
                                                                                                                                                                         Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

INFORMAȚIA 

                                                  privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal 

                 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare_   în trimestrul IV, 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 pentru vizită de 

studiu în vederea consolidării capacităților 

instituționale de transpunere în cadrul național 

de politici a prevederilor Agendei 2030, cu 

suportul GIZ, în Germania, în perioada 09-15 

octombrie 2022, inclusiv 

Ordin nr. 505p din 29 septembrie 2022 delegată 

dna Liliana Martin, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

către organizatori. 

 

2.  Deplasare în interes de serviciu membru al 

delegației în cadrul vizitei oficiale de lucru a 

Viceprim-ministrului, Ministru al Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, Nicu POPESCU,  

la Cairo, Republica Arabă Egipt, în perioada 10-

13 octombrie 2022. 

Ordin nr. 514p din 3octombrie 2022 delegat dl 

Vladimir BOLEA, ministru al agriculturii și 

industriei alimentare. 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare, diurnă) acoperite 

integral de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare  

- 45872,77 lei  

 

3.  Deplasare în interes de serviciu,   pentru 

participare la Forumul de Afaceri al 

Parteneriatului Estic: Provocări și Oportunități 

Economice, la Praga, Republica Cehă, în 

perioada 16-19 octombrie 2022. 

Ordin nr. 516p din 3 octombrie 2022, delegat dl 

Sergiu GHERCIU, secretar de stat de stat, 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislaţiei 

– 3858,18 lei 

Cheltuielile aferente 

deplasării cele de transport 

și cazare acoperite de către 

organizatori  

4.  Deplasare în interes de serviciu în legătură cu 

vizita de lucru a doamnei Natalia Gavrilița, Prim-

ministru, în orașul Baku, Republica Azerbaidjan, 

în perioada 09-12 octombrie 2022. 

 

Ordin nr. 523p din 7 octombrie 2022, delegat dl 

Sergiu GHERCIU, secretar de stat 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare, diurnă și asigurare 

medicală) acoperite de 

către Ministerul 

 



Agriculturii și Industriei 

Alimentare, conform 

legislației  

- 32229,88 lei 

5.  Deplasare în interes de serviciu la  București, 

România pentru participare la reuniunile despre 

dezvoltarea cooperării Republicii Moldova - 

NATO în domeniul sporirii rezilienței și 

nivelului de pregătire pentru situații de urgență 

civilă stabilit în Planul Individual de Acțiuni al 

Parteneriatului RM-NATO 2022-2023, în 

perioada 10-12 octombrie 2022, inclusiv. 

Ordin nr. 522p din 6 octombrie 2022, delegat 

- dl Ghenadie Rusu, șef al Direcției protecția 

plantelor și siguranța alimentelor de origine 

vegetală. 

 

 Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare, diurnă) acoperite de 

către NATO. 

 

 

6.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

participare la seminarul practic în cadrul 

proiectului „Sprijinirea schimbului de informații 

și a dezvoltării capacităților în domeniul 

cercetării agricole”  cu tematica „Agricultura 

4.0” organizat cu suportul FOA, la Izmir, 

Republica Turcia, în perioada 17-21 octombrie 

2022, inclusiv. 

Ordin nr. 518p din 3 octombrie 2022, delegată   
dna Cristina Rusnac, consultant principal al 

Serviciului cercetare, învățământ și consultanță în 

agricultură 

 Cheltuielile aferente 

deplasării (transportul, 

diurnă, cazare) acoperite de 

către organizatori 

7.  Deplasare în interes de pentru participare la 

primul Summit Internațional al Produselor 

alimentare de mare și al celor crescute pe teren 

deșertificat – AGRISRAEL, în Statul Israel, or. 

Elat,  în perioada 18-21 octombrie 2022. 
 

Ordin nr. 525p din 7 octombrie 2022, delegat dl 

Vladimir BOLEA, ministru al agriculturii și 

industriei alimentare. 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

diurnă și alte cheltuieli) 

vor fi acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

conform legislației, iar 

cazarea acoperită de către 

organizatori  

- 3805,56 lei 

 

8.  Deplasare în interes de serviciu  pentru 

efectuarea unei vizite de lucru organizată de 

către Întreprinderea de Stat Centrul Republican 

pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor 

cu genericul „Promovarea modernizării și a 

caracterului durabil al producției de bovină - de 

la regenerarea și valorificarea rațională a 

resurselor genetice performante, utilizarea 

metodelor și tehnologiilor europene de 

Ordin nr. 526p din 10 octombrie 2022  dl 

Valentin ROȘCA, șef al Direcției politici în 

sectorul zootehnic 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

către Întreprinderea de Stat 

Centrul Republican pentru 

Ameliorarea și Reproducția 

Animalelor 



reproducere și întreținere a bovinelor la 

obținerea unei producții competitive pe piața 

autohtonă”, în România, în perioada 11-13 

octombrie 2022, inclusiv 

9.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

participare la cursul de instruire dedicat 

responsabililor în procesul de aderare la UE în 

cadrul programului de formare profesională 

tematică prin intermediul Institutului Diplomatic 

Român și al Agenției de Cooperare 

Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), în 

România, în perioada 23-29 octombrie 2022, 

inclusiv. 

Ordin nr. 543p din 21 octombrie 2022, delegată   
dna Ruxanda Macuh, consultant principal al 

Direcției analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor  

Cheltuielile aferente 

deplasării de diurnă 

pentru ziua plecării și 

sosirii acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislației  

- 1142,54 lei 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare) acoperite de către 

organizatori 

10.  Deplasare în interes de serviciu pentru 
participare la vizită de studiu și schimb de 

experiență organizată în cadrul inițiativei IFAD 

„Cooperarea Sud-Sud și cooperarea 

Triunghiulară” (SSTC), la Sarajevo, Bosnia și 

Herțegovina, în perioada 30 octombrie 2022 – 

03 noiembrie 2022, inclusiv. 

Ordin nr. 551p din 25 octombrie 2022, delegată   

dna Maria Leahu, șef al Serviciului industria 

alimentară din cadrul Direcției politici în sectorul 

vegetal 

Cheltuielile aferente 

deplasării cele de diurnă  

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislației  

- 3397,01 lei 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare) acoperite de către 

organizatori 

11.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

participare la Forumul American de Dialoguri 

Comerciale pentru Securitatea Apei și 

Alimentelor în România, Moldova și Ucraina 

organizat în cadrul expoziției INDAGRA, la 

București, România, în perioada 26-29 

octombrie 2022 

Ordin nr. 553p din 25 octombrie 2022, delegat dl 

Vladimir BOLEA, ministru al agriculturii și 

industriei alimentare 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare, diurnă) acoperite 

integral de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

conform legislaţiei  

- 10679,33 lei 

 

12.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

participare la vizită de studiu în cadrul 

proiectului „Modernizarea inovarea și utilizarea 

cunoștințelor pentru sectorul laptelui din 

Moldova (M.I.L.K)”, în perioada 30 octombrie 

2022- 03 noiembrie 2022, inclusiv, la Praga, 

Republica Cehă. 

Ordin nr. 557p din 26 octombrie 2022, delegat dl 

Denis Mutu, consultant principal al Direcției 

medicină veterinară și siguranța alimentelor de 

origine animală 

 Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, cazare 

și diurnă,) suportate de 

către organizatori 



13.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

efectuarea unei vizite de studiu organizată de 

către Rețeaua Națională LEADER în Republica 

Moldova, în cadrul Proiectului „Consolidarea și 

multiplicarea LEADER în Republica Moldova”, 

în România, perioada 07-11 noiembrie 2022, 

inclusiv. 

Ordin nr. 569p din 4 noiembrie 2022, delegată 

dna Eugenia Cîrlig, consultant principal al 

Direcției politici și programe de dezvoltare rurală, 

 Cheltuielile aferente 

deplasării  acoperite de 

către Proiectul menționat. 

 

14.  Deplasare în interes de serviciu   pentru 

participarea la cea de-a șaptea reuniune a 

Subcomitetului de Asociere Republica Moldova 

- Uniunea Europeană în Domeniul Agriculturii, 

Dezvoltării Rurale, Pescuitului și Politicilor 

Maritime, Dezvoltării Regionale, Cooperării 

Transfrontaliere și la Nivel Regional 

(CLUSTER V) , în or. Bruxelles, Belgia, în 

perioada 17-20 noiembrie 2022, inclusiv. 

Ordin nr. 572p din 7 noiembrie 2022, delegată 

dna Liliana MARTIN, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor, 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare, diurnă) acoperite 

de către Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare, conform 

legislației. 

- 17760,58 lei 

 

15.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

participare în cadrul unei vizite de studiu 

TAIEX cu tematica: „Comercializarea 

micilor cantități de produse alimentare de 

origine animală și non-animală pe piața 

locală”, în Republica Lituania în perioada 

20-26 noiembrie 2022. 

Ordin nr. 575p din 9 noiembrie 2022, delegați: 

-dl Vitalie Dragan, șef al Direcției medicină 

veterinară și siguranța alimentelor de origine 

animală; 

-dna Albina Mereuță, consultant principal al 

Direcției medicină veterinară și siguranța 

alimentelor de origine animală 

 Cheltuielile aferente 

deplasării  acoperite de 

către Comisia Europeană, 

prin prisma instrumentului 

TAIEX. 

16.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

participarea la cea de-a șaptea reuniune a 

Subcomitetului de Asociere Republica Moldova 

- Uniunea Europeană în Domeniul Agriculturii, 

Dezvoltării Rurale, Pescuitului și Politicilor 

Maritime, Dezvoltării Regionale, Cooperării 

Transfrontaliere și la Nivel Regional 

(CLUSTER V) , în or. Bruxelles, Belgia, în 

perioada 17-20 noiembrie 2022, inclusiv. 

Ordin nr. 576p din 9 noiembrie 2022, delegat dl 

Iurie SCRIPNIC, secretar de stat, 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare, diurnă) acoperite 

de către Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare, conform 

legislației 

- 18159,64 lei 

 

17.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

participare la ceremonia de inaugurare 

oficială a expoziției sub genericul 

„Republica Moldova Prezintă” la Iași, 

România 11 noiembrie 2022 
 

Ordin nr. 577p din 9 noiembrie 2022, delegat dl 

Vladimir BOLEA, ministru al agriculturii și 

industriei alimentare 

Cheltuielile aferente 

deplasării (diurna în 

mărime de 50%) 

achitată de către 

Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare 

conform legislației 

 



- 387,66 lei 

18.  Deplasare în interes de serviciu pentru, 

participare la conferința organizată de către 

Agenția Franceză pentru Dezvoltare prin 

intermediul „Programului COSTEA 

„Împreună pentru a face față provocărilor 

pentru agricultură irigată”, la Montpellier, 

Franța, în perioada 21-25 noiembrie 2022, 

Ordin nr. 584p din 17 noiembrie 2022, delegată 

dna Angela Dogotari, șef al Serviciului  

îmbunătățiri funciare și fond funciar 

Cheltuielile aferente 

deplasării, cele de 

diurnă acoperite de 

către Ministerul 

Agriculturii și Industrie 

Alimentare, conform 

legislaţiei 

- 5949,03 lei 

Cheltuielile aferente 

deplasării, cele de transport 

și cazare acoperite de către 

organizatori 

19.   Deplasare în interes de serviciu pentru 

participare la cea de-a 9-a reuniune a 

Comitetului de Asociere în configurația 

Comerț RM-UE, în cadrul căreia urmează a 

fi discutate principalele realizări în 

implementarea prevederilor Acordului de 

Asociere componenta DCFTA, la Bruxelles, 

Belgia, în perioada 28-30 noiembrie 2022, 

 

Ordin nr. 589p din 22 noiembrie 2022, delegat dl 

Sergiu GHERCIU, secretar de stat 

Cheltuielile aferente 

deplasării cele de 

transport, cazare și 

diurnă acoperite de 

către Ministerul 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare, conform 

legislaţiei 

- 20516,31 lei 

 

20.  Deplasare în interes de serviciu pentru 
efectuarea unei vizite de studiu, membru în 

componența grupului de lucru, în 

conformitate cu Planul de activitate aprobat 

de către Consiliul de Coordonare al IP 

„Oficiul Național al Viei și Vinului”, or. 

Tbilisi, Georgia, în perioada 29 noiembrie - 

03 decembrie 2022 

Ordin nr. 590p din 23 noiembrie 2022, delegată 

dna Liliana Dascaliuc, șef al Serviciului politici 

în sectorul vitivinicol și al băuturilor alcoolice 

Cheltuielile aferente 

deplasării cele de 

diurnă acoperite de 

către Ministerul 

Agriculturii și Industrie 

Alimentare, conform 

legislaţiei. 

- 3020,40 lei 

Cheltuielile aferente 

deplasării, cele de transport 

și cazare acoperite de către 

organizatori (ONVV) 

21.  Deplasare în interes de serviciu  pentru 

efectuarea unei vizite de studiu cu privire la 

strategiile și acquis-ul UE privind egalitatea 

de gen în cadrul instituțiilor Comisiei 

Europene, organizată de către Proiectul 

„EU4Gender Equality: Reform Helpdesk, 

or. Bruxelles, Belgia, în perioada 05-09 

decembrie 2022, inclusiv. 

 

Ordin nr. 591p din 23 noiembrie 2022, delegată 

dna Liliana MARTIN, șef al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor, 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

către proiectul menționat 



22.  Deplasare în interes de serviciu, pentru 

efectuarea unei vizite de lucru în cadrul 

ședinței de încheiere a proiectului 

AGRUMIG, în cadrul Programului Horizon 

2020, în perioada 05-08 decembrie 2022,  în 

or. Bruxelles, Belgia, inclusiv. 

Ordin nr. 596p din 28 noiembrie 2022/ nr. 605p 

din 1.12.2022 , delegată dna Galina Petrachi, șef 

al Direcției politici și programe de dezvoltare 

rurală 

Cheltuielile aferente 

deplasării cele de 

diurnă acoperite de 

către Ministerul 

Agriculturii și Industrie 

Alimentare, conform 

legislaţiei. 

- 3671,21 lei  

Cheltuielile aferente 

deplasării, cele de transport 

și cazare acoperite de către 

organizatori. 

 

23.  Deplasare în interes de serviciu, pentru 

participare la cea de-a 171-a Sesiune a 

Consiliului Executiv FAO, în or. Roma, 

Republica Italiană În perioada 04-07 

decembrie 2022 

 

Ordin nr. 600p din 29 noiembrie 2022, delegat dl 

Vladimir BOLEA, ministru al agriculturii și 

industriei alimentare 

Cheltuielile aferente 

deplasării (transport, 

cazare și diurnă) 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii 

și Industriei 

Alimentare, conform 

legislației 

- 16540,43 lei 

 

24.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

efectuarea unei vizite de studiu în cadrul 

proiectului de asistență tehnică 

„Modernizarea, inovarea și utilizarea 

cunoștințelor pentru sectorul laptelui din 

Moldova (M.I.L.K.)”, în perioada 04-08 

decembrie 2022, în or. Târgu-Mureș, 

România. 

Ordin nr. . 608p din 5 decembrie 2022, delegată 

dna Viorica Țurcanu, consultant principal al 

Direcției politici în sectorul zootehnic, 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

către organizatori. 

 

25.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

efectuarea unei vizite de lucru cu tematica: 

„Creșterea gradului de conștientizare și 

familiarizare a instituțiilor de resort din 

Republica Moldova cu privire la cerințele și 

funcționarea instituțională în contextul 

implementării Politicii Agricole Comune”, în 

Austria, Viena, în perioada 18-22 decembrie 

2022. 

 

Ordin nr. 613p din 9 decembrie 2022, delegat 

dl Vladimir BOLEA, ministru al agriculturii 

și industriei alimentare 

 Cheltuielile aferente 

deplasării  acoperite de 

către Delegația UE în RM. 

 



26.  Deplasare în interes de serviciu pentru 

efectuarea unei vizite de lucru cu tematica: 

„Creșterea gradului de conștientizare și 

familiarizare a instituțiilor de resort din 

Republica Moldova cu privire la cerințele și 

funcționarea instituțională în contextul 

implementării Politicii Agricole Comune”, în 

Austria, Viena, în perioada 18-22 decembrie 

2022, 

Ordin nr. 614p din 9 decembrie 2022, 

delegați: 

- dl Sergiu GHERCIU, secretar de 

stat; 

- dna Liliana MARTIN, șef al 

Direcției analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor. 

 

 Cheltuielile aferente 

deplasării  acoperite de 

către Delegația UE în RM. 

 

 


