
                                                                                                                                                                         Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

INFORMAȚIA 

                                          privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

                                             Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului   _     în  anul 2020 

                                                                                                                          (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 

Filanda, pentru participare la vizită de 

studiu în cadrul Componentei II a 

proiectului ”Studiul impactului social și 

de mediu al Complexului Hidroenergetic 

Nistrean”. Perioada 13-15 ianuarie 2020, 

Ordin nr.11p din 09 ianuarie 2020 delegați: 

-Dl Andrian Delinschi, șef al Direcției politici de 

management integrat  al resurselor de apă; 

-Dl dumitru Gorelco, șef la Direcției politici in 

domeniul diodiversității. 

-Dl Radu Cazacu, director adjunct al Agenției apele 

Moldovei. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

2 Deplasare în interes de serviciu la 

Berlin,  în Republica Federală 

Germană pentru participare la cel de-

al 12 Forum Global pentru 

Alimentație și Agricultură (GFFA). 

Perioada 15-19 ianuarie 2020 

Ordin nr.12p din 09 ianuarie 2020 delegat dl 

Ion PERJU, ministru; 

Ordin nr.13p din 09 ianuarie 2020 delegat dl 

Maxim Popov, șef al Cabinetului ministrului 

Cheltuielile de diurnă 

au fost acoterite de 

către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

conform legislației - 

5381,64 lei 

-5381,64 lei 

Cheltuieli acoperite 

de  cazare , transport 

către organizatori 

3 Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles, Belgia pentru participare la 

reuniunea Platformei nr.2 a 

Parteneriatului Estic cu 

tematica”Dezvoltarea economică și 

oportunități de piață”. Perioada 16-19 

ianuarie 2020 

Ordin nr. 28p din 15 ianuarie 2020 delegat  dna 

Tatiana NISTORICĂ, secretar de stat 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



4 Deplasare în interes de serviciu la Viena, 

Austria pentru participare la ședința de 

Preluare a Președinției de către Republica 

Moldova a Comisiei Internaționale pentru 

Protecția Rîului Dunărea (ICPDR). 

Perioada 29-31 ianuarie 2020. 

Ordin nr. 29p din 15 ianuarie 2020 delegat dl Dorin 

Andros, secretar de stat. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

5 Deplasare în interes de serviciu la  s. 

Maiaki, Odessa, Ucraina, pentru 

participare la ședința comună a 

membrilor Consiliului de administrare a 

zonei RAMSAR ”Nistrul de Jos” din 

Republica Moldova cu administrația 

Parcului Național 

”Нижньодніпровський національний 

природний парк”. Perioada 23-24 

ianuarie 2020. 

Ordin nr. 40p din 22 ianuarie 2020 delgată dna 

Veronica Josu, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul biodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

6 Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles pentru participare la conferința 

Anuală Startegică CBC (Cooperarea 

Transfrontalieră) post 2020. Perioada 27-

30 ianuarie 2020. 

Ordin nr. 45p din 24 ianuarie 2020 delegată dl Petru 

Tataru, consultant principal al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

7  Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles, pentru participare la vizita de 

lucru privind facilitarea pregătirii 

Programelor de lucru a Secretariatului 

CEFTA. Perioada 26-30 ianuarie 2020. 

Ordin nr. 160p din 24 ianuarie 2020 delegată dna 

Tatiana NISTORICĂ, secretar de stat. 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 4915,53 lei 

Cheltuieli de transport  

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

8 Deplasare în interes de serviciu la Roma, 

Italia, pentru participare la cea de-a 43-a 

Sesiune anuală de Guvernare al Fondului 

Internațional pentru Dezvoltare Agricolă 

(IFAD). Perioada 09-13 februarie 2020 

Ordin nr. 170p din 24 ianuarie 2020 delegat dl  

Mihail MACHIDON, secretar de stat. 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 4793,35 lei 

Cheltuieli de transport  

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

9 Deplasare în interes de serviciu în 

Gandhinagar, India, pentru participare la 

Conferința Părților la Convenția privind 

conservarea speciilor migratoare de 

animale sălbatice (CMS, Bonn, 1979).  

Perioada 14-24 februarie 2020. 

Ordin nr. 177p din 05 februarie 2020, delegată dna 

Olga Ursachi, șef la Direcției politici in domeniul 

diodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



10 Deplasare în interes de serviciu la 

Nurnberg, Germania,  pentru participarea 

la Congresul ”Organic delivers!” care va 

avea loc în cadrul Expoziției 

Internaționale de produse ecologice din 

Europa ”BioFach 2020”. Perioada 11-15 

februarie 2020. 

Ordin nr. 183p din 10 februarie 2020, delegată dna 
Marina Ilușca, consultant principal al Serviciului 

producție ecologică și produse cu denumire de 

origine. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

11 Deplasare în interes de serviciu la Viena, 

Austria, pentru participare la Seminarul 

regional de instruire în domeniul 

sistemelor de monitorizare, raportare și 

verificare a GES, organizat în cadrul 

proiectului EU4Climat. Perioada 16-22 

februarie 2020. 

Ordin nr. 188p din 12 februarie 2020, delegată dna 

Valentina Țapiș, șef al Secției politici de aer și 

schimbări climatice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

12 Deplasare în interes de serviciu la Minsk, 

Republica Belarus, pentru participarea la 

seminarul de informare”Avansarea 

pactului primarilor în Parteneriatul 

Estic”. Perioada 26-29 februarie 2020. 

Ordin nr. 192p din 13 februarie 2020, delegați: 

- dl Pavel Cerevan, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor; 

- dl Andrei Cucoș, consultant superior al Direcției 

politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 2318,01 lei 

-2318,01 lei 

Cheltuieli de transport  

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

13 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția pentru participare la cea 

de-al VI-lea Raport al Republicii 

Moldova privind implimentarea 

Conveției ONU cu privire la elimenarea 

tuturor formelor de discriminare față de 

femei. Perioada 19-21 februarie 2020. 

Ordin nr. 194p din 14 februarie 2020 delegată dna 

Tatiana NISTORICĂ , secretar de stat. 

 Cheltuieli au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

14 Deplasare în interes de serviciu la Roma, 

Italia pentru participare la cea de-a 2-a 

Reuniune a Grupului de lucru privind 

Cadrul Global a Biodiversității Post 

2020. Perioada 23 februarie 2020 - 03 

martie 2020. 

Ordin nr. 197p din 17 februarie 2020, delegată dna 

Ala Rotaru, consultant superior al Direcției politici 

în domeniul biodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

15 Deplasare în interes de serviciu la 
Budapesta, Ungaria pentru participarea la 

ședința Grupului de lucru pentru 

Ordin nr. 217p din 24 februarie 2020, delegat dl 

Igor Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regională 

Cheltuielile de cazare , 

transport, diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

 



Programul Transnațional Dunărea (PTD). 

Perioada 24-27 februarie 2020 inclusiv. 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 14340,84 lei 

16 Deplasare în interes de serviciu România  

pentru participare la activitățile sesiunilor 

comune în baza Memorandumului de 

Înțelegere între Regia Națională a 

Pădurilor – Romsilva și Agenția 

”Moldsilva”.  Perioada 14-16 septembrie 

2020 

Ordinul nr. 289p din 16 SEPTEMBRIE 2020, 

delegat Dl Maxim Popov, secretar de stat 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 2362,68 lei 

Cheltuieli de transport  

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

17 Deplasare în interes de serviciu România  
pentru participare la activitățile 

sesiunilor comune în baza 

Memorandumului de Înțelegere între 

Regia Națională a Pădurilor – 

Romsilva și Agenția ”Moldsilva”.  

Perioada 17-20 septembrie 2020 

Ordinul nr. 603p din 16 SEPTEMBRIE 2020, 

delegat Dl Ion PERJU, ministru  

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 3965,16 lei 

Cheltuieli de transport  

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 


