
                                                                                                                                                                         Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

INFORMAȚIA 

                                          privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

                                             Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului   _                     în perioada   ______2017______ 

                                                                                     (denumirea autorității/instituției publice)                                                                                                                                (anul/trimestrul) 

 

 
Nr. Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării 

Bugetul autorității  Finațare externă 

1 Deplasare în inters serviciu la Viena, 

Austria în scopul paricipării la ședința 

coordonatorilor Naționali ai statelor Părți 

la Convenția privind notirficarea rapidă a 

unui accident nuclear  Perioda 27.08-

01.09.2017 

Ordin nr. 58p din 21 august 2017 delegat dl Ion 

APOSTOL, viceministru al mediului 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

2 Deplasare în inters serviciu în or. 

Kahovka, Ucraina, în scopul sudierii 

politicii de dezvoltare a sectorului de 

producere a legumelor de materie primă 

pentru procesare. Perioada 20-23 august 

2017. 

Ordinul nr. 61p din 21 august 2017 

Delegați: 

- -Dl Vasile Șarban, șef interimar al Direcției politici 

de producție, procesare  și reglementări de calitate a 

produselor vegetale; 

-Maria Leahu, consultant al Secției produse 

horticole din cadrul Direcției politici de producție, 

procesare  și reglementări de calitate a produselor 

vegetale 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

3 Deplasare în inters serviciu în or Tașkent, 

Uzbekistan, în scopul participării la 

Conferința internațională ”Dezvoltarea 

agriculturii organice în Asia Centrală”. 

Perioada 20-25 august 2017. 

Ordinul nr. 66p din 21 august. Delegat dna Marcela 

Stahi, șef al Serviciuluyi producței ecologică și 

denumire de origine.  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

4 Deplasare în inters serviciu în or. Brno, 

Republica Cehă, în scopul paricipării la 

cae de-a 19-a ședință a Consiliului 

Europei al Atelierilor de lucru pentru 

Ordinul nr. 74p din 24 august 2017. Delegeat dna 

Galina Norocea, șef al Secției resurse de ape, sol, 

subsol  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



implimetarea Convenției europene a 

peisajului ”Implementarea Convenției 

europenea peisajului la nivel local. 

Perioada 04-08 septembrie 2017 

5 Deplasare în inters serviciu în or. Batumi, 

Georgia, în scopul participării la 

Conferința de nivel înalt privind 

economia albastră în Marea Negră: 

conectarea regiunii prin cooperarea 

marina și maritimă. Perioda 14-16 

septembrie 2017. 

Ordinul 75p din 25 august 2017. Delegat dna Oxana 

Paierele șef al Direcției relații internaționale și 

atragerea investițiilor și dna Inga Podorohin 

secretar de stat al Ministerului Mediului 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

6 Deplasare în inters serviciu în or. Budva, 

Muntenegru, în scopul participării la cea 

de-a 6-ea sesiune a Reuniunii părților la 

Convenția privind accesul la informație, 

participarea publicului la luarea deciziei 

și accesul la justiției în problem de 

mediu. Perioada 10-15 septembrie 2017. 

Ordinul nr. 121p din 06 septembrie 2017. Delegat 

dl Adrian Panciuc, șef al Secției juridice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

7  Deplasare în inters serviciu în or. Odessa, 

Ucraina, în scopul participării la ce de-a 

XIV-a ședință a Comisiei 

interguvenamentale moldo-ucrainene în 

domeniul colaborării economice și 

comerciale, Perioada 18-19 septembrie 

2017. 

Ordinal 153p din 14 septembrie 2017. Delegat dl 

Ion Stratulat, secretar viceministru al dezvoltării 

regionale, dna Tatiana Nistorică, șef al Direcției 

politici de producție, procesare, reglementări de 

calitate a produselor animale, dl Andrei Ursachi, șef 

adjunct al Direcției resurse natural și biodiversitate 

Cheltuieli de deplasare 

acoperite de către către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legisilației-11380,00 lei 

 

8  Deplasare în inters serviciu în or. Geneva, 

Elveția, în scopul participării în cadrul 

primei sesiuni a Conferinței părților 

pentru Convenția de la Minamata cu 

privire la mercur. Perioada 22-30 

septembrie 2017. 

Ordinul 157p din 14 septembrie 2017. Delegat dna 

Svetlana Bolocan, șef al Direcției prevenirea 

poluării și managementul deșeurilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

9 Deplasare în inters serviciu în or. 

Budapesta, Ungaria, în scopul participării 

la cea de-a 40-a sesiune a Comisiei 

Europene pentru Agricultură a 

Organizației pentru Alimentație și 

Ordinul nr. 159p din 18 septembrie 2017. Delegat 

dl Vitalie Dragan, șef al Direcției siguranța 

alimentelor de origine animală și medicină 

veterinară. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



Agricultură a Națiunilor Unite (FAO). 

Perioda 26-29 septembrie 2017 

10 Deplasare în inters serviciu în or. 

Budapesta, Ungaria, în scopul participării 

la cea de-a 40-a sesiune a Comisiei 

Europene pentru Agricultură a 

Organizației pentru Alimentație și 

Agricultură a Națiunilor Unite (FAO). 

Perioda 26-29 septembrie 2017 

Ordinul nr. 161p din 18 septembrie 2017. Delegat 

dl Iurie UȘURELU, viceministru al agriculturii și 

industriei alimentare. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

11 Deplasare în inters serviciu în or. Alaty, 

Kazakhastan, în scopul participării la 

ședința anuală a Grupului special de lucru 

pentru realizarea Programului de acțiuni 

”VERZI” 

Ordinul nr. 165p din 18 septembrie 2017. Delegat 

dna Maria Nagornîi, șef al Direcție analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

12 Deplasare în inters serviciu în or. Roma, 

Italia, în scopul participării la sesiunea a 

14-a a Grupului Special în domeniul 

statisticii și indicatorilor de mediu  și a 

Forumului experțiloe în domeniul 

statisticii schimbărilor climatice. 

Perioada 01-06 octombrie 2017. 

Ordinul 166p din 18 septembrie 2017. Delegat dna 

Veronica Lopotenco, consultant principal al  

Direcție analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

13 Deplasare în inters serviciu în comuna 

Lețcani, România, în scopul paricipării la 

cea de-a IX-a ediție a manifestării ”Tîrgul 

pentru Fermieri AGRALIM”. Perioada 

21 septembrie 2017. 

Ordinul 174p din 20 septembrie 2017. Delegat dl 

Iurie UȘURELU, viceministru al agriculturii și 

industriei alimentare 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

14 Deplasare în inters serviciu în or. Kiev, 

Ucraina,  în scopul efectuării unei vizite 

de studio cu tematica : tehnologiile 

moderne de cultivare a materialului 

săditor și cultivarea arbuștilor fructiferi ți 

căpșunului. Perioada 27-30 septembrie 

2017. 

Ordinul nr. 202p din 27 septembrie 2017. Delegat 

dl Viaceslav Grigorița, consultant al Secției produse 

horticole. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

15 Deplasare în inters serviciu în or. 

Budapesta, Ungaria, în scopul participării 

la cea de-a 9-a Conferință Internațională a 

Ordinul nr. 204p din 27 septembrie 2017. Delegate 

dna Angela Dogotari, șef al Direcției îmbunătățiri 

funciare și dezvoltare tehnologică. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



membrilor LANDNET. Perioada 02-06 

octombrie 2017 

16 Deplasare în inters serviciu în or. Geneva, 

Elveția, în scopul participării la cea de-a 

28-a reuniune a Grupului de Experți a 

Organizației Națiunilor Unite privind 

evaluarea performanțelor de mediu. 

Perioada 22-28 octombrie 2017 

Ordinul nr. 207p din 27 septembrie 2017. Delegat 

dl Adrian Panciuc, consultant principal al Secției 

juridice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

17  Deplasare în inters serviciu în or. Erevan, 

Ermenia, în scopul paricipării la cea de-a 

V-a Conferință a Parteneriatului estic 

privind agricultura și dezvoltarea rurală. 

Perioada 03-06 octombrie 2017 

Ordinul nr. 230p din 03 octombrie 2017. Delegat 

dna Magdalena Rusnac Frăsineanu , șef adjunct al 

Direcției știință, educație și extensiune rurală, dna 

Tatiana Timofti, șef al Direcției relații externe și 

integrare europeană. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

18 Deplasare în inters serviciu în or. 

București, România, pentru participare la 

cea de-a X-a sesiune a Comisiei mixte 

interguvernamentale moldoromâne de 

cooperare economică la București: 

Perioada 11-12 octombrie 2017. 

Ordinul nr. 298p din 09 octombrie 2017. Delegat dl 

Valeriu Cebotari, șef adjunct al Direcției politici și 

reglementări în sectorul vitivinicol, dna Nadejda 

Chilari, șef al Direcției politici de management 

integrat al resurselor de apă. 

Cheltuieli de deplasare 

acoperite de către către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -22054,18 lei 

 

19 Deplasare în inters serviciu în or. Cernăți, 

Ucraina, în scopul participare la cea de-a 

12-a reuniune a Comitetului Comun de 

monitorizare a Progarmului Operaâional 

Comul România –Ucarina-Republica 

Moldova 2077-2013. Perioada 12-13 

octombrie 2017. 

Ordinul nr. 430p din 10 octombrie 2017. Delegat 

dna Anastasia Gangal, consultant superior al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

20 Deplasare în inters serviciu în or. 

București, România, în scopul paricipării 

la cea de-a X-a sesiune a Comisiei 

interguvernamentale moldo-române 

pentru colaborare economică, Perioada 

11-14 octombrie 2017. 

Ordinul nr. 436p din 10 octombrie 2017. Delegat dl 

Anatolie Zolotoco, viceministru al dezvoltării 

regionale și construcțiilor. 

Cheltuieli de deplasare 

acoperite de către către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -13756,17 lei  

 

21 Deplasare în inters serviciu în or. 

Sarajevo, Bosnia Herzegovina.   pentru 

participare la evenimentul trialog privind 

polenizatorii şi rolul lor în 

Ordinul nr. 497p din 13 octombrie 2017.. Delegat 
dna Tatiana Nistorică, şef al Direcţiei politici de 

producţie, procesare şi reglementare a calităţii 

produselor de origine animalieră. 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Cheltuielide cazare, 

transport acoperite de 

organizatori 



agricultură,Perioada 17 .10.2017 – 

21.10.2017. 

Mediului conform 

legislației. 

-3592,98 lei. 

22 Deplasare în inters serviciu în Olanda, 
pentru participare la vizita de studiu 

„Bunele practici internaţionale în 

pregătirea forţei de muncă pentru 

agricultura cu valoare înaltă”. Perioada 

29 .10.2017 – 04.11.2017. 

Ordinul nr. 501p din 13 octombrie 2017. Delegat 
dna Rodica Reşitca, şef al Serviciului ştiinţă, 

educaţie şi extensiune rurală 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -5722,44 lei. 

Cheltuielide cazare, 

transport acoperite de 

organizatori 

23 Deplasare în inters serviciu în Ucraina, în 

scopul participării la cel de-al II-lea 

atelier de lucru subregional pentru 

îmbunătățirea implementării la nivel 

national a producerii evaluării strategice 

de mediu în țările Europeri de Est și 

Caucaz. Perioada 30octombrie -03 

noiembrie 2017. 

Ordinul nr. 532p din 23 octombrie 2017. Delegat dl 

Dumitru Gorelco, consultant superior al Direcției 

politici de prevenire a poluării și evaluării de 

mediu, dna Felicia Moroșan,  consultant superior al 

Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării 

de mediu, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

24 Deplasare în inters serviciu în or.Geneva, 

Elveția, pentru participare la Ședința 

Biroului Comitetului Politicii de Mediu și 

la Sesiunea a 23 a Comitetului Politici de 

Mediu. Perioada 12.11.2017 – 

18.11.2017 

 

Ordinul nr. 534p din 23 octombrie 2017. Delegat 
dna Maria Nagornîi, șef al Direcției politici de 

prevenire a poluării și evaluării de mediu. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

25 Deplasare în inters serviciu în or. 
București, România, pentru participare la 

atelierul de lucru privind gestionarea 

apelor uzate în bazinul Dunării.Perioada 

27.11.2017 – 30.11.2017. 

Ordinul nr. 535p din 23 octombrie 2017. Delegat dl 

Ion Lica, consultant principal al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

26 Deplasare în inters serviciu în or. 
Strasbourg, Franța  pentru participare la 

cea de-a 37-a Reuniune a Comitetului 

permanent al Convenției privind 

conservarea vieții sălbatice și a 

habitatelor naturale din Europa. Perioada 

04.12.2017-09.12.2017 

Ordinul nr. 536p din 23 octombrie 2017. Delegat  
dna Veronica Josu, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul biodiversității, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



27 Deplasare în inters serviciu în or. Viena, 

Austria, pentru participare la „Reuniunea 

de lansare a Consiliului Internațional 

pentru coordonarea standardelor și 

cerințelor față de etichetarea produselor 

nemodificate genetic din regiunea 

Dunării. Perioada 01.11.2017 – 

03.11.2017, 

Ordinul nr. 548p din 24 octombrie 2017. Delegat   
dl Iurie UȘURELU, viceministru al agriculturii şi 

industriei alimentare 

Cheltuielile de transport, 

diurnă au fost acoterite de 

către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

conform legislației-

9822,48 lei 

Cheltuielide cazare,  

acoperite de 

organizatori 

28 Deplasare în inters serviciu în or. 
Geneva, Elveția, pentru participare la cea 

de-a 37-a Sesiune a Comitetului Executiv 

al Convenției Transfrontalieră a Aerului 

pe Distanțe Lungi. Perioada 10.12.2017 – 

15.12.2017. 

Ordinul nr. 550p din 24 octombrie 2017. Delegat   
dna Veronica Lopotenco, șef al Secției politici de 

aer și schimbări climatice,  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

29 Deplasare în inters serviciu în or.Viena, 

Austria, pentru participare la prima 

conferință regioanală privind dezvoltare 

industrial durabilă cu genericul 

”Promovarea soluțiilor energetice 

durabile și a tehnologiilor curate în țările 

CSI. Perioada 22-23 noiembrie 2017 

Ordinul nr. 554p din 25 octombrie 2017.  Delegat   

dna Veronica Lopotenco, șef al Secției politici de 

aer și schimbări climatice, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

30 Deplasare în inters serviciu în or. Geneva, 

Elveția, pentru participarea la Seminarul 

internațional privind  deficitul de apă în 

bazinele transfrontaliere, reducerea 

impactului asupra sănătății. Perioada 10-

14 decembrie 2017  

Ordinul nr. 565p din 25 octombrie 2017.  Delegat   

dna Nadejda Chilari, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

31 Deplasare în inters serviciu în or. Geneva, 

Elveția, pentru participarea la cea de-a X 

Reuniune a Grupului de lucru pe 

problemele apei și sănătății la Protocol 

Perioada 14-17 decembrie 2017. 

Ordinul nr. 572p din 30 octombrie 2017.  Delegat   

dna Serafima Tronza, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

32 Deplasare în inters serviciu în Germania, 

în scopul participării la vizita de studiu în 

proiectul ”Modernizarea serviciilor 

publice locale în Republica Moldova”. 

Perioada 19-24 noiembrie 2017 

Ordinul nr. 572p din 30 octombrie 2017.  Delegat dl 

Eduard Ungureanu, șef al Secției relații cu 

instituțiile de dezvoltare regională, dna Cristina 

Brodescu, consultant principal șef al Secției relații 

cu instituțiile de dezvoltare regional. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



33 Deplasare în inters serviciu în scopul 

participării, în calitate de membru al 

delegaţiei Republicii Moldova în legătură 

cu vizita oficială a domnului Pavel FILIP, 

Prim-ministru, în Statul Israel, or. Tel 

Aviv, în perioada 8-10 noiembrie 2017 și 

conform Hotărîrii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 890 din 01 noiembrie 2017 

Perioada 08-10 noiembrie 2017. 

Ordinul nr. 598p din 07 noiembrie 2017.  Delegat dl 

Vasile BÎTCA, ministru al Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

Cheltuielile de transport, 

cazare, asigurare medical, 

diurnă au fost acoterite de 

către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

conform legislației -

17236,81 lei. 

 

34 Deplasare în inters serviciu în or. Madrid, 

Spania, în scopul participării la 

Conferința organizată de EUROFISH 

”Noi oportunități pentru crearea de noi 

valori în domeniul acvaculturii și 

produselor piscicole”. Perioada 14-17 

noiembrie 2017. 

Ordinul nr. 619p din 07 noiembrie 2017.  Delegat 

dna Tatiana Nistorică, şef al Direcţiei politici de 

producţie, procesare şi reglementare a calităţii 

produselor de origine animalieră. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

35 Deplasare în inters serviciu în Cehia, în 

scopul paricipării la vizita de studiu în 

cadrul proiectului ”Armonizarea 

legislației naționale cu Directiva privind 

tratarea apelor urbane reziduale”. 

Perioada 19-25 noiembrie 2017. 

Ordinul nr. 619p din 07 noiembrie 2017.  Delegat 

dna Nadejda Chilari, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă, dna Ana 

Sîrbu, consultant principal al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

36 Deplasare în inters serviciu în Polonia, în 

scopul participării la vizită de studiu în 

Polonia, în cadrul Proiectului ”Sprijinul 

administrației publice locale din 

Republica Moldovaîn implimentarea 

Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Regională pentru anii 2016-2020 prin 

prisma dezvoltării urbane integrare și 

durabile pentru anii 2017-2019”. 

Perioada 03-09 decembrie 2017. 

Ordinul nr. 633p din 14 noiembrie 2017.   Delegat 

dl Igor Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regională, dna Silvia Dragomir consultant principal  

al Direcției politici de dezvoltare regională, 

Cheltuielile diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -9959,74 lei 

Cheltuielide cazare, 

transport acoperite de 

organizatori 

37 Deplasare în inters serviciu în or. 

București, România, în scopul participării 

la atelierul de lucru international în 

domeniul managementului apelor uzate 

în bazinul dunărean. Perioada 

27.11.2017-29.11.2017 

Ordinul nr. 652p din 24 noiembrie 2017.  Delegat   

dna Serafima Tronza, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



38 Deplasare în inters serviciu în or. 

Bruxelles, pentru participare la 

Conferința de totalizare a proiectului 

„Ecologizarea economiilor în țările 

Parteneriatului Estic”. Perioada  

30.11.2017- 02.12.2017 

Ordinul nr. 654p din 24 noiembrie 2017.  Delegat    
dna Silvia Nicolaescu, consultant principal al 

Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării 

de mediu. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

39 Deplasare în inters serviciu în 

or.Bologna, Italia, pentru participare la 

vizita de studiu cu privire la studierea 

cadrului egal al UE. Perioda 03.12.2017-

09.12.2017 

Ordinul nr. 658p din 24 noiembrie 2017.  Delegat    

dl Vasile Șarban, șef interimar al Direcției politici 

de producție, procesare  și reglementări de calitate a 

produselor vegetale; 

 

Cheltuielile  diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -5691,28 lei 

Cheltuielide cazare, 

transport acoperite de 

organizatori 

40 Deplasare în inters serviciu în or. 

Bratislava, Slovacia, pentru paricipare la 

atelierul de lucru multinațional privind 

prevenirea și reducerea deșeurilor 

organizat de către Programul TAIEX al 

Uniunii Europene. Perioada 27.11.2017-

30.11.2017. 

Ordinul nr. 700p din 24 noiembrie 2017.  Delegat 

dna Virgini Galatonov, al Direcției prevenirea 

poluării și managementul deșeurilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

41 Deplasare în inters serviciu în Budapesta, 

Ungaria, pentru participarea la 

Simpozionul regional privind  sistemele 

de alimentație durabilă pentru o dietă 

sănătoasă în Europa și Asia Centrală. 

Perioada 03-06 decembrie 2017. 

Ordinul nr. 700p din 24 noiembrie 2017.  Delegat  

dl Valentin Roșca, consultant principal al Direcţiei 

politici de producţie, procesare şi reglementare a 

calităţii produselor de origine animalieră, dl Marin 

Grama, consultant superior Direcției politici de 

producție, procesare  și reglementări de calitate a 

produselor vegetale; 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

42 Deplasare în inters serviciu în Budapesta, 

Ungaria, pentru participarea la 

Simpozionul regional privind  sistemele 

de alimentație durabilă pentru o dietă 

sănătoasă în Europa și Asia Centrală. 

Perioada 03-07 decembrie 2017. 

Ordinul nr. 702p din 24 noiembrie 2017.  Delegat  

Oxana Paierele, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

43 Deplasare în inters serviciu în Polonia 

pentru participare la Stagiul în cadrul 

Programului Academiei de Administrare 

Ordinul nr. 703p din 24 noiembrie 2017.  Delegat 

Corina Zavtoni, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



Publică a Parteneriatului Estic. Perioada 

03-09 decembrie 2017 

44 Deplasare în inters serviciu în Danemarca 

pentru participarea la vizită de studiu 

pentru tineri antreprenori.beneficiari ai 

programului DANIDA. Perioada 03-09 

decembrie 2017. 

Ordinul nr. 704p din 24 noiembrie 2017.  Delegat 

Pavel Cereva, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 

Cheltuielile  diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -6402,69 lei 

Cheltuielide cazare, 

transport acoperite de 

organizatori 

45 Deplasare în inters serviciu în or. Kiev, 

Ucraina, pentru participare în cadrul 

delegăție Republica Moldova pentru 

vizita de lucru a delegației moldave. 

Perioada 05 decembrie 2017 

Ordinul nr. 714p din 04 decembrie 2017.  Delegați 

dl Ion Apostol, viceminstru al mediului, dna 

Nadejda Chilari, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă. 

Cheltuielile de transport, 

diurnă au fost acoterite de 

către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

conform legislației -

6668,89 lei. 

 

46  Deplasare în inters serviciu în or. 

Washington, SUA, pentru participare la 

reuniunea Consiului Fondului Global de 

Mediu. Perioada 26.11-01.12.2017. 

Ordinul nr. 733p din 04 decembrie 2017. Delegați  

dl Ion Apostol, viceminstru al mediului 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

47 Deplasare în inters serviciu în or. Kiev, 

Ucraina, pentru participarela Atelierul de 

lucru privind lansarea proiectului 

GEF”Consolidarea cooperării 

transfrontaliere și managementul integrat 

al resurselor de apă în bazinul rîului 

Nistru. Perioada 18-19 decembrie 2017 

Ordinul nr. 738p din 07 decembrie 2017.  Delegați 

dl Ion Apostol, viceminstru al mediului, dna 

Nadejda Chilari, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă, dna Olga 

Ceban, consultant superior al Direcție politici în 

domeniul biodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

48 Deplasare în inters serviciu în or. 

Budapesta, Ungaria, pentru participare la 

seminarul cu tematica ”Consultarea 

experților regionali pentru Europa și Asia 

Centrală privind problemele de sănătate 

și protecției a plantelor”. Perioada  

11.12.2017- 

Ordinul nr. 740p din 07 decembrie 2017.  Delegat 

dna Veronica Tertea, șef al Direcție politici în 

domeniul protecției plantelor și siguranța 

alimentelor de origine vegetală  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

49 Deplasare în inters serviciu în or. 

Budapesta, Ungaria,  pentru participare la 

consultarea tehnică privind Schemele de 

indicare geografică în Regiunea Europei 

Ordinul nr. 742p din 07 decembrie 2017.  Delegat 
dl Valeriu Cebotari, consultant principal al 

Serviciului politici și reglementări în domeniul 

produselor sectorului vitivinicol și băuturilor, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



și a Asiei Centrale, perioada 11-14 

decembrie 2017. 

50 Deplasare în inters serviciu în or. 
Bruxelles. pentru participare la seminarul 

cu tematica „Educație pentru Dezvoltare 

Durabilă”. Perioada 11-14 decembrie 

2017 

Ordinul nr. 743p din 07 decembrie 2017.  Delegat -
dna Olga Popovici, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor; 

-dna Olga Ceban, consultant superior al Direcției 

politici în domeniul biodiversității.  

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

51 Deplasare în inters serviciu în reg. Lvov, 

Ucraina pentru participare în cadrul 

vizitei de studiu cu tematica: 

„Tehnologiile și inovațiile în sectorul de 

pomușoare și prelucrarea lor”. Perioada 

13-16 decembrie 2017  

Ordinul nr. 744p din 07 decembrie 2017.  Delegat 
dl Viaceslav Grigorița, consultant superior al 

Direcției politici de producție, procesare și 

reglementare a calității produselor de origine 

vegetală, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

52 Deplasare în inters serviciu în or. Iași 

România, pentru participarea la a doua 

ședință a Comitetului Comun România- 

Republica Moldova 2014-2020. Perioada 

13-14 decembrie 2017 

Ordinul nr. 756p din 12 decembrie 2017.  Delegat 

Anastasia Gangal, consultant principal al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

53 Deplasare în inters serviciu în or. 

București, România pentru participare la 

întrunirea de lucru privind pregătirea 

către forumul moldo-american a 

investitorilor din luna martie 2018. 

Perioada 15 decembrie 2017. 

Ordinul 1761p din 14 decembrie 2017. Delegat dl 

Iurie UȘURELU,  secretar general de stat. 

Cheltuielile  diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -814,88 lei. 

Cheltuieli de transport 

acoperite de 

organizatori 

54 Deplasare în inters serviciu în or. 

România, pentru participarea la vizita de 

studiu cu privire la preluarea bunelor 

practici ale României în gestionarea 

eficientă a apelor subterane. Perioada 19-

22 decembrie 2017 

Ordinul 1762p din 14 decembrie 2017. Delegați: 

-dna Angela Dogoari, șef al Serviciului politici în 

domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare; 

-Vasile Nemțanu, consultant principal al Serviciului 

politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri 

funciare; 

Ana Casuța, consultant Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 


