
Informația 

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției Proprietății Publice în perioada anului 2017 

Nr. Informația despre deplasare (scopul, 
țara/orașul, perioada) 

Actul de delegare în 
deplasare (nr. 

dispoziției/ordinului, cu 
atașarea 

actului/persoanele 
delegate) 

Costul deplasării 
bugetul autorității/instituției 

 
finanțare externă 

 

1 2 3 4 5 
1 
 
 
 

Desfășurarea rundei de consultări pe 
problemele recunăașterii reciproce a 

drepturilor de proprietate. 
Ukraina, or. Kiev, 

20.03.2017 

Ord. 36-p din 
16.03.2017. 

 

16816,02 lei, 
(Transport, diurnă) 

 

2 Inspectarea Bazei turistice MOLDOVA, 
cu întocmirea actului corespunzător. 

Ukraina, s. Iasinea, 
16.06.2017-17.06.2017 

Ord. 99-p din 
15.06.2017. 

 

6551,80 lei, 
(Transport, cazare, diurnă) 

 

3 Pentru participarea la inventarierea 
bunurilor Întreprinderii afiliate cu 
investiții străine 100 % sanatoriul 

″Sănătate″ 
Ukraina, or. Sergheevka, 
03.07.2017-04.07.2017 

 

Ord. 115-p din 
30.06.2017. 

 

3478,60 lei, 
(Transport, cazare) 

 



4 Participare la instituirea grupului în 
conformitate cu prevederile 

Memorandumului de înțelegere între 
Guvernul RM și Guvernul României, 

privind realizarea proiectelor necesare 
interconectării rețelelor de gaze 
naturale și energie electrică din 

România și Republica Moldova, din 
21.05.2015. 

România, or. București, 
26.07.2017-27.07.2017 

Ord. 120-p din 
25.07.2017. 

 

3957,94 lei, 
(Transport, cazare, diurnă) 

 

5 Participarea la ședința a XIV-a a 
Comisiei mixte interguvernamentale 

moldo-ucrainene în domeniul 
colaborării economice și comerciale. 

Ukraina, or. Odessa, 
17.09.2017-19.09.2017 

 

Ord. 175-p din 
15.09.2017. 

 

11880,58 lei, 
(Transport, cazare, diurnă, 

asigurare medicală) 

 

6 Vizită de studiu privind gestionarea 
proiectelor de parteneriat public-privat 

în domeniul construcțiilor locuințelor 
sociale, organizată în cadrul 

Programului TAIEX. 
R.F. Germania, or. Berlin, 
03.10.2017-07.10.2017 

Ord. 181-p din 
25.09.2017. 

 

14034,46 lei, 
(Diurnă, asigurare medicală) 

 

7 
 

Participare în cadrul atelierului de lucru 
″Standarde internaționale și europene 

ale muncii în cadrul Acordului de 
Asociere. 

România, or. Suceava, 

Ord. 182-p din 
26.09.2017. 

 

3823,77 lei, 
(Diurnă) 

 

 



04.10.2017-08.10.2017 
8 Participare curs de instruire 

″Parteneriat public-privat″ 
Austria, or. Viena, 

16.10.2017-20.10.2017 

Ord. 191-p din 
10.10.2017. 

 

4651,40 lei, 
(Diurnă, asigurare medicală) 

Transport și 
cazare 

9 Vizită de studiu privind examinarea 
aspectelor ce țin de atragerea 

investițiilor private în proiecte de 
interes public național și determinarea 

platformelor de colaborare în anul 
2018 între APP și GIZ. 

R.F. Germania, or. Berlin, 
23.10.2017-27.10.2017 

 

Ord. 198-p din 
13.10.2017. 

 
 

80735,84 lei, 
(Transport – 3 persoane, 

cazare - 3 persoane, diurnă - 
6 persoane, asigurare 

medicală -  6 persoane) 
 
 

Transport pentru 
- 3 persoane, 

Cazare pentru - 3 
persoane (3zile) 

10 
 
 

Participare la sesiunea Comitetului 
pentru Inovație, competitivitate și 

parteneriat public-privat (CICPPP) din 
cadrul Comisiei Economice a națiunilor 

Unite pentru Europa ( UNECE). 
Elveția, or. Geneva, 

20.11.2017-24.11.2017 

Ord. 211-p din 
06.11.2017. 

 

69210,56 lei, 
(Transport, cazare, diurnă, 

asigurare medicală) 
 

 

 

 

 

 

 


