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INFORMAȚIA 

                                                            privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal 

 

                 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare_       în trimestrul II, 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 la Berlin, 

Germania,  pentru participare la 

Întrevederea Miniștrilor agriculturii al 

statelor din Balcanii de Vest și a 

observatorilor Grupului de lucru permanent 

pentru dezvoltarea regională și rurală în 

Europa de Sud-Est (SWG), în perioada 04-

06 aprilie 2022. 

Ordin nr. 154p din  01 aprilie 2022 delegat dl 

Viorel GHERCIU, ministru 

 

Cheltuielile de transport și 

diurnă acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

conform legislației  

-8705,70 lei 

 

2 Deplasare în interes de serviciu la Berlin, 

Germania,  pentru participare la 

Întrevederea Miniștrilor agriculturii al 

statelor din Balcanii de Vest și a 

observatorilor Grupului de lucru permanent 

pentru dezvoltarea regională și rurală în 

Europa de Sud-Est (SWG, în perioada 04-

06 aprilie 2022. 

Ordin nr. 155p din 01 aprilie, delegată dna 

Liliana Martin, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

Cheltuielile de transport și 

diurnă acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

conform legislației  

– 8057,76 lei 

 

3 Deplasare în interes de serviciu  la Varna, 

Bulgaria, pentru participare la Conferința 

internațională cu genericul ”Promovarea 

dezvoltării economice prin intermediul 

sistemelor alimentare locale”, în perioada 

27-29 aprilie 2022, inclusiv. 

Ordin nr. 176p din 19 aprilei 2022 delegată dna 

Marcela Stahi, șef al Serviciului producție 

ecologică și produse cu denumire de origine  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

4 Deplasare în interes de serviciu la Baku, 

Republica Azerbaidjan pentru participare la 

Ordin nr. 193p din 03 mai 2022 delegată dna 
Nicoleta Golovaci, consultant principal al 

Cheltuielile  de diurnă  

acoperite de către 

Cheltuielile aferente 

deplasării transportul și 



Conferința Internațională ”Viziune pentru 

viitor: Tranziție la agricultura digitală”, în 

perioada 05-08 mai 2022, inclusiv. 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare – 

2351,05 

cazarea acoperite de către 

organizatori 

5 Deplasare în interes de serviciu la Baku, 

Republica Azerbaidjan pentru participare la 

Conferința Internațională ”Viziune pentru 

viitor: Tranziție la agricultura digitală”, în 

perioada 05-08 mai 2022, inclusiv. 

Ordin nr. 194p din 03 mai 2022 delegat dl Viorel 

GHERCIU, ministru 

Cheltuielile de diurnă 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare – 

3290,26 

Cheltuielile aferente 

deplasării transportul și 

cazarea acoperite de către 

organizatori 

6 Deplasare în interes de serviciu  în Polonia, 

pentru participare la cea de-a 33-a sesiune a 

Conferinței Regionale FAO pentru Europa 

(ERC),  în perioada 09-14 mai 2022 

Ordin nr. 199p din 04 mai, delegați: 

- dna Liliana Martin, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor; 

- dl Ghenadie Rusu, șef al Direcției protecția 

plantelor și siguranța alimentelor de origine 

vegetală 

Cheltuielile de diurnă 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislației – 

8335,24 

Cheltuielile aferente 

deplasării (biletele de 

avion, cazarea.) acoperite 

din sursele Guvernului 

Poloniei și Organizația 

Națiunilor Unite pentru 

Alimentație și Agricultură 

(FAO) 

7 Deplasare în interes de serviciu   la Iași, 

România, pentru schimbul de experiență în 

cadrul Proiectului finanțat de către Agenția 

Austriacă pentru Dezvoltare, ”Educație 

pentru agricultură în Republica Moldova: 

bune practici pentru învățarea la locul de 

muncă”, în perioada 19-21 mai 2022, 

Ordin nr. 202p din 06 mai 2022, delegată dna 

Rodica Reșitca, șef al Serviciului cercetare, 

învățământ și consultanță în agricultură 

 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

către organizatori 

8 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Dusseldorf, Germania, pentru participare la 

expoziția internațională ProWein 2022, în 

perioada 14.05.2022-16.05.2022. 

 

Ordin nr. 211p din 13 mai 2022 deleagat  dl 

Sergiu  GHERCIU, secretar de stat 

Cheltuielile de diurnă, 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislației – 

3257,71 

Cheltuielile aferente 

deplasării cele de transport 

acoperite de către Oficiul 

Național al Viei și Vinului 

9 Deplasare în interes de serviciu la Belgrad, 

Serbia  pentru participare la cea de-a 17-a 

reuniune a Subcomitetului pentru 

agricultură, inclusiv probleme sanitare și 

fitosanitare, în perioada 16-18 mai 2022. 

Ordin nr. 222p din 16 mai 2022, delegat dl 

Ghenadie Rusu, șef al Direcției protecția 

plantelor și siguranța alimentelor de origine 

vegetală  

Cheltuielile de diurnă, 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislației – 

2369,24 

Cheltuielile aferente 

deplasării cele de transport 

și cazare, acoperite de către 

organizatori (CEFTA) 



10 Deplasare în interes de serviciu  la Skopje, 

Macedonia de Nord, pentru participare în 

cadrul atelierului de lucru la cea de-a 13-a 

reuniune internațională a membrilor 

LANDNET, organizat de către Organizația 

Națiunilor Unite pentru Agricultură și 

Alimentație (FAO), în perioada 24-27 mai 

2022 

Ordin nr. 226p din 18 mai 2022, delegată dna 
Angela Dogotari, șef al Serviciului  îmbunătățiri 

funciare și fond funciar, 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

către organizatori 

11 Deplasare în interes de serviciu la Geneva, 

Elveția, participare la cea de-a III-a rundă 

de negocieri pe marginea proiectului 

Acordului de comerț liber între Republica 

Moldova și țările membre EFTA- Asociația 

Europeană de Liber Schimb, în perioada 

08.06.2022-11.06.2022 

Ordin nr. 267p din 06 iunie 2022, delegat dl 
Anatolie FALA, secretar general al Ministerului 

Cheltuielile  de  

transport -11715,00 lei; 

de diurnă -6593,88 lei; 

cazare -18386,64 lei, 

acoperite Ministerul 

Agriculturii Industriei 

Alimentare, conform 

legislației 

 

12 Deplasare în interes de serviciu la 

Budapesta, Ungaria, pentru participare la 

cel de-al II-lea atelier regional privind 

dezvoltarea comunitară integrată, în 

perioada 21-25 iunie 2022. 

Ordin nr. 288p din 13 iunie, delegați: 

-dna Liliana Martin, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor; 

-dna Galina Petrachi, șef al Direcției politici și 

programe de dezvoltare rurală. 

 

Cheltuielile de diurnă 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii 

Industriei Alimentare, 

conform legislației – 

7178, 29 lei 

Cheltuielile de transport și 

cazare acoperite de către 

organizatori. 

13 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Tașkent, Uzbekistan,  pentru participare la 

cea de-a doua întâlnire regională cu mai 

multe părți interesate a Agendei Globale 

pentru Creșterea Durabilă a Animalelor 

(GASL), în perioada 19-24 iunie 2022. 

Ordin nr. 303p din 20 iunie 2022 deleagat dl Iurie 

SCRIPNIC, secretar de stat. 

 Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare, diurnă) acoperite 

din sursele GASL, cu 

suportul Secretariatului 

FAO 

14 Deplasare în interes de serviciu în Leipzig, 

Germania ,  pentru efecturea unei vizite de 

studiu cu genericul „Agricultura ecologică 

în Germania”, în perioada 26 iunie 2022 - 

07 iulie 2022. 

Ordin nr. 311p din 23 iunie 2022 delegată dna 

Marcela Stahi, șef al Serviciului producție 

ecologică și produse cu denumire de origine 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

către organizatori. 


