
                                                                                                                                                                        

Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

INFORMAȚIA 

                                                  privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal 

                 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare_   în trimestru I, anul 2022  

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

 

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

Bugetul autorității  Finațare externă 

1 Deplasare în interes de serviciu, în or. 

Zagreb, Croația, pentru vizită de studiu în 

vederea îmbunătățirii cunoștințelor 

autorităților statului și părților interesate 

privind sistemul de gestionare a sub-

produselor de origine animală nedestinate 

consumului uman (SOA), în perioada 16-

20 ianuarie 2021, inclusiv 

Ordin nr. 5p din 10 ianuarie 2022, delegat dl 

Valentin Roșca, șef al Direcției politici în 

sectorul zootehnic 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

2 Deplasare în interes de serviciu, în or. 

București, România, pentru participare la 

vizită de studiu în vederea preluării bunelor 

practicii în gestionarea  eficientă a 

sistemelor de irigare, reabilitare/construcția 

amenajărilor de îmbunătățiri funciare, 

constituirea/funcționarea Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, în 

perioada 26-28 ianuarie 2022, inclusiv 

Ordin nr.10p din 20 ianuarie 2022 delegați: 

-  dna Angela Dogotari, șef al Serviciului 

îmbunătățiri funciare și fond funciar; 

- dl Vasile Nemțanu, consultant principal al  

Serviciului îmbunătățiri funciare și fond 

funciar. 

 

Cheltuielile de 

transport, cazare și 

diurnă au fost acoterite 

de către Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare conform 

legislației 

-8928,99 lei 

-8928,99 lei 

 

3 Deplasare în interes de serviciu, la Baku, 

Republica Azerbaidjan,  pentru participare 

în cadrul vizitei oficiale de lucru a 

Viceprim-ministrului, Ministru al 

Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

Ordin nr. 88p din 07 februarie 2022 deleagată  dl 

Sergiu  GHERCIU, secretar de stat 

Cheltuielile de transport și 

diurnă au fost acoterite de 

către Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare conform 

legislației -11204.13 lei  

 



Nicu POPESCU, în perioada 08-10 

februarie 2022. 

4 Deplasare în interes de serviciu la 

București, România pentru vizită de lucru 

în cadrul întrevederilor economico-

comerciale cu instituțiile-cheie, în vederea 

promovării produselor moldovenești pe 

piețele din România. Perioada de 30-31 

martie 2022.  

Ordin nr. 151p din  29 martie 2022 delegat dl 

Viorel GHERCIU, ministru 

 

Cheltuielile de cazare și 

diurnă au fost acoterite de 

către Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare conform 

legislației -3814,52 lei 

 


