigurarea functionalitAtii 2.4.1. Sã asigure traducerea In Nr. comunicatelor 31 decembrie Lacune In procesul DRE
activitä4ii Prim~riei limba engleza a informatiei ~i traduse efectuärii traducerilor
municipiului Chi~inäu In comunicatelor de presä plasate pe
raport cu limbile sträine de pagina web a Primäriei
circulatie intema;ionalä www.chisinau.md
posedate 2.4.2. Sä asigure traducerea Nr. actelor traduse 31 decembrie Lacune ~i erori la DRE

documentelor Si corespondentei Inldin limbile strãine efectuarea traducerilor



Primäriei mun. Chisinàu In/din
limbile sträine posedate.
Traducerea In/din limba engleza a
actelor oficiale ale Directiei
generale finante.
2.4.3. Sã asiste la Intrevederile
reprezentan~i1or Primäriei cu
oaspe~ii sträini, realizând
traducerea in timpul discutiilor ~i
pregätirea proceselor verbale al
Intrevederilor.

Deficiente In traducerea DRE
consecutivä

posedate

Nr. Intrevederilor
asistate

31 decembrie

2.5. Asigurarea evidentei 2.5.1. Inregistrarea bunurilor Bunuri Inregistrate Lunar Bunuri transmise de DRE
bunurilor materiale ~i oferirii achizitionate In registrul intern al cätre alt angajat decât
acestora sub formä de cadouri bunurilor materiale ~i eviden~a persoana cu raspundere
delega~iilor oficiale lunarä a acestora materialã, f~trä a duce

evidenta
2.5.2. Transmiterea cadourilor Si Cadouri transmise Lunar DRE
decontarea acestora Proces verbal ~i dare

de seamä elaborate

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

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

functionar
public)

3.1. Promovarea ora~u1ui 3.1.1. Redactarea ~i aprobarea Acord de colaborare 15 martie Neaprobarea acordului DRE
Chi~inäu In calitate de Acordului de colaborare dintre semnat de colaborare
destinatie turisticã ~i a PMC ~i ANTRIM propus spre
domeniului turismului, in semnare
partenerial Cu Asociatia 3.1.2. Elaborarea planului de Plan de Actiuni 15 aprilie Tergiversarea elaborärii DRE
Nationalä pentru Turism actiuni pentru promovarea elaborat planului de actiuni
Receptor din Moldova domeniului turismului pentru anul
(ANTRIM) curent, in baza Acordului de

Colaborare
3.1.3. Acordarea suportului Nr. de actiuni 30 iunie Ac;iuni nerealizate, din DRE
necesar ANTRIM-ului pentru implementate 31 decembrie motive objective
implementarea actiunilor



planificate In anul curent
3.2. Implicare In organizarea
celei de-a TI-a editii a
Forumului Investitional al
municipiului Chi~inäu
,,Chisinau Investment Forum
2020”

3.2.1. Aprobarea Dispozi~iei
Primarului General referitor la
crearea grupului de lucru privind
organizarea Forului investitional

3.2.4. Mäsuri organizatorice ~i
logistice pentru buna organizare ~i
desfà~urare a evenimentului

Nr. membrilor 15 octombrie
delega~iilor sträine
participanti la
eveniment;
Program al
activitatilor FIC
realizat 100%

Tergiversarea DRE
elaborärii ~i aprobärii
dispozi;iei

Planificarea Si DRE
organizarea defectuoasã
a evenimentului

Obiectivul nr. 4: Organizarea ~i dezvoltarea sistemului de control intern managerial

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

functionar
public)

4.1. Optimizarea activitatii 4.1.1. Evaluarea anualã a Evaluare anualä 31 ianuarie Incadrarea cu dificultate D.Guritenco
Directiei relatii externe performan~e1or profesionale ale realizatä In termenul de

functionarilor publici prezentare a evaluärilor,
4.1.2. Stabilirea obiectivelor de Objective identificate 01 februarie a rapoartelor ~i a DRE
activitate individualä ale ~i stabilite planului de actiuni

Grup de lucru creat 1 mai

3.2.2. Elaborarea ~i aprobarea Concept elaborat ~i 01 august Tergiversarea DRE
Conceptului de organizare ~i aprobat elaborãrii ~i aprobärii
desfà~urare a FTC, In colaborare Conceptului;
cu subdiviziunile vizate Insuficienta

informatiilor necesare
la etapa de pregatire a
evenimentului

3.2.3. Transmiterea invitatiilor Invitatii transmise; 30 septembrie Lista neactualizatä a DRE
oficiale cAtre ora~ele partenere, Confirmäri partenerilor
reprezentan~ii comunitatii de receptionate
afaceri, institutii / organiza~ii
interesate, misiuni diplomatice,
autoritati centrale, alti parteneri



functionarilor din cadrul
Directiei, pentru anul 2020

4.1.3. Elaborarea ~i prezentarea Plan elaborat ~i 15 februarie D.Guritenco
planului anual de actiuni pentru prezentat
anul 2020
4.1.4. Elaborarea ~i prezentarea Raport elaborat (2) 20 ianuarie 2020 D.Guritenco
rapoartelor semestriale de 15 julie 2020
activitate ale Directiei

4.2. Realizarea actjvitätilor 4.2.1. Actualizarea, Mediu de control 30 iunie Identificarea eronatã a D.Guritenco
privind consolidarea monitorizarea ~i revizuirea intern revizuit riscurilor ~i lacune in
sistemului de control intern mediului de control intern 31 decembrie procesul de actualizare
managerial existent In cadrul Directiei

4.2.2. Actualizarea registrului Registru al riscurilor 01 martie DRE
riscurilor Directiei actualizat 01 august

4.2.3. Identificarea ~i revizuirea Procese identificate ~i 30 iunie Dificultati la DRE
proceselor de bazä revizuite 31 decembrie identificarea sau

revizuirea proceselor

Sef subdiviziune Diana Guritenco 20.01.2020

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


