
 
I N F O R M A Ț I E 

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul  Agenţiei Servicii Publice  
pe parcursul anului 2021 

 
 

Nr. 
d/o 

Informație despre deplasare 
(Scopul, țara/orașul, perioada) 

Actul de delegare în deplasare 
(nr. dispoziției/ordinul cu atașarea actului/ 

persoanele delegate) 

Costul deplasării, lei 

Bugetul Agenţiei Finanțare externă 
1 2 3 4 5 

 

1. Vizită de lucru, axată pe schimbul de 
experiență în domeniul proceselor de 

personalizare a pașapoartelor electronice pe 
tehnologii de policarbonat. 

perioada delegării 09-11.09.2021 ROMÂNIA 
or. București 

Ordin ASP nr. 337d  din 07.09.2021 
Eșanu Mircea, 
director al ASP 

 
 
 

 
9156,54 

Cheltuieli de deplasare 
(diurna 3 zile, cazarea, 

transport) 

 
-- 

2. Vizită de lucru, axată pe schimbul de 
experiență în domeniul proceselor de 

personalizare a pașapoartelor electronice pe 
tehnologii de policarbonat. 

perioada delegării 09-10.09.2021 
ROMÂNIA or. București 

Ordin ASP nr. 337d  din 07.09.2021 
Manic Sergiu 

director adjunct al ASP 
 

 
 

7411,44 
Cheltuieli de deplasare 
(diurna 2 zile, cazarea, 

transport) 

 
-- 

3. Vizită de lucru, axată pe schimbul de 
experiență în domeniul proceselor de 

personalizare a pașapoartelor electronice pe 
tehnologii de policarbonat. 

perioada delegării 09-11.09.2021 ROMÂNIA 
or. București 

Ordin ASP nr. 337d  din 07.09.2021 
Ursu Eugeniu 

şef al Departamentului tehnologic 

 
 

9156,54 
Cheltuieli de deplasare 
(diurna 3 zile, cazarea, 

transport) 

 
-- 

4. Vizită de lucru, axată pe tehnologii de 
producere a documentelor (pașaportul 

biometric, cartea de identitate, cardul de 
sănătate, permisul de conducere )  

Rezultatul discuției s-a conturat în identificarea 
elementelor necesare pentru Republica 

Moldova 

Ordin ASP nr. 373d  din 30.09.2021 
Eșanu Mircea 

director al ASP 
 
 
 

 
8242,02 

Cheltuieli de deplasare 
(diurna 2 zile, cazarea, 

transport) 

- 

5. Ordin ASP nr. 373d  din 30.09.2021  - 



Nr. 
d/o 

Informație despre deplasare 
(Scopul, țara/orașul, perioada) 

Actul de delegare în deplasare 
(nr. dispoziției/ordinul cu atașarea actului/ 

persoanele delegate) 

Costul deplasării 

Bugetul Agenţiei Finanțare externă 
1 2 3 4 5 

 

 2 

perioada delegării 04-05 octombrie 2021  
ROMÂNIA or. București 

Ursu Eugeniu  
şef al Departamentului tehnologic 

8242,02 
Cheltuieli de deplasare 
(diurna 2 zile, cazarea, 

transport)

 

 

Secţia  planificare şi monitorizare a  

disciplinei executorii din cadrul DGJRUOI 






