
                                                                                                                                                                         Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

INFORMAȚIA 

                                                            privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal 

                 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare_   în trimestrul III, 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 

București, România, pentru participare la 

atelierul de lucru cu genericul ”Cele mai 

bune practici în achizițiile publice: produse 

alimentare, servicii de transport aerian și 

acord cadru”, organizat cu suportul 

Programul de Dezvoltare al Dreptului 

Comercial (CLDP) al Departamentului de 

Comerț al SUA, în perioada 17-21 iulie 

2022 

Ordin nr. 327p din 04 iulie 2022 delegată  dna 

Inna Martînova, consultant principal al Secției 

juridice 

 Cheltuielile aferente  

deplasării au fost acoperite 

de către organizatori. 

2 Deplasare în interes de serviciu,  membru 

al delegației, , la Ankara , Republica 

Turcia, pentru participare în cadrul vizitei 

oficiale la cea de-a X-a reuniune a 

Comisiei interguvernamentale moldo-turcă 

de cooperare economică, precum și la cea 

de-a III- ședință a Comitetului Mixt 

instituit în temeiul Acordului de Comerț 

Liber între republica Moldova și Republica 

Turcia, în perioada 25-29 iulie 20222 

Ordin nr. 364p din 22 iulie 2022 delegat dl Sergiu 

GHERCIU, secretar de statr de stat, 

  

Cheltuielile de: 

-diurnă 3987,94 lei; 

- transport 22282,72 lei 

 au fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislaţiei 

Cheltuielile de cazare și 

transport au fost acoperite 

de către organizatoriele 

de cazare vor fi 

acoperite de către 

organizatori, iar 

cele de transport și 



3 Deplasare în interes de serviciu la Viena, 

Austria, pentru participare la instruirile 

internaționale cu genericul „Cum 

schimbările climatice îți influențează 

mobilitatea? Integrarea migrației de mediu 

în politicile de adaptare”, în perioada 28 

august 2022 - 01 septembrie 2022, inclusi 

Ordin nr. 408p din 24 august 2022 delegată  dna 

Liliana Martin, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

 Cheltuielile aferente 

deplasării (transportul, 

diurnă, cazare) au fost 

acoperite de către 

organizatori 

4 Deplasare în interes de serviciu la  

București, România pentru participare în 

cadrul unei vizite de lucru la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în 

perioada 08-10 septembrie 2022. 

Ordin nr. 418p din 02 septembrie  2022 delegați: 

-dl Vladimir BOLEA, ministru al agriculturii și 

industriei alimentare;  

-dl Vasile ȘARBAN, secretar de stat;  

-dl Iurie SCRIPNIC, secretar de stat;  

-dna Liliana MARTIN, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor; 

-dna Galina PETRACHI, șef al Direcției politici 

și programe de dezvoltare rurală; 

-dl Ghenadie RUSU, șef al  Direcției protecția 

plantelor și siguranța alimentelor de origine 

vegetală; 

-dl Valentin ROȘCA, șef al Direcției politici în 

sectorul zootehnic; 

-dna Rodica REȘITCA, șef al Serviciului 

cercetare, învățământ și consultanță în agricultură; 

-dna Daniela TURCULEȚ, consultant principal 

al Serviciului informare și comunicare cu mass-

media. 

Cheltuielile aferente 

deplasării : 

-transport – 24176,00 lei  

-cazare – 21464,57 lei 

-diurnă – 17423,82 lei 

 au fost suportate de către 

Minister, conform 

legislației 

 

5 Deplasare în interes de serviciu  membru al 

delegației moldovenești,  la Varșovia, 

Republica Polonă, pentru participare la cea 

de-a VI-a reuniune a Comisiei 

interguvernamentale moldo-polone pentru 

cooperare economică, în perioada  12-14 

septembrie 2022. 

Ordin nr. 425p din 12 septembrie 2022 delegat  dl 

Vasile ȘARBAN, secretar de stat, membru al 

delegației moldovenești 

Cheltuielile aferente 

deplasării au fost 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislaţiei:  

diurna – 2327,27 lei;  

cazarea – 4625,00 lei; 

transportul – 12930,00 lei 

 

6 Deplasare în interes de serviciu  membru al 

delegației moldovenești,  la Varșovia, 

Republica Polonă pentru participare la 

reuniunea informală a Miniștrilor 

agriculturii din UE, care va avea loc în 

Ordin nr. 426p din 12 septembrie 2022 delegat  dl 

Vladimir BOLEA, ministru, membru al 

delegației moldovenești,  

Cheltuielile de cazare 

pentru data de 16 

septembrie 2022 au fost 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Cheltuielile de cazării în 

perioada 14-15 septembrie 

2022 au fost acoperite de 

către organizatori 



contextul preluării președinției rotative 

europene de către Republica Cehă 

Industrie Alimentare, 

conform legislaţiei – 

3496,31 lei;  

diurnă – 3888,46 lei; 

transport – 15598,00 lei.  

7 Deplasare în interes de serviciu  pentru 

vizită de studiu în cadrul proiectului 

„Suport institutional în agricultura 

ecologică în Republica Moldova”, susținut 

și finanțat de către Agenția Cehă pentru 

Dezvoltare, în perioada 19- 22 septembrie 

2022, inclusiv, la Brno, Republica Cehă. 

Ordin nr. 429p din 12 septembrie 2022 delegat  dl 

Marin Grama, consultant principal al Direcției 

politici în sectorul vegetal  

 

Cheltuielile de diurnă – 

3094,62; asigurarea 

medicală obligatorie în 

străinătate 65,37 de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislaţiei 

Cheltuielile de transport și 

cazare au fost acoperite de 

către organizatori 


