
                                                                                                                                                                         Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

 

INFORMAȚIA 

                                          privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

                                             Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului   _                     în perioada   ______2018______ 

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

 

 

 

 

 

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

Bugetul autorității  Finațare externă 

1.  Participarea la cel de-al X-lea Forum 

Global pentru Alimentație și 

Agricultură(GFFA) 2018; 

Germania, 16-21 ianuarie 2018 

Ordin nr. 36p din 15.01.2018 

delegat  dl Iurie Ușurelu, secretar general de stat 

 Cheltuieli au fost 

acoperite de către 

organizatori 

2.  Participare in calitate de membru al 

delegației oficiale a Republicii Moldova 

or. Dubai, 29.01.2018-01.02.2018 

Ordinul nr. 58p din 26.01.2018                               

delegat dl Iurie Ușurelu, secretar general de stat  

 

Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă  au fost 

acoperite de către 

Minister-2124752 

 

3.  Participare la Expoziția Internațională de 

produse ecologice BioFach 2018; 

Cehia, 12-17 februarie 2018 

Ordinul nr. 50p din 22.01.2018  

Delegat dna Stahi Marcela, șef al Serviciului 

producție ecologică și produse cu denumire de 

origine    

 Cheltuieli au fost 

acoperite de către 

organizatori 

4.  Participare la Seminarul comun OECD-

UNECE privind implementarea 

Sistemului de Conturi Economice de 

Mediu (SCEM);                                      

Elveția, 20-23 februarie 2018 

Ordinul nr. 52p din 23.01.2018; 

Delegat dna Viorica Staver, șef al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu 

 Cheltuieli au fost 

acoperite de către 

organizatori 

5.  Turneu de studiu în cadrul proiectului 

„Facilitarea implicării active a societății 

civile în dialogul de politici agro-rurale”;                                         

România,  29 ianuarie - 02 februarie 2018 

Ordinul nr. 57p din 26.01.2018;                             

Delegați:                                                                          

dna Eugenia Cîrlig, consultant principal al Direcției 

politici și programe de dezvoltare rurală;                      

dna Mihaela Savin, consultant superior al Direcției 

politici de dezvoltare regională;                                 

dna Cristina Brodescu, consultant principal al 

Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională. 

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-9382.56 

 



6.  Participare în cadrul Atelierului 

Comitetului de revizuire al Convenției de 

la Rotterdam din cadrul Convenției de la 

Stockholm; or. Brno, Republica Cehă, 

05-09 februarie 2018 

Ordinul nr. 69p din 31.01.2018 

Delegat dna Svetlana Bolocan, șef al Direcției 

politici de management al deșeurilor și substanțelor 

chimice; 

 

 Cheltuieli au fost 

acoperite de către 

organizatori 

7.  Participare la cea de-a 41-a Sesiune a 

Consiliului Guvernatorilor Fondului 

Internațional pentru Dezvoltare Agricolă 

(IFAD) , Roma, Republica Italiană, 12-14 

februarie 2018 

Ordinul nr. 81p din 06.02.2018 

Delegat dl Iurie Ușurelu, secretar general de stat 

  

  

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-3054.62 

 

8.  Participare la Ședința consultativă a 

țărilor din Regiunea Europei Centrale și 

de Est, Polonia, 19-23 februarie 2018 

Ordinul nr. 108pdin 13.02.2018 

Delegat dna Liudmila Marduhaeva, consultant 

principal al Direcției politici de management al 

deșeurilor și substanțelor chimice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

9.  Participare la prima ședință a grupului de 

experți privind cerințele documentare 

veterinare în contextul Protocolului 

Adițional 5 CEFTA, Bruxelles, Belgia, 

19-21 februarie 2018 

Ordinul nr. 114p din 16.02.2018 

Delegat dna Corina Zavtoni, consultant superior al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-2816.53 

 

10.  Participare la Reuniunea Coordonatorilor 

Naționali ai Strategiei Uniunii Europene 

pentru Regiunea Dunării, Sofia, 

Republica Bulgaria, 21-23 februarie 2018 

Ordinul nr. 129p din 21.02.2018  

delegat dna Oxana Paierele, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

11.  Participare la Ședința grupului de 

coordonare pentru Creșterea albastră a 

Mării Negre, Bruxelles, Belgia,               

26-27 februarie 2018 

Ordinul nr. 133p din 23.02.2018  

Delegat dl Ion Lică, consultant principal al 

Serviciului managementul proiectelor de mediu, 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

12.  Participare la vizita de studiu strategică 

privind dezvoltarea durabilă a industriei 

vitivinicole, SUA, 24.03.2018-

01.04.2018 

Ordinul nr. 153p din 01.03.2018  

delegat dl Augustin Volconovici, consultant 

principal al Direcției politici de dezvoltare 

regională     

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-11884.46 

 

13.  Participare în cadrul celui de-al 6-lea 

seminar internațional „Saltsjobaden” 

privind aspectele de poluare a aerului. 

or. Gothenburg, Suedia, 18-22 martie 

2018 

Ordinul nr. 175 p din 05.03.2018 

 delegat dna Veronica Lopotenco, șef al Secției 

politici de aer și schimbări climatice 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

14.  Participare la atelierul de lucru desfășurat 

în cadrul proiectului FAO cu temetica: 

„TCP/RER/3601-Support to the 

implementation of the Regional Initiative 

on Empowering Smallholders and Family 

Farms”, Budapesta, Ungaria, 12-15 

martie 2018 

Ordinul nr. 183p din 07.03.2018 

Delegat dna Galina Petrachi, șef al Direcției politici 

și programe de dezvoltare rurală 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



15.  Participare la Forumul Economic 

Republica Moldova - Republica Turcia, 

organizat de Asociația Oamenilor de 

Afaceri din Moldova (AOAM) și 

Uniunea Camerelor și Burselor de 

Mărfuri din Turcia, Istanbul,  22-24 

martie 2018 

Ordinul nr. 203p din 15.03.2018 

Delegat dna Alisa Pîrlog, secretar de stat 

  

  

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-12102.28 

 

16.   Participare la atelierul de instruire privind 

raportarea în temeiul Rezoluției nr.8 

(2012) a Convenției privind conservarea 

vieții sălbatice și a habitatelor naturale și 

indicatorilor de dezvoltare a zonelor 

Emerald desemnate la nivel național,                             

Copenhaga, Danemarca, 16-19 aprilie 

2018 

Ordinul nr.  208p din 16.03.2018 

Delegat dna Veronica Josu, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

17.  Participare la cea de-a 16-a Întrunire a 

Grupului de Lucru pe Mediu a 

Comunității Energetice,  Viena, Austria, 

21-23 martie 2018 

Ordinul nr. 209p din 16.03.2018 

Delegat dna Victoria Jacot, consultant principal al 

Secției politici de aer și schimbări climatice, 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

18.  Participare la „Conferința Platforma 

primarilor”, Franța, 26-30.03.2018 

Ordinul nr.   220p din 12.03.2018 

Delegat dna Nadejda Chilaru, şef al Direcţiei 

politici de management integrat al resurselor de apă 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

19.  Vizită de lucru la Minsk, Belarus, 27-31 

martie 2018 

Ordinul nr. 232p  din 26.03.2018 

Delegați dna Alisa Pîrlog, secretar de stat,                               

dna Veronica Lopotenco, șef al Secției politici de 

aer și schimbări climatice     

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-36122.71 

 

20.  Participare la atelierul de lucru pe 

subiectul Social Impact Bonds (Bonuri de 

Impact Social) organizat de PNUD, 

Helsinki,      09-14 aprilie 2018 

Ordinul nr. 267p din 04.04.2018 

Delegat dna Galina Petrachi, șef al Direcției politici 

și programe de dezvoltare rurală, 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

21.  Participare la cea de-a zecea întrunire a 

Grupului Țintă pentru stabilirea 

indicatorilor și raportare din cadrul 

Protocolului privind Apa și Sănătatea în 

Republica Moldova, or. Geneva, Elveția, 

23-26 aprilie 2018 

Ordinul nr. 272p din 05.04.2018 

Delegat dna Tronza Serafima, consultant superior al 

Direcției politici de management integrat al 

resurselor de apă 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

22.  Participare la Prima reuniune regională 

privind planificarea strategică pentru 

dezvoltarea durabilă a creșterii 

animalelor, Uman, Ucraina,        23-27 

aprilie 2018 

Ordinul nr. 296p din 11.04.2018 

Delegat dl Ion Lică, șef al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu  

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

23.  Vizită de studiu cu tematica: „Sistemul 

de administrare și control în sectorul de 

Ordinul nr. 299p din 11.04.2018 Diurna a fost acoperită de 

către Minister-12058.32 

 



agricultură ecologică. Cadrul regulatoriu 

și măsurile de sprijin în domeniu”, or. 

Praga, Republica Cehă, 23-27 aprilie 

2018 

Delegați: dna Marcela Stahi, șef al Serviciului 

producție ecologică și produse cu denumire de 

origine; 

dna Silvia Nicolaescu, consultant principal al 

Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării 

de mediu; 

dl Vasile Șarban, șef al Direcției politici de 

producție, procesare și reglementare a calității 

produselor de origine vegetală. 

 

 

 

24.  Participare la cel de-al VI-lea Forum 

Agricol Internațional Mare Balticum,  

Tartu, Republica Estonia, 17-19 aprilie 

2018 

Ordinul nr. 305p din 12.04.2018 

Delegat dl Roman Zalitaci, consilier al cabinetului 

ministrului,        

 

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-2075.44 

 

25.  Participare la Forumul „Hidroenergetica 

și mediul înconjurător: dezvoltare 

durabilă și soluții echilibrate”, Ucraina, 

20 aprilie 2018 

Ordinul nr. 311p din 18.04.2018 

Delegat dna Nadejda Chilaru, şef al Direcţiei 

politici de management integrat al resurselor de apă 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

26.  Vizita de documentare privind 

armonizarea politicilor naționale la cele 

ale Uniunii Europene prin intermediul 

rețelei de cooperare regională în țările 

Baltice, Croația și Muntenegru,               

23-27 aprilie 2018 

Ordinul nr. 313p din 18.04.2018 

Delegați: dl Dorin Andros, secretar de stat; 

dna Oxana Paierele, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

  

Diurna a fost acoperită de 

către Minister-8038.88 

 

27.  Participare la Prima Reuniune regională 

privind Planificarea strategică pentru 

dezvoltarea durabilă a animalelor în or. 

Uman, Ucraina, 23-27 aprilie 2018 

Ordinul nr. 320p din 21.04.2018 

Delegat dl Valentin Roșca, consultant principal al 

Direcției politici de producție, procesare și 

reglementare a calității produselor de origine 

animalieră 

 

Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

28.  Participare la ședința nr. 3 a grupului de 

coordonare pentru Creșterea albastră a 

Mării Negre, Belgia, 02-04 mai 2018 

Ordinul nr. 321p din 23.04.2018 

Delegat dl Ion Lică, șef al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu  

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

29.  Participare la „Reuniunea de progres a 

proiectului și atelierul Strategic de 

dezvoltare”,  în or. Minsk, Belarus,                 

24-27 aprilie 2018 

Ordinul nr. 328p din 23.04.2018 

Delegat dna Victoria Gratii, consultant principal al 

Direcției politici de management integrat al 

resurselor de apă 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

30.  Participare la ce-a de-a 56-a Sesiune a 

Grupului de lucru pentru  Strategii și 

Revizuire a Convenției privind Poluarea 

Transfrontalieră a Aerului pe Distanțe 

Lungi or. Geneva, Elveția, 21-26 mai 

2018 

Ordinul nr. 338p din 25.04.2018 

Delegat dna Veronica Lopotenco, șef al Secției 

politici de aer și schimbări climatice, 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

31.  Vizita de studiu, or. Roma, Italia, 13-19 

mai 2018 

Ordinul nr. 343p din 26.04.2018                       

Delegat dna Liliana Dascaliuc, șef al Serviciului 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



politici și reglementări în domeniul produselor 

sectorului vitivinicol și băuturilor 

32.  Participare la cea de-a 13-a ședință a 

Comitetului de supraveghere pentru 

educație și dezvoltare durabilă din cadrul 

Comisiei Economice pentru Europa a 

Organizației Națiunilor Unite,  or. 

Geneva, Elveția, 02-05 mai 2018 

Ordinul nr. 359p din 02.05.2018 

Delegat dna Olga Ceban, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

33.  Vizită de studiu cu tematica: „Evaluarea 

indicatorilor din planul de recunoaștere a 

Grupurilor de Producători agricoli”,  

Italia, 06-11 mai 2018 

Ordinul nr. 363p din 03.05.2018 

Delegat dna Galina Petrachi, șef al Direcției politici 

și programe de dezvoltare rurală, 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

34.  Participare la Forumul de Afaceri 

Bilateral ”Republica Moldova – 

Emiratele Arabe Unite, Punte între est și 

vest”, Dubai, Emiratele Arabe Unite,            

07-11 mai 2018 

Ordinul nr. 347p din 02.05.2018 

Delegat dl Iurie Ușurelu, secretar general de stat 

  

Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă  au fost 

acoperite de către 

Minister-24656.03 

 

35.  Participare la a II-a reuniune comună a 

grupului de lucru privind managementul 

integrat al resurselor de apă și a grupului 

de lucru privind monitoringul și 

evaluarea din cadrul Convenției privind 

protecția și utilizarea apelor 

transfrontaliere și a lacurilor 

internaționale, Elveția,            27-31 mai 

2018 

Ordinul nr. 365p din 04.05.2018 

Delegat dna Nadejda Chilaru, şef al Direcţiei 

politici de management integrat al resurselor de apă 

or. Geneva,  

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

36.  Participare la ședința Pan-

Europeană(PESC-5), în cadrul Platformei 

în biodiversitate și servicii ecosistemice, 

Berna, Elveția, 05-08 iunie 2018 

Ordinul nr. 367p din 04.05.2018 

Delegat dna Ala Rotaru, consultant superior al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

37.  Vizită de studiu organizata cu obiectivul 

„Dezvoltarea regională prin 

implementarea celor mai bune practici 

oenoturistice-Alsace”, Franța, 13-18 mai 

2018 

Ordinul nr. 373p din 07.05.2018 

Delegat dl Augustin Volconovici, consultant 

principal al Direcției politici de dezvoltare 

regională  

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

38.  Participare la evenimentul anual 

Săptămîna verde și atelierul de lucru 

Orașele verzi ale parteneriatului Estic, 

Bruxelles, Belgia, 22-26 mai 2018 

Ordinul nr. 374p din 07.05.2018 

Delegați: dl Dumitru Gorelco, consultant superior al 

Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării 

de mediu; 

dna Cristina Arseni, consultant principal al Secției 

politici de aer și schimbări climatice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



39.  Participare la cea de 7-ea ședință a 

Grupului de Lucru pentru evaluarea 

impactului, Geneva, 27-31 mai 2018 

Ordinul nr. 375p din 07.05.2018 

Delegat dl Dumitru Gorelco, consultant superior al 

Direției politici de prevenire a poluării și evaluării 

de mediu 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

40.  Participare la ce de-a 10-a reuniune a 

Grupului de lucru privind accesul la 

justiție în domeniul protecției mediului a 

părților Convenției de la Aarhus, Elveția, 

18-22 iunie 2018 

Ordinul nr. 392p din 10.05.2018 

Delegat dl Panciuc Andrian, consultant principal al 

Sectiei juridice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

41.  Participare în cadrul grupului de lucru 

Moldo-Ucrainean privind conservarea 

biodiversității în fluviul Nistru, Ucraina, 

14-15 mai 2018 

Ordinul nr. 393p din 10.05.2018 

Delegat dna Olga Ceban, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de cazare și 

diurnă de către Minister-

1386.60 

 

42.  Participare la Conferința la Conferința 

Regională FAO pentru Europa, Ucraina, 

15-18 mai 2018 

Ordinul nr. 396p din 11.05.2018 

Delegat dl Vasile Șarban, șef al Direcției politici de 

producție, procesare și reglementare a calității 

produselor de origine vegetală 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-2753.66 

 

43.  Participare la ce de-a 10-a Conferință 

Internațională a membrilor LANDNET 

Macedonia,18-22 iunie 2018 

Ordinul nr. 397p din 11.05.2018 

Delegat dna Angela Dogotari, șef al Serviciului 

politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri 

funciare 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

44.  Participare la seminarul biogeografic 

privind speciile de păsări care urmează a 

fi incluse în Rețeaua Emerald,  Kiev, 

Ucraina, 22-25 mai 2018 

Ordinul 403p din 14.04.2018 

Delegat dna Veronica Josu, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității  

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

45.  Participare la Conferința de nivel înalt 

privind pescuitul și acvacultura din 

Marea Neagră,  Bulgaria, 05-07 iunie 

2018 

Ordinul nr. 416p din 18.05.2018 

Delegat dna Viorica Gîra, consultant superior al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

46.  Participare la Ședința comună a 

Coordonatorilor Naționali responsabili de 

implementarea Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării și a 

coordonatorilor ariilor prioritare,  

Bulgaria, 24-26 mai 2018 

Ordinul nr. 427p din 21.05.2018 

delegat dna Olga Popovici, consultant principal al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

47.  Participare la cea de-a cincea reuniune a 

Grupului de experți privind asigurarea 

accesului echitabil la apă și salubrizare a 

Protocolului privind apa și sănătatea în 

cadrul Convenției privind protecția și 

utilizarea apelor transfrontaliere și a 

Ordinul nr. 437p din 22.05.2018 

Delegat dna Nadejda Chilaru, şef al Direcţiei 

politici de management integrat al resurselor de 

apă,  

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



lacurilor internaționale,  Franța, 25-28 

iunie 2018 

48.  Participare la Reuniunea Platformei 3 a 

Parteneriatului Estic-conectivitate, 

eficiență energetică, mediu și schimbări 

climatice, Belgia, 28-30 mai 2018 

Ordinul nr. 439p din 22.05.2018 

Delegați: dna Veronica Lopotenco, șef al Secției 

politici de aer și schimbări climatice, 

dl Eduard Ungureanu, șef al Secției cu instituțiile de 

dezvoltare regională. 

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

Minister-5304.04 

 

49.  Participare la atelierul de inițiere a 

proiectului regional TCP/RER/3605, 

Ucraina, 28.05-01.06.2018 

Ordinul nr. 442p din 22.05.2018 

Delegat dl Vitalie Dragan, șef al Direcției politici 

din domeniul medicină veterinară și siguranța 

alimentelor de origine animalieră 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

50.  Participare la Conferința internațională cu 

genericul Viitorul abordării LEADER 

2020+, Bulgaria, 04-07 iunie 2018 

Ordinul nr. 445p din 23.05.2018 

Delegat dl Igor Malai, șef al Direcției politici de 

dezvoltare regională; 

dna Galina Petrachi, șef al Direcției politici și 

programe de dezvoltare rurală 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

51.  Participare la Conferința de nivel înalt 

privind pescuitul și acvacultura din 

Marea Neagră. Bulgaria, 06-07 iunie 

2018 

Ordinul nr. 446p din 23.05.2018 

delegat dl Victor Gălușcă, șef al Serviciului 

protecția solului și subsolului 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

52.  Participare la Sesiunile ministeriale ale 

celei de-a șasea Adunări Generale a 

Fondului Global de Mediu (GEF),            

or. Da Nang, Vietnam, 21 iunie -01 iulie 

2018 

Ordinul nr. 447p din 23.05.2018 

Delegat dl Ion Lică, șef al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

53.  Vizită de studiu organizată în scopul 

familiarizării cu sistemul german de 

producere și control al produselor 

vitivinicole, Germania,            23-28 iulie 

2018 

Ordinul nr. 471p din 29.05.2018 

Delegat dl Valeriu Cebotari, consultant principal al 

Serviciului politici și reglementări în domeniul 

produselor sectorului vitivinicol și băuturilor  

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-5257.09 

 

54.  Participare la atelierul de instruire 

regional privind diseminarea efectivă a 

informației de mediu din cadrul 

proiectului Agenției Europene de Mediu 

ENI-SEIS East, Danemarca, 26-30 iunie 

2018 

Ordinul nr. 475p din 30.05.2018 

Delegat dna Ecaterina Grigorean, șef al Serviciului 

informare și comunicare cu mass-media 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

55.  Vizită de studiu organizată pentru 

specialiștii în domeniul protecției 

mediului, Polonia, 04-08 iunie 2018 

Ordinal nr. 478p din 04.06.2018 

Delegat dl Dumitru Sobolev, consultant superior al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



56.  Participare la cursul de instruire în 

domeniul comerțului și mediului 

înconjurător, Elveția, 26 iunie-06 iulie 

2018 

Ordinul nr. 483p din 04.06.2018 

Delegat dna Cristina Arseni, consultant principal al 

Secției politici de aer și schimbări climatice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

57.  Participare la vizita de studiu , organizată 

cu scopul de informare despre 

tehnologiile  moderne de producere a 

materialului săditor de arbuști fructiferi și 

producere a pomușoarelor, Ucraina, 13-

16 iunie 2018 

Ordinul nr. 495p din 06.06.2018 

Delegat dl Viaceslav Grigorița, consultant superior 

al Direcției politici de producție , procesare și 

reglementare a calității produselor de origine 

vegetală 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

58.  Participare la vizita de studiu cu genericul 

„Atelier de lucru cu privire la inputurile 

unificate în sectorul agriculturii 

ecologice-produse pentru protecția 

plantelor”, Republica Cehă, 11-15 iunie 

2018 

Ordinul nr. 496p din 06.06.2018 

Delegați: dna Veronica Tertea, şef al Direcției 

politici în domeniul protecţiei plantelor şi siguranţa 

alimentelor de origine vegetală; 

dna Olga Savencov, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul protecției plantelor și siguranța 

alimentelor de origine vegetală; 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

59.  Participare la ședința Panelului privind 

Mediu și Schimbările climatice al 

Platformei 3 din cadrul PAE, or. Kiev, 

Ucraina, 11-13 iunie 2018 

Ordinul nr. 505p din 08.06.2018 

Delegați: dna Veronica Lopotenco, șef al Secției 

politici de aer și schimbări climatice; 

dna Olga Popovici, consultant principal al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

60.  Vizită de studiu cu genericul „Atelier de 

lucru cu privire la recomandarea 

varietăților, soiurilor și agrotehnologiilor 

pentru agricultura ecologică”, Republica 

Cehă, 11-15 iunie 2018 

Ordinul nr. 514p din 11.06.2018 

Delegați: dna Marcela Stahi, șef al Serviciului 

producție ecologică și produse cu denumire de 

origine; 

dna Mariana Știrbu, consultant principal al 

Serviciului producție ecologică  și produse cu 

denumire de origine 

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-7901.84 

 

61.  Participare la atelierul de lucru privind 

accesul pe piață și comerțul cu pește în 

contextul normelor Organizației 

Mondiale a Comerțului, Serbia,                    

18-22 iunie 2018 

Ordinul nr. 504p din 08.06.2018 

Delegați: dl Victor Gălușcă, șef al Serviciului 

protecția solului și subsolului; 

dna Olga Ceban, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul biodiversității  

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

62.  Vizită de studiu privind familiarizarea cu 

cadrul normativ-legal ce reglementează 

activitatea grupurilor de producători, 

Polonia, 24-28 iunie 2018 

Ordinul nr. 511p din 11.06.2018 

Delegați: dna Galina Petrachi, șef al Direcției 

politici și programe de dezvoltare rurală; 

dl Vasile Șarban, șef al Direcției politici de 

producție, procesare și reglementare a calității 

produselor de origine vegetală.  

dna Cristina Grigorița, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul protecţiei plantelor şi 

siguranţa alimentelor de origine vegetală. 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



63.  Vizită de studiu, organizată pentru tinerii 

antreprenori, beneficiari ai Programului 

Rural de Reziliență  Economico-

Climatică Incluzivă, Italia,17-23 iunie 

2018 

Ordinul nr.  518p din 11.06.2018 

Delegat dl Vitalie Fărîmă, șef al Serviciului fonduri 

de dezvoltare al Secției financiar-administrativă 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-5473.27 

 

64.  Participare la cursul de instruire organizat 

de JICA Strategia de promovare a 

exportului orientată  către piața Strategii 

de marketing, Japonia, 24.06.2018-

28.07.2018 

Ordinul nr. 540p din 15.06.2018 

Delegat dna Silvia Dragomir, consultant principal al 

Direcției politici de dezvoltare regională 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

65.  Vizită de studiu, organizată cu scopul 

familiarizare a producătorilor autohtoni 

cu cele mai noi tehnologii și inovații de 

dezvoltare a sectorului de producere a 

fructelor sâmburoase și sămânțoase, 

Austria, 16-21 iunie 2018 

Ordinul nr. 541p din 15.06.2018 

Delegat dna Maria Leahu, consultant principal  al 

Direcției politici de producție , procesare și 

reglementare a calității produselor de origine 

vegetală 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-5291.30 

 

66.  Vizită de studiu „Experiențele și lecțiile 

însușite în procesul de implementare a 

Programului UE ENPARD în Georgia și 

Republica Moldova”, Georgia, 19-22 

iunie 2018 

Ordinul nr. 542p din 18.06.2018 

Delegați: dna Oxana Paierele, șef al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, 

dl Igor Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regională; 

dna Eugenia Cîrlig, consultant principal al Direcției 

politici și programe de dezvoltare rurală 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

67.  Participare la cea de-a 22-a Reuniune ale 

Organismului subsidiar privind 

consilierea științifică, tehnică și 

tehnologică și cea de-a doua Reuniune a 

Organismului subsidiar privind 

executarea (SBSTTA 22 și SBI, Canada, 

01-15 iulie 2018 

Ordinul nr. 544p din 18.06.2018 

Delegat dna Veronica Josu, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității, 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

68.  Participare la atelierul de lucru privind 

procesele de cooperare dintre OCEMN și 

Organizația pentru Alimentație și 

Agricultură a Națiunilor Unite, în 

contextual promovării comerțului în 

domeniul agriculturii în regiunea Mării 

Negre, Turcia, 09-12 iulie 2018 

Ordinul nr. 556p din 19.06.2018 

Delegați: dl Roman Zalitaci, consilier în cabinetul 

Ministrului; 

dna Viorica Gîra, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor  

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-5483.36 

 

69.  Participare la Reuniunea comună a 

Coordonatorilor Naționali și 

Coordonatorilor domeniilor prioritare ai 

Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării, Bruxelles,  25-27 iunie 

2018 

Ordinul nr.  559p din 20.06.2018 

Delegat dl Dorin Andros, secretar de stat 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



70.  Participare la cea de-a V-a Sesiune a 

Comisiei Interguvernamentale Republica 

Moldova-România pentru Integrare 

Europeană, București, 25 iunie 2018 

Ordinul nr. 566p din 21.06.2018 

Delegați: dl Vasile LUCA, secretar de stat; 

dna Oxana Paierele, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă și 

transport de către 

Minister-9954.04 

 

71.  Participare la evenimentul „The Global 

National Coordination Workshop and the 

meeting of the Intergovernmental 

Technical Working Group on Animal 

Genetic Resource”, Italia,  24-30 iunie 

2018 

Ordinul nr. 580p din 22.06.2018 

Delegat dna Tatiana Nistorică, şef al Direcţiei 

politici de producţie, procesare şi reglementare a 

calităţii produselor de origine animalieră 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

72.  Participare la comitetul Tehnico-Științific 

și Asambleea Generală Extraordinară a 

OIV, Franța, 04-07 iulie 2018 

Ordinul nr. 591p din 27.06.2019 

Delegat dl Igor Burda, șef al Cabinetului 

Ministrului  

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-4699.08 

 

73.  Participare la atelierul regional privind 

Instrumentele OMC pentru afaceri în 

sectorul agricol și promovarea exportului 

și Reuniunea anuală a Grupului de 

experți privind comerțul agricol în 

Europa și Asia Centrală, Ucraina, 10-14 

septembrie 2018 

Ordinul nr. 599p din 02.07.2018 

Delegat dl Pavel Cerevan, consultant superior al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

 

 

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-3402.74 

 

74.  Participare la comitetul Tehnico-Științific 

și Asambleea Generală Extraordinară a 

OIV, Franța, 04-07 iulie 2018 

Ordinul nr. 600p din 02.07.2018 

Delegat dl Vasile LUCA, secretar de stat 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

75.  Participare la lucrările sub-comitetului 

RM-UE pentru Măsuri Sanitare și 

Fitosanitare, Bruxelles, 11-14 iulie 2018 

Ordinul nr. 601p din 02.07.2018 

Delegați: dna Alisa Pîrlog, secretar de stat; 

dna Oxana Paierele, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

  

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-42914.14 

 

76.  Participare la cursul de instruire cu 

tematica „Seminar on Informatization and 

Urban Development of Developing 

Countries”, China, 09.07.2018-

01.08.2018 

Ordinul nr. 613p din 04.07.2018 

Delegat dl Serghei Severin, consultant principal al 

Direcției planificare spațială 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

77.  Vizită de studiu privind serviciile de 

extensiune agricolă și activitățile de 

cercetare, Olanda, 22-28 iulie 2018 

Ordinul nr. 623p din 09.07.2018 

Delegați: dna Magdalena Rusnac-Frăsîneanu, şef al 

Serviciului ştiinţă, educaţie şi extensiune rurală; 

dl Vasilii Dogotari, consultant superior al Secției 

juridice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

78.  Participarea la evenimentul „The seventh 

meeting of the Working Group on Black 

Sea, WGBS”, Bulgaria, 11-14 iulie 2018 

Ordinul nr. 631p din 10.07.2018  Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



Delegat: dna Tatiana Nistorică, şef al Direcţiei 

politici de producţie, procesare şi reglementare a 

calităţii produselor de origine animalieră 

79.  Participare la vizita de documentare 

privind activitatea în domeniul 

managementului deșeurilor și al 

sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare, România,  16-20 iulie 2018 

Ordinul nr. 635p din 11.07.2018 

Delegat: dna Tronza Serafima, consultant superior 

al Direcției politici de management integrat al 

resurselor de apă 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-2916.39 

 

80.  Vizită cu un grup de lucru în vederea 

coordonării acțiunilor ce urmează a fi 

întreprinse pentru organizarea 

Festivalului strugurilor din Moldova în  

Polonia, 5-17 iulie 2018 

Ordinul nr. 643p din 13.07.2018 

Delegat dl Valeriu Cebotari, consultant principal al 

Serviciului politici și reglementări în domeniul 

produselor sectorului vitivinicol și băuturilor 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-2043.89 

 

81.  Participare la cea de-a doua rundă de 

negocieri pe marginea Acordului de 

Comerț Liber între Republica Moldova și 

Republica Populară Chineză, or. Beijing, 

Republica Populară Chineză, 22-27 iulie 

2018 

Ordinul nr. 664p din 18.07.2018 

Delegați: dl Vasile LUCA, secretar de stat; 

dl Petru Tataru, consultant al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

  

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-43902.86 

 

82.  Vizită de studiu cu scopul de a realiza 

trecerea la un model de organizare a 

serviciilor de extensiune rurală bine 

dezvoltat, modernizat, bazat pe 

cunoaștere și inovare, orientat spre 

îmbunătățirea continuă a calității vieții în 

mediu rural, Olanda, 22-28 iulie 2018 

Ordinul nr. 665p din 18.07.2018 

Delegat dna Alisa Pîrlog, secretar de stat 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

83.  Vizită de studiu în contextul creării 

Fondului de Garantare a Creditelor 

Agricole în Republica Moldova, 

România, 06-08 august 2018 

Ordinul nr. 736p din 02.08.2018 

Delegați: dl Vasilii Dogotari, consultant superior al 

Secției juridice; 

dl Ion Pînzari, consultant superior al Direcției 

politici și programe de dezvoltare rurală. 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

84.  Vizită de studiu cu tematica: „Transfer de 

experiență în programarea și 

implementarea intervenției pentru 

îmbunătățirea condițiilor de trai și de 

muncă în zonele rurale”, Grecia, 02-09 

septembrie 2018 

Ordinul nr. 748p din 03.08.2018 

Delegați: dna Galina Petrachi, șef al Direcției 

politici și programe de dezvoltare rurală; 

dna Olga Popovici, consultant principal al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

85.  Participare la reuniunea grupului de lucru 

deschis al Convenției de la Basel privind 

Controlul Transportului Transfrontalier al 

Deșeurilor Periculoase și al Eliminării 

acestora(OEWG), Elveția,                           

01-07 septembrie 2018 

Ordinul nr. 759p din 06.08.2018 

Delegat dna Virginia Galatonov, consultant 

principal al Direcției politici de management al 

deșeurilor și substanțelor chimice 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



86.  Participare la ședința Grupului de lucru 

pentru monitoringul și evaluarea de 

mediu, Elveția, 02-05 septembrie 2018 

Ordinul nr. 781p din 10.08.2018 

Delegat dna Veronica Lopotenco, șef al Secției 

politici de aer și schimbări climatice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

87.  Participare la seminarul Improvement and 

Utiliization of Biomass Energies for 

Developing Countries, China, 

21.08.2018-13.09.2018 

Ordinul nr. 791p din 10.08.2018 

Delegat dl Ion Amariei, consultant superior al 

Direcției planificare spațială 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

88.  Vizită de studiu cu tematica: „Transfer de 

experiență în programarea și 

implementarea intervenției pentru 

îmbunătățirea condițiilor de trai și de 

muncă în zonele rurale”, Grecia, 02-09 

septembrie 2018 

Ordinul nr. 812p din 20.08.2018 

Delegat dl Ion Pînzari, consultant superior al 

Direcției politici și programe de dezvoltare rurală 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

89.  Participare la reuniunea Consiliului 

reprezentanților guvernamentali ai 

proiectului european DANUBIUS-PP 

(Centrul Internațional pentru Studii 

Avansate asupra Sistemelor Rîu-Mare), 

Barcelona, Spania, 05-08 septembrie 

2018 

Ordinul nr. 813p din 21.08.2018 

Delegat dna Valentina Țapiș, secretar de stat  

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

90.  Participare la seminarul pentru 

funcționarii publicii de conducere din 

Moldova, China, 25.08.2018-10.09.2018 

Ordinul nr. 814p din 21.08.2018 

Delegat dna Magdalena Rusnac-Frăsîneanu, şef al 

Serviciului ştiinţă, educaţie şi extensiune rurală 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

91.  Participarea la reuniunea Biroului 

Secretarului Conferinței părților pentru 

Convenția de la Minamata cu privire la 

mercur, Elveția, 12-14 septembrie 2018 

Ordinul nr. 824p din 22.08.2018 

delegat Svetlana Bolocan, șef al Direcției politici de 

management al deșeurilor și substanțelor chimice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

92.  Participare la Conferința internațională cu 

tematica Strategii de dezvoltare a 

agriculturii conservative în Asia Centrală, 

Uzbekistan, 04-08 septembrie 2018 

Ordinul nr. 825p din 22.08.2018 

Delegați: dl Vasile Șarban, șef al Direcției politici 

de producție, procesare și reglementare a calității 

produselor de origine vegetală; 

dl Marin Grama, consultant superior al Direcției 

politici de producție, procesare și reglementare a 

calității produselor de origine vegetală 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

93.  Participare la cursul de instruire 2018 

Seminar on International Development 

Asistance and National economic 

Development for Developing Countries, 

China, 05-28 septembrie 2018 

Ordin nr. 839p din 03.09.2018 

Delegat dna Viorica Gîra, consultant principal al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

 

 Cheltuielile de cazare 

au  fost acoperite de 

către organizatori 

94.  Participare la a doua ședință Ad-Hoc a 

grupului de experți pe schimbul de date 

electronice din cadrul Acordului de liber 

schimb Central-European CEFTA, 

Ordinul nr. 844p din 3.09.2018 

Delegat dna Cristina Sprincean, consultant superior 

al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor  

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



Bosnia și Herțegovina, 04-06 septembrie 

2018 

 

95.  Vizită de studiu cu scopul de schimb de 

experiență și preluarea bunelor practice 

privind organizarea sistemului de 

management financiar și control în 

sectorul public, Estonia, 16-20 

septembrie 2018 

Ordinul nr. 857p din 06.09.2018 

Delegat dl Ion Poiată, șef al Serviciului audit intern 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

96.  Participare la cursul de instruire 

Instituirea și managementul zonelor 

economice libere, China, 10.09-03.10. 

2018 

Ordinul nr. 841p din 03.09.2018 

Delegat dna Arseni Cristina, consultant principal al 

Secției politici de aer și schimbări climatice 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

97.  Participare la Conferința Europeană a 

Apei, Austria, 19-22 septembrie 2018 

Ordinul nr. 849p din 04.09.2018 

Delegat dna Valentina Țapiș, secretar de stat 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

98.  Participare la lucrările Conferinței 

internaționale „Politica de dezvoltare 

regională în Georgia”, Georgia, 20-22 

septembrie 2018 

Ordinul nr. 860p din 06.09.2018 

Delegați: dl Dorin Andros, secretar de stat 

dl Igor Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regională 

 

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-2361.11 

 

99.  Participare la ședința comună a Grupului 

coordonator a țărilor Europei de Est, 

Caucaz și Asia Centrală și Grupului de 

lucru pe probleme tehnico-economice din 

cadrul Convenției privind Poluarea 

Transfrontalieră a Aerului pe Distanțe 

Lungi, Federația Rusă, 19-22 septembrie 

2018 

Ordinul nr. 877p din 13.09.2018 

Delegați: dna Veronica Lopotenco, șef al Secției 

politici de aer și schimbări climatice; 

dna Raisa Leon, consultant principal al Direcției 

politici de prevenire a poluării și evaluării de 

mediu. 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

100.  Participare la cea de-a 21-a reuniune a 

atelierului pentru implementarea 

Convenției privind Peisajul European 

„Peisaj și educație”, Italia, 02-05 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 878p din 13.09.2018 

Delegat dna Olga Serbinos, șef al Direcției 

planificare spațială 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

101.  Participare la atelierul de lucru pe tema: 

„Politica regională în Ucraina, Moldova 

și Georgia: realizări și provocări”, Belgia, 

09-11 octombrie 2018 

Ordinul nr. 894p din 14.09.2018 

Delegat dl Dorin Andros, secretar de stat 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

102.  Participare la Conferința UE4 Inovare: 

„Parteneriat în cercetare și inovare”, 

Georgia, 29.09-02.10.2018 

Ordinul nr. 895p din 14.09.2018 

Delegat dl Igor Malai, șef al Direcției politici de 

dezvoltare regională 

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-1770.83 

 

103.  Participare la ce de-a 8-a reuniune a 

Grupului de lucru a părților Convenției 

Ordinul nr. 904p din 17.09.2018 

Delegat dl Panciuc Andrian, consultant principal al 

Secției juridice 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



de la Aarhus, Elveția, 07-10 octombrie 

2018 
  

104.  Participare la cea de-a doua reuniune a 

Conferinței părților a Convenției de la 

Minamata cu privire la mercur (COP2), 

Elveția,18-23 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 824p din 22.09.2018 

Delegat dna Svetlana Bolocan, șef al Direcției 

politici de management al deșeurilor și substanțelor 

chimice 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

105.  Participare la cea de-a 16-a Conferință 

Internațională a Grupului European al 

Rețelei Internaționale a Organizațiilor  

Bazinale - „Europe-INBO 2018”, Spania, 

16-21 octombrie 2018 

Ordinul nr. 908p din 17.09.2018 

Delegat dl Ion Lica, șef al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

106.  Participare la Ședința Biroului 

Comitetului Politici de Mediu, Elveția, 

25-28 septembrie 2018 

Ordinul nr. 909p din 17.09.2018 

Delegat dna Maria Nagornîi, șef al Direcției politici 

de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

107.  Participare la Reuniunea a 9-a a Grupului 

de experți privind ariile naturale protejate 

și rețelele ecologice, Franța, 03-06 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 910p din 17.09.2018 

Delegat dna Veronica Josu, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

108.  Vizită de studiu cu tematica: „Experience 

of implementing the LEADER approach 

in EU countries”, organizată de 

Programul pentru Susținerea agriculturii 

și dezvoltării rurale (SARD) și 

implementat de către Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în 

Republica Moldova, Republica 

Portugheză, 23-29 septembrie 2018 

Ordinul nr. 912p din 17.09.2018 

Delegați: dl Eduard Ungureanu, șef al Secţiei cu 

instituţiile de dezvoltare regională; 

dna Lilia Dumitraș, consultant principal al al 

Direcției politici și programe de dezvoltare rurală. 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

109.  Participare la cea de-a 14-a Conferință a 

Părților la Convenția privind Diversitatea 

biologică (CBD) și a 3-a Conferință a 

Părților la Protocolul de la Nagoya 

privind accesul la resursele genetice și 

distribuirea corectă și echitabilă a 

beneficiilor care rezultă din utilizarea 

acestora (ABS), Egipt, 16-30 noiembrie 

2018 

Ordinul nr. 913p din 17.09.2018 

Delegat dna Ala Rotaru, consultant superior al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

110.  Participare la Conferința regională asupra 

zonelor umede de coastă de importanta 

internationala Azov-Marea Neagră, 

Ucraina, Odesa, 25-28 septembrie 2018 

Ordinul nr. 922p din 24.09.2018 

Delegat dna Olga Ceban, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

111.  Participare la cea de-a IV-a reuniune a 

Comisiei interguvernamentale moldo-

Ordinul nr. 923p din 24.09.2018 

Delegat dl Vasile LUCA, secretar de stat, 

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-17056.50 

 



cehe pentru cooperare economică, Praga, 

Republica Cehă, 25-27 septembrie 2018 
  

112.  Vizită de studiu în Wielkopolska și 

participare la tîrgul „Smaki Regionow”, 

Poznan, Polonia, 26.09.2018-01.10.2018 

Ordinul nr. 930p din 04.09.2018 

Delegat dl Andrian Pavlov, consultant superior al 

Direcției politici de dezvoltare regional 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

113.  Participare la cea de-a 8-a Reuniune a 

Părților la Acordul privind conservarea 

speciilor de lilieci în Europa, Monte 

Carlo, Principatul Monaco, 06-11 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 968p din 01.10.2018 

Delegat dl Dumitru Sobolev, consultant superior al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

114.  Participare la Conferința internă 

Stabilirea sistemului de control al calității 

siguranței alimentelor  pe baza de risc în 

lanțul valoric de produse lactate, Ucraina, 

03-04.10.2018 

Ordinul nr. 981p din 02.10.2018 

Delegat dna Tatiana Nistorică, şef al Direcţiei 

politici de producţie, procesare şi reglementare a 

calităţii produselor de origine animalieră 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

115.  Participare la Forumul Exportului Verde, 

Promovarea producției durabile și a 

exportului pentru țările în curs de 

dezvoltare, Geneva, 07-10.10.2018 

Ordinul nr. 985p din 04.10.2018 

Delegat dna Stahi Marcela, șef al Serviciului 

producție ecologică și produse cu denumire de 

origine 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

116.  Vizită de studiu privind familiarizarea cu 

bunele practici privind crearea și ținerea 

sistemelor informaționale automatizat din 

domeniul vitivinicol, „Land Parcel 

Identification System” (LPIS) și Fondul 

Vitivinicol Ceh de subvenționare, Cehia, 

15-19 octombrie 2018 

Ordinul nr. 987p din 04.10.2018 

Delegați: dna Liliana Dascaliuc, șef al Serviciului 

politici și reglementări în domeniul produselor 

sectorului vitivinicol și băuturilor; 

dnei Elena Negrei, consultant superior al 

Serviciului politici și reglementări în domeniul 

produselor sectorului vitivinicol și băuturilor. 

 

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-7819.20 

 

117.  Participare la cea de-a II-a Reuniune 

ministerială a Parteneriatului Estic 

privind mediul și schimbările climatice, 

în paralel cu reuniunea Consiliului UE 

pentru mediu, Luxemburg, 08-10 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 991p din 05.10.2018 

Delegat dna Valentina Țapiș, secretar de stat 

 

 

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-15942.83 

 

118.  Participare la cea de-a II-a Reuniune 

ministerială a Parteneriatului Estic 

privind mediul și schimbările climatice, 

în paralel cu reuniunea Consiliului UE 

pentru mediu, Luxemburg, 08-10 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 1004p din 08.10.2018 

Delegați: dna Svetlana Bolocan, șef al Direcției 

politici de management al deșeurilor și substanțelor 

chimice; 

dna Veronica Lopotenco, șef al Secției politici de 

aer și schimbări climatice. 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



119.  Participare la evenimentul privind ediția 

2018 a Săptămînii Europene a Regiunilor 

și Orașelor, organizat de către Comisia 

Europeană, Bruxelles, Belgia, 08-11 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 1003p din 08.10.2018 

Delegați: dl Igor Malai, șef al Direcției politici de 

dezvoltare regională; 

dna Olga Popovici, consultant principal al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

120.  Participare la cea de-a treia Ședință a 

Grupului special de lucru pentru 

realizarea Programului de acțiuni 

„Verzi”, Bratislava, Slovacia, 21-24 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 1006p din 08.10.2018 

Delegat dna Maria Nagornîi, șef al Direcției politici 

de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

121.  Participare la ședința de lucru al Sub-

Comitetului “Economic and Other Sector 

Cooperation-Cluster V” ce ține de 

domeniul de cooperare economică și 

următoarele sectoare: agricultură și 

dezvoltare rurală, dezvoltare regională și 

transfrontalieră, pescuitul și politicile 

maritime și Reuniunea Comitetului de 

Asociere în Configurația Comerț 

Republica Moldova - Uniunea 

Europeană, Bruxelles, Belgia, 15-20 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 1008p din 8.10.2018 

Delegat dl Iurie UȘURELU, secretar general de stat 

 

 

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-35699.69 

 

122.  Participare la ședința de lucru al Sub-

Comitetului “Economic and Other Sector 

Cooperation-Cluster V” ce ține de 

domeniul de cooperare economică și 

următoarele sectoare: agricultură și 

dezvoltare rurală, dezvoltare regională și 

transfrontalieră, pescuitul și politicile 

maritime, Bruxelles, Belgia,  15-17 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 1009p din 08.10.2018 

Delegat dl Dorin Andros, secretar de stat 

 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-2952.21 

 

123.  Vizită de studiu  organizată prin 

programul de schimb  GIZ 

„Modernizarea serviciilor publice locale 

în Republica Moldova”, Riga, 

Letonia,14-19 octombrie 2018 

Ordinul nr. 1011p din 08.10.2018 

Delegat dna Cristina Brodescu, consultant principal 

al Secției relații cu instituțiile de dezvoltare 

regională 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

124.  Participare la ședința de lucru al Sub-

Comitetului “Economic and Other Sector 

Cooperation-Cluster V” ce ține de 

domeniul de cooperare economică și 

următoarele sectoare: agricultură și 

dezvoltare rurală, dezvoltare regională și 

transfrontalieră, pescuitul și politicile 

Ordinul nr. 1015p din 09.10.2018 

Delegat dna Olga Popovici, consultant principal al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

  

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-17727.42 

 



maritime, Bruxelles, Belgia, 15-17 

octombrie 2018 

125.  Participare la cel de-al 2-lea seminar 

regional privind dezvoltarea potențialului 

de planificare strategică în țările 

Parteneriatului Estic, Viena, Austria,           

17-20 octombrie 2018 

Ordinul nr. 1028p din 15.10.2018 

Delegat dna Tronza Serafima, consultant superior al 

Direcției politici de management integrat al 

resurselor de apă,  

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

126.  Participare în cadrul celei de-a 13-a 

ședință a Comitetului de Monitorizare 

Comun, Participare la cursul de instruire 

cu tematica: „Managementul produselor 

alcoolice”, Suceava, România  

23-26 octombrie 2018 

Ordinul 1027p din 15.10.2018 

Delegat dl Eduard Ungureanu, șef al Secţiei cu 

instituţiile de dezvoltare regională, 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

127.  Participare în cadrul cursului de instruire 

”Managementul produselor alcoolice” în 

Beijing, Republica Populară Chineză, 

20.10.2018-07.11.2018 

Ordinul nr. 1036p din 17.10.2018 

Delegați: dna Liliana Dascaliuc, șef al Serviciului 

politici și reglementări în domeniul produselor 

sectorului vitivinicol și băuturilor; 

dnei Elena Negrei, consultant superior al 

Serviciului politici și reglementări în domeniul 

produselor sectorului vitivinicol și băuturilor 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

128.  Participare la Conferința Părților la 

Convenția asupra zonelor umede de 

importanță internațională în special ca 

habitat al păsărilor acvatice, Dubai, 

Emiratele Arabe Unite,  19-30 octombrie 

2018 

Ordinul nr. 1040p din 18.10.2018 

Delegat dna Olga Ceban, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

129.  Vizită de studiu care are drept scop 

schimbul de experiență în elaborarea și 

implementarea legislației în domeniul 

amenajării teritoriului național și 

regional, București, România, 23-26 

octombrie 2018 

Ordinul nr. 1046p din 19.10.2018 

Delegați: dna Olga Serbinos, șef al Direcției 

planificare spațială; 

dl Alexei Boșneaga, consultant principal al 

Direcției planificare spațială; 

dl Serghei Severin, consultant principal al Direcției 

planificare spațială; 

dl Ion Amariei,  consultant superior al Direcției 

planificare spațială 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-9379.64 

 

130.  Vizită de studiu la București în cadrul 

Agenției de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, cu scopul de a prelua bunele 

practici de implementare a sistemelor 

plăților directe ce sunt planificate de a fi 

implementate în Republica Moldova 

Ordinul nr. 1051p din 20.10.2018 

Delegat dl Vasile Șarban, șef al Direcției politici de 

producție, procesare și reglementare a calității 

produselor de origine vegetală, în perioada  

  

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-5296.26 

 



începînd cu anul 2020, București, 

România, 29-31 octombrie 2018 

131.  Participare în calitate de membru al 

delegaţiei Republicii Moldova în legătură 

cu vizita de lucru a domnului Pavel Filip, 

Prim-ministru, în Republica Belarus, 

Minsk, Republica Belarus , 30 octombrie-

01 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1074p din 26.10.2018 

Delegat dl Nicolae Ciubuc, ministru 

  

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-14433.85 

 

132.  Participare la cea de-a IX-a Conferință 

Internațională Bienală a Apei, 04-09 

noiembrie 2018, Marrakech, Maroc 

Ordinul nr. 1079p din 26.10.2018 

Delegat dl Ion Lică, șef al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

133.  Participare la Târgul Internațional de 

produse și echipamente în domeniul 

agriculturii, horticulturii, viticulturii și 

zootehnie „INDAGRA”, România, 02-04 

noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1085p din 29.10.2018 

dl Nicolae Ciubuc, ministru 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

134.  Participare la Conferința Routes4U –

pentru Regiunea Dunării, România,         

05-07 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1090p din 31.10.2018 

Delegat dna Silvia Dragomir, consultant principal al 

Direcției politici de dezvoltare regională 

 

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-1766.14 

 

135.  Participare la cea de 21-a Ședință a 

Consiliului Coordonator 

Interguvernamental pentru Semințe al 

CSI, Republica Belarus, or. Minsk, 08-11 

noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1108p din 06.11.2018 

Delegat dl Vasile Șarban, șef al Direcției politici de 

producție, procesare și reglementare a calității 

produselor de origine vegetală 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

136.  Participare la cea de-a 4-a Reuniune a 

Subcomitetului de Asociere RM-UE 

pentru cooperare economică și în alte 

sectoare, Clusterul III - Cooperare în 

domeniul energetic, mediu, politici 

climatice, transport și protecție civilă, 

Bruxelles, Belgia, 07-10 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1109p din 06.11.2018 

Delegat dna Valentina Țapiș, secretar de stat 

 

 

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-20947.57 

 

137.  Participare la cea de-a 7-a Ședință a 

Conferinței Părților la Acordul privind 

Conservarea speciilor de păsări 

migratoare Euro-Asiatice (AEWA), 

Durban, Africa de Sud, 02-10 decembrie 

2018 

Ordinul nr. 1110p din 06.11.2018 

Delegat dna Ala Rotaru, consultant superior al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

138.  Participare la cea de-a 4-a Reuniune a 

Subcomitetului de Asociere RM-UE 

pentru cooperare economică și în alte 

sectoare, Clusterul III - Cooperare în 

Ordinul nr. 1111p din 06.11.2018 

Delegat dna Veronica Lopotenco, șef al Secției 

politici de aer și schimbări climatice 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 



domeniul energetic, mediu, politici 

climatice, transport și protecție civilă, 

Bruxelles, Belgia, 07-10 noiembrie 2018 

139.  Participare la cea de-a 38-a Reuniune a 

Comitetului permanent al Convenției 

privind conservarea vieții sălbatice și a 

habitatelor naturale din Europa, 

Strasbourg, Franța , 26.11.2018-

01.12.2018 

Ordinul nr. 1112p din 06.11.2018 

Delegat dna Veronica Josu, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul biodiversității 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

140.  Participare la cursul de instruire cu 

tematica „Aplicarea prevederilor DCFTA 

în domeniul protecției mediului” 

Varșovia, Polonia, 11-17 noiembrie 2018 

 

Ordinul nr. 1114p din 06.11.2018 

Delegați: dna Virginia Galatonov, consultant 

principal al Direcției politici de management al 

deșeurilor și substanțelor chimice; 

dna Silvia Nicolaescu, consultant principal al 

Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării 

de mediu; 

dna Cristina Sprincean, consultant superior al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor. 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

141.  Vizită de studiu organizată în cadrul 

proiectului GEF „Consolidarea cooperării 

transfrontaliere și gestionarea integrată a 

resurselor de apă în bazinul fluviului 

Nistru”, implementat de OSCE în 

cooperare cu PNUD și UNECE, Spania și 

Portugalia, 19-24 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1117p din 07.11.2018 

Delegat dna Ana Sîrbu, consultant principal al 

Direcției politici de management integrat al 

resurselor de apă 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

142.  Vizită de studiu cu tematica: 

“Autorizarea produselor de protecție a 

plantelor în România”, București, 

România , 19-23 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1124p din 08.11.2018 

Delegați: dna Veronica Tertea, şef al Direcției 

politici în domeniul protecţiei plantelor şi siguranţa 

alimentelor de origine vegetală,  

dna Cristina Grigorița, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul protecţiei plantelor şi 

siguranţa alimentelor de origine vegetală 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

143.  Participare în cadrul atelierului de lucru 

cu privire la achizițiile durabile în 

sectorul sănătății, Kiev, Ucraina, 14-17 

noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1127p din 12.11.2018 

Delegat dl Alexandru Paraniuc, consultant principal 

al Direcției politici de management al deșeurilor și 

substanțelor chimice  

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

144.  Vizită de studiu privind aplicarea 

mecanismului impozitului unic în 

agricultură, Kiev, Ucraina,                       

13-14 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1131p din 11.11.2018 

Delegat dl Iurie Ușurelu, secretar general de stat 

  

Au fost acoperite 

cheltuielile de diurnă de 

către Minister-1538.15 

 



145.  Participare la cea de-a 11-a Conferință 

internațională a membrilor LANDNET, 

Tallin, Estonia, 26-30 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1167p din 23.11.2018 

Delegat dna Angela Dogotari, șef al Serviciului 

politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri 

funciare 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

146.  Participare în calitate de membru al 

delegaţiei moldovenești în legătură cu 

participarea la ședința comună a 

Guvernului Republicii Moldova și 

Guvernului României, România ,              

22 noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1164p din 21.11.2018 

Delegat dl Nicolae Ciubuc, ministru 

  

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-5958.71 

 

147.  Participare la reuniunea Comitetului de 

Asociere Republica Moldova-Uniunea 

Europeană, Bruxelles, Belgia, 28-30 

noiembrie 2018 

Ordinul nr. 1194p din 28.11.2018 

Delegat dl Dorin Andros, secretar de stat 

  

Toate  cheltuielile au fost 

acoperite de către 

Minister-18007.78 

 

148.  Participare în cadrul atelierului de lucru 

„TAIEX Multi Country Workshop on 

Management of Waste Containing or 

Contaminated by Persistent Organic  

Pollutants”, Bratislava, Slovacia, 05-08 

decembrie 2018 

Ordinul nr. 1189p din 28.11.2018 

Delegat dl Ion Gherman, consultant principal al 

Direcției politici de management al deșeurilor și 

substanțelor chimice 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

149.  Participare la cea de-a 16-a sesiune  a 

Comitetului de coordonare al 

programului pan-european pentru mediu, 

transport și sănătate, Geneva, Elveția,   

11-15 decembrie 2018 

Ordinul nr.1203p din 03.12.2018 

Delegat dna Maria Nagornîi, șef al Direcției politici 

de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

150.  Participare la ședința a 2-a a Comitetului 

de Supraveghere a Proiectului GEF 

„Consolidarea cooperării transfrontaliere 

și gestionarea integrată a resurselor de 

apă în bazinul fluviului Nistru”, 

implementat de OSCE în cooperare cu 

PNUD și UNECE, Odessa, Ucraina,  

17-19 decembrie 2018 

Ordinul nr. 1308p din 03.12.2018 

Delegați: dl Ion Lică, șef al Serviciului 

managementul proiectelor de mediu; 

dna Ana Sîrbu, consultant principal al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de apă 

 

 Cheltuielile au fost 

acoperite de către 

organizatori 

151.  Participare la runda de negocieri cu 

partea ucraineană asupra Acordului 

CHEN, Kiev, Ucraina, 11 decembrie 

2018 

Ordinul nr. 1226p din 07.12.2018 

Delegat dl Nicolae CIUBUC, ministru; 

dna Victoria Gratii, consultant principal al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de apă               

Au fost acoperite 

cheltuielile de transport și 

diurnă de către Minister-

8029.86 

Cheltuielile de cazare 

au  fost acoperite de 

către organizatori 

152.  Participare la vizita de studiu  în scopul 

preluării experienței în domeniul 

dezvoltării regionale, Cehia, 10-13 

decembrie 2018 

Ordin nr. 1229p din 07.12.2018 

Delegat dl Igor Malai, șef al Direcției politici de 

dezvoltare regională 

 

 Cheltuielile de cazare 

au  fost acoperite de 

către organizatori 



153.  Participare la cea de-a 2-a ședința a 

Comitetului de Supraveghere a 

Proiectului GEF „Consolidarea cooperării 

transfrontaliere și gestionarea integrată a 

resurselor de apă în bazinul fluviului 

Nistru”, implementat de OSCE, Odessa, 

Ucraina, 17-19 decembrie 2018. 

Ordin nr. 1255p din 15.12.2018 

Delegat dna Valentina Țapiș, secretar de stat 

 

 Cheltuielile de cazare 

au  fost acoperite de 

către organizatori 


