
                                                                                                                                                                         Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

INFORMAȚIA 

                                          privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

                                             Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare_     în  anul 2021 

                                                                                                                          (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 

Ucraina, pentru participare la inițiera 

consultărilor cu partea ucaineană privind 

prigătirea pentru lansarea construcției 

podului rutier de frontieră peste rîul 

Nistru la hotarul Ucrainei ți Republicii 

Moldova în zona localităților Yampil -

Cosăuți.  Perioada 10-11 martie 2021. 

Ordin nr.195p din 09 martie 2021, delegat dl Igor 

Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regională  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

2 Deplasare în interes de serviciu la 

Minsk, Republica Belarus pentru 

vizită oficială de lucru a Președintelui 

Parlamentului Republicii Moldova 

Zinaida CRECEANÎI. Perioada 5-7 

mai 2021. 

Ordin nr.284p din 04 mai 2021 delegat dl Ion 

PERJU, ministru; 

 

Cheltuielile de diurnă și 

transport au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 6723,24 lei 

Cheltuieli  de cazare 

acoperite către 

organizatori 

3 Deplasare în interes de serviciu în 

Bulgaria pentru schimb de experiență 

și promovarea produselor vitivinicole 

în cadrul Proiectului” Comerț și 

Inovare în Industria Vinicolă – 

WINET”. Perioada 04-07 iulie 2021 

Ordin nr. 401p din 29 iunie 2021 deleagată dna 

Liliana Dascaliuc, șef al Serviciului politici și 

reglementări în domeniul produselor sectorului 

vitivinicol și băuturilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



4  Deplasare în interes de serviciu în  

pentru participare la turneul de studiu 

”Politici publice și cele mai bune practici 

pentru îmbunătățirea cadrului de 

dezvoltare rurală în Letonia” în cadrul 

proiectului ”Implicarea societății civile în 

îmbunătățirea politicilor și promovarea 

modelelor eficiente de dezvoltare rurală”. 

Perioada 17 – 25 iulie 2021 

Ordin nr. 458p din iulie 2021 delegat dl Mihail 

MACHIDON, secretar de stat. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

5 Deplasare în interes de serviciu în 

România pentru participare în cadrul 

vizitei de studiu în Parcul Național 

”Munții Rodnei”, sit Natura 2000, pentru 

preluarea practicii de management a 

Parcurilor Naționale și Rezervației 

Biosferei din România ). Perioada 27-31 

iulie 2021. 

Ordin nr. 479p din 23 iulie 2021 deleagată dna 

Veronica Josu, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul biodiversității 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

6 Deplasare în interes de serviciu în 

România pentruvizită de studiu în 

vederea preluării experienței în domeniile 

prioritare de dezvoltare regională. 

Perioada 23-24 ianuarie 2020. 

Ordin nr. 534p din 06 august 2021  delegați: 

- Ion Pînzari, consultant principal al Direcției 

politici de dezvoltare regional; 

- Maria Prisacari, director al Agenției de 

Dezvoltare Regioanală Nord. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

7 Deplasare în interes de serviciu în 

România, în cadrul vizitei de studiu în 

contextual implementării grantului 

ECAPDEV, pentru pregătirea proiectului 

”Securitatea Aprovizionării cu Apă și 

Sanitație în Republica Moldova. Perioada 

17-20 august 2021. 

Ordin nr. 561p din 16 august 2021  delegați: 

- Dl Andrian Delinschi, șef al Direcției politici de 

management integrat  al resurselor de apă; 

- Dl Radu Strătuță, director adjunct al Agenției 

apele Moldovei. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

8 Deplasare în interes de serviciu în 

România, pentru participare la 

Simpozionul România LEADER de 

10, precum și la cea de-a 3-a 

Conferință Națională dedicată 

Ordin nr. 681p din 28 septembrie 2021, delegat Dl 

Viorel GHERCIU, ministru. 

 

Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

 



Programului”Tinerii Lideri pentru 

Agricultură”, Perioada 29-30 

septembrie 2021. 

conform legislației – 

9840,38 lei 

9 Deplasare în interes de serviciu la Roma,  

Deplasare în interes de serviciu în 

România,  pentru participare la 

Simpozionul România LEADER de 10, 

precum și la cea de-a 3-a Conferință 

Națională dedicată Programului”Tinerii 

Lideri pentru Agricultură”, Perioada 29-

30 septembrie 2021. 

Ordin nr. 679p din 27 septembrie 2021 delegat dl   - 

Petru Tataru șef interimar al Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor 

Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

conform legislației – 

9105,34 lei 

 

10 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Siofok, Ungaria, pentru participare la 

Simpozionul internațional pe animale și 

păsări mono gastrice organizat de către 

”Agrofeed” LTD Ungaria.  Perioada  06-

11 noiembrie 2021. 

Ordin nr. 800p din 01 noiembrie 2021, delegate dl 

Iurie SCRIPNIC, secretar de stat. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

11 Deplasare în interes  la Viena, Austria,  
pentru participare la vizită de studiu în 

cadrul  proiectului de asistență tehnică 

Twinning care oferă suport la elaborarea 

Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Agricolă și Rurală pentru anii 2021-2027. 

Perioada 07-13 noiembrie 2021. 

Ordin nr. 798p din 01 noiembrie 2021, delegați: 

  - dl Petru Tataru, șef interimar al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor; 

- dna Galina Petrachi, șef al  Secție politici și 

programe de dezvoltare rurală; 

- dl Valentin Roșca, șef al Direcției politici 

în sectorul zootehnic; 

- dl Ghenadie Rusu, șef al Secției protecția 

plantelor și siguranța alimentelor de origine 

vegetală; 

- dl Marin Grama, consultant principal al 

Serviciului producției ecologică și produse cu 

denumire de origine. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

12 Deplasare în interes de serviciu  la 

Tirana, Republica Albania, pentru 

participare la cea de-a 15 reuniune anuală 

de lucru a Miniștrilor Agriculturii din 

Europa de Sud-Est (ESE). Perioada 16-18  

noiembrie 2021. 

Ordin nr. 815p din 11 noiembrie 2021, delegat Dl 

Viorel GHERCIU, ministru. 

 

Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

conform legislației-

12593,33 lei 

 



13 Deplasare în interes de serviciu la 

Halmstad, Suedia, la conferința dedicată 

celebrării a „30 de ani de la constituirea 

abordării LEADER”, precum și la 

adunarea Generală a membrilor ELARD. 

Perioada 28 noiembrie 2021- 03 

decembrie 2021 

Ordin nr. 828p din 23  noiembrie 2021, delegată 

dna Galina Petrachi, șef al  Secție politici și 

programe de dezvoltare rurală; 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

14 Deplasare în interes  la Viena, Austria,   
pentru participare la vizită de studiu în 

cadrul  proiectului de asistență tehnică 

Twinning care oferă suport la elaborarea 

Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Agricolă și Rurală pentru anii 2021-2027. 

Perioada 07-13 noiembrie 2021.2020. 

Ordin nr. 805p din 04  noiembrie 2021, delegată  
dna Liliana Dascaliuc, șef al Serviciului în sectorul 

vitivinicol și al băuturilor alcoolice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

15 Deplasare în interes de serviciu la 

București, România, pentru vizită de 

lucru  la  invitația dlui Adrian-Ionuț 

CHESNOIU, Ministrul Agriculturii și 

Dezvoltării Regionale al României. 

Perioada 19-20 decembrie 2021 

Ordin nr.866p din 17 decembrie2021, delegat Dl 

Viorel GHERCIU, ministru. 

 

Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

conform legislației - 

9193,03 lei 

 


