
                                                                                                                                                                         Anexă 

                                                                                                                                                                       la Decizia Prim-ministrului 

INFORMAȚIA 

                                                     privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

                                             Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului   _      în anul 2019 

                                                                                                    (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 Kiev, 

Ucraina, participare la seminarul cu 

tematica „Consolidarea cooperării 

transfrontaliere și gestionarea integrată a 

resurselor de apă în bazinul fluviului 

Nistru, implementat de OSCE. Perioada 

22 ianuarie 2019 

Ordin nr. 22p din 14 ianuarie 2019 delegați: 

-dl Andrian Delinschi, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă; 

-dna Ana Sîrbu, consultant principal al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de apă. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

2 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția, pentru participare la 

Sesiunea intermediară a Reuniunii 

Părților la Convenția privind evaluarea 

impactului asupra mediului înconjurător 

în zonele context transfrontier și la 

Protocolul privind evaluarea strategică de 

mediu. Perioada 04-08 februarie 2019. 

Ordin nr. 27p din 15 ianuarie 2019, delegat dl 

Dumitru Gorelco, consultant superior al Direcției 

politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

3 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Izmir, Republica Turcia, participarea la 

cea de-a 14-a ediție a Expoziției 

Internaționale în Agricultură și 

Zootehnie. Perioada 06-09 februarie 2019 

Ordin nr nr. 40p din 23 ianuarie 2019, delegați: 

-dl Veaceslav Cernat, secretar de stat; 

-dna Tatiana Nistorică, şef al Direcţiei politici de 

producţie, procesare şi reglementare a calităţii 

produselor de origine animalieră 

 

Cheltuielile de diurnă și 

transport international au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-15484,14 lei 

Cheltuieli de transport 

intern și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

4 Deplasare în interes de serviciu în Addis 

Ababa, Ethiopia, pentru participarea la 

Ordin nr. 59p din 30 ianuarie 2019, delegați:  Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



evenimentul „The First WHO/FAO 

International Conference on Food Safety.  

Perioada 10-14.02.2019 

dl Vitalie Dragan, șef al Direcţiei politici din 

domeniul medicină veterinară și siguranţa 

alimentelor de origine animalieră; 

dl Serghei Balacci, consultant principal al Direcţiei 

politici din domeniul medicină veterinară și 

siguranţa alimentelor de origine animalieră. 

5 Deplasare în interes de serviciu la 

București, România, pentru participare la 

Reuniunea Coordonatorilor Naționali și 

Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării.  Perioada 13-

15.02.2019. 

Ordin nr. 76p din 06 februarie 2019 delegată 

dna Silvia Dragomir, consultant principal al 

Direcției politici de dezvoltare regional. 

 

 

Cheltuielile de cazare , 

transport, diurnă au fost 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-7604,74 lei 

 

6 Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles, pentru participare la reuniunea 

la Nivel Înalt privind strategiile macro-

regionale ale UE. Perioada 21-

23.02.2019. 

 

Ordin nr. 78p din 06 februarie 2019 delegat dl Igor 

Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regional. 

 

 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurnă au fost 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-13453,82 lei 

 

7  Deplasare în interes de serviciu la 

București, România, pentru participare la 

reuniunea la nivel de experți privind 

implementarea proiectelor finanțate în 

cadrul celui de-al treilea Protocol 

adițional între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul României la 

Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul României privind 

implementarea programului de asistență 

tehnică și financiară. Perioada 13 

februarie 2019 

Ordin nr. 87p din 12 februarie 2019 delegat dl Ion 

Lică, șef al Serviciului managementul proiectelor 

de mediu. 

 

 

Cheltuielile de transport şi 

diurna în mărime de 50% 

din norma stabilită au fost 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației- 291,04 lei 

 

8  Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi, 

Georgia, participarea la Forumul 

Internațional „Land Use and Urban 

Planning Practices in cities of EU 

Associated Countries”. Perioada 

28.02.2019-03.03.2019 

Ordin nr. 101p din 20 februarie 2019 delegați: 

-dna Silvia Dragomir, consultant principal al 

Direcției politici de dezvoltare regional; 

-dl Serghei Severin, consultant principal al Direcției 

planificare spațială. 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-4685,90 lei  

Cheltuieli de transport  

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

9 Deplasare în interes de serviciu în 

or.Almatî, Kazahstan, pentru participare 

Ordin nr. 103p din 20 februarie 2019, delegat  Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



la Forumul privind protecția financiară 

împotriva dezastrelor naturale din Asia 

Centrală. Perioada 24-28 februarie 2019. 

 

 

dl Vasilii Dogotari, consultant superior al Secției 

juridice 

10 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Paris, Franța, pentru participare la cea de-

a 7-a Conferință Plenară a Platformei 

Inter-Guvernamentale, Politico-Științifice 

în Biodiversitate și Servicii Ecosistemice 

(IPBES-7) și consultările regionale. 

Perioada 27.04.2019-05.05.2019. 

Ordin nr. 104p din 20 februarie 2019, delegată 

dna Ala Rotaru, consultant superior al Direcției 

politici în domeniul biodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

11 Deplasare în interes de serviciu în 

regiunile Gdansk, Sopot și Krakow, 

Polonia, pentru participare la vizita de 

studiu cu tematica: „Planificarea 

financiară pe termen lung a investițiilor 

capitale la nivel local. Pregătirea, 

finanțarea și implementarea proiectelor 

de investiții capitale”. Perioada 

31.03.2019-06.04.2019. 

Ordin nr. 105p din 20 februarie 2019, delegată 

dna Mariana Covic, șef al Secției financiar-

administrative a Direcției management instituțional 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

12 Deplasare în interes de serviciu în Kiev, 

Ucraina, pentru participare la 

evenimentul regional privind datele 

deschise și e-guvernarea de mediu. 

Perioada 04-06 martie 2019.  

Ordin nr. 112p din 26 februarie 2019, delegată 

dna Veronica Lopotenco, șef al Secției politici de 

aer și schimbări climatice. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

13 Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles, Belgia, participare la 

Reuniunea Platformei 3 a Parteneriatului 

Estic pe tematicile: Conectivitatea, 

eficiența energetică, mediu și schimbări 

climatice. Perioada 12-14 martie 2019. 

Ordin  nr. 116p din 27 februarie 2019, delegată 

dna Veronica Lopotenco, șef al Secției politici de 

aer și schimbări climatice. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

14 Deplasare în interes de serviciu în 

Bruxelles, Belgia pentru efectuarea unei 

vizite de studiu cu tematica: „Abordarea 

LEADER”. Perioada 13-15 martie 2019 

Ordin nr. 58p din 21 august 20017 delegat dna 

Galina Petrachi, șef al Direcției politici și programe 

de dezvoltare rurală     

  



 

15 Deplasare în interes de serviciu la 

Budapesta, Ungaria, pentru participare la 

atelierul de lucru în cadrul căruia va fi 

prezentat Proiectul regional „Suport 

pentru dezvoltarea sistemelor naționale 

de supraveghere a organismelor 

dăunătoare plantelor și certificare 

fitosanitară TCP/RER/3705”. Perioada 

11-13 martie 2019. 

Ordin nr.116p din 27 februarie 2019 delegată dna 

Veronica Tertea, şef al Direcției politici în 

domeniul protecţiei plantelor şi siguranţa 

alimentelor de origine vegetală. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

16 Deplasare în interes de serviciu în 

Bulgaria, pentru participare la Mobilitatea 

Academica din cadrul Universității 

Agrare din Plovdiv. Perioada 18-

22.03.2019 

 

Ordin nr. 147p din 11 martie 2019, delegat dl 

Augustin Volconovici, consultant principal al 

Direcției politici de dezvoltare regională 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

17  Deplasare în interes de serviciu în or. 

Brno, Republica Cehă,  pentru participare 

la ședința regională a țărilor Europei 

Centrale și de Est de pregătire către 

Conferințele Părților Convențiilor Basel, 

Rotterdam și Stockholm. Perioada 25-29 

martie 2019. 

 

Ordin nr. 156p din 12 martie 2019 delegată dna 

Svetlana Bolocan, șef al Direcției politici de 

management al deșeurilor și substanțelor chimice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

18 Deplasare în inters serviciu în Tirana, 

Albania, pentru participare la atelierul 

regional de lucru privind Agroecologia în 

Balcani și țările adiacente. Perioada 02-

05 aprilie 2019. 

Ordin nr. 157p din 12 martie 2019, delegată dna 

Marcela Stahi, șef al Serviciului producție 

ecologică și produse cu denumire de origine. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

19 Deplasare în interes de serviciu în 

Geneva, Elveția, pentru participare la cea 

de-a 11-ea reuniune a grupului de lucru 

pe problemele apei și sănătății din cadrul 

Protocolului privind Apa și Sănătatea în 

Ordin nr. 162p din 14 martie 2019, delegată dna 

Tronza Serafima, consultant superior al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de 

apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



Republica Moldova. Perioada 01-05 

aprilie 2019. 

20 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția, pentru participare la cel 

de-al 7-lea atelier cu privire la adaptarea 

la schimbările climatice în bazinele 

hidrografice transfrontaliere. 

Perioada28.04.2019-02.05.2019 

Ordin nr. 167p din 15 martie 2019, delegat dl 

Andrian Delinschi, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

21 Deplasare în interes de serviciu la Kiev, 

Ucraina, pentru participarea la atelierul 

regional privind analiza economică a 

Planurilor de gestionare a discretelor 

hidrografice. Perioada 27.03.19-

28.03.2019 

 

Ordin nr.182p din 22 martie 2019, delegată dna 

Gratii Victoria, consultant principal  al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de 

apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

22 Deplasare în interes de serviciu la Kiev, 

Ucraina, pentru participarea la ședinţă a 

comisiei moldo-ucrainene privind 

utilizarea stabilă şi protecţia bazinului 

fluviului Nistru. Perioada 04-05 aprilie 

2019. 

Ordin nr. 219p din 03 aprilie 2019 delegați: 

-dna Țapiș Valentina, secretar de stat; 

-dl Delinschi Adrian, şef al Direcţiei politici de 

management integrat al resurselor de apă; 

-dl Dumitru Gorelco, şef al Direcţiei politici în 

domeniul biodiversităţii 

-dl Radu Cazacu, director adjunct al Agenţiei Apele 

Moldovei. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

23 Deplasare în interes de serviciu la Paris, 

Franţa, pentru participare, ședinţa 

Biroului Grupului special de lucru pentru 

acţiuni "VERZI" şi seminarul "Mineritul 

şi creşterea verde în ţările Europa de Est, 

Caucaz şi Asia Centrală (EECAC). 

Perioada 17-20 aprilie.2019. 

 

Ordin nr. 220p din 03 aprilie 2019, delegați:  

-dna Maria Nagornîi, şef al Direcţiei politici de 

prevenire a poluării şi evaluării de mediu; 

-dl Victor Galuşcă, şef al Serviciului protecţia 

solului şi subsolului 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

24 Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles, Belgia, pentru participarea la 

Ședinţă a grupului de coordonarc: pentru 

Creşterea albastră a Mării Negre. 

Perioada 15-16 aprilie 2019.        

Ordin nr. 223p din 03 aprilie 2019, delegat dl Ion 

Lică, șef al Serviciului managementul proiectelor 

de mediu. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 



25 Deplasare în interes de serviciu la  

Belgrad, Serbia, pentru participare la 

consultările regionale privind Cadrul 

Global al Biodiversităţii Post-2020 pentru 

Europa Centrală şi de Est. Perioada 15-19 

aprilie 2019. 

Ordin nr. 225p din 03 aprilie 2019, delegată dna 

Ala Rotaru, consultant superior al Direcţiei politici 

în domeniul biodiversităţii 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

26 Deplasare în inters de serviciu în Turcia, 

în contextul instruii în domeniul 

diplomaţiei în agricultură "The 

International Agricultural Diplomacy 

Traning Course". Perioada 23-27 aprilie 

2019. 

Ordin nr. 250p din 10 aprilie 2019, delegați: 

-dna Viorica Gira, consultant principal al Direcţiei 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

-dna Cristina Sprincean, consultant superior al 

Direcţiei analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor.           

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-8384,08 lei  

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

27 Deplasare în interes de serviciu în Tartu, 

Estonia, în contextual paricipării la 

evenimentul Agroforumul Internaţional 

Mare Balticum, "Agroecologia ca motor 

al sisteme alimentare durabile" precum şi 

la panelul Parteneriatului Estic privind 

"Reformele structurale, arhitectura 

sectorului financiar, agricultura şi 

IMMurile: Agricultura ecologică". 

Perioada 23.04.2019 -27.04.2019 

Ordin nr. 275p din 17 aprilie 2019, delegată  dna 

Stahi Marcela, șef al Serviciului producție 

ecologică și produse cu denumire de origine. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

28 Deplasare în interes de serviciu în 

Geneva, în contextul participării la 

forumul Internaţional pentru Siguranţa 

Alimentelor şi Comerţ. Perioada 

22.04.2019 -25.04.2019 

Ordin nr. 276p din 17 aprilie 2019, delegați: 

- dl Boris Foca, sef al Direcţiei analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor, 

-dl Vitalie Dragan şef al Direcţiei politici în 

domeniul medicină veterinară şi siguranţa 

alimentelor de origine animalieră. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

29 Deplasare în interes de serviciu în Minsk, 

Republica Belarus, în contextul 

participării la şedinţa preparatorie pe 

marginea conferinţei Părţilor la 

Convenţia privind comerţul internaţional 

cu specii de faună şi flora pe cale de 

dispariţie (CITES Washington 1973) 

Ordin nr. 278p din 18 aprilie 2019, delegați: - 

 dl Pavel Cerevan, consultant superior al Direcţiei 

analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

-dl Ion Grati, consultant superior al Direcţiei 

politici оn domeniul 

biodiversitătii.        

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite  de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-4831, 76 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

30 Deplasare în interes serviciu la Beijing 

China, în contextul participării la 

ceremonia oficială de deschidere a 

Expoziţiei Internaţionale de Horticultura 

Ordin nr. 277p din 17 aprilie 2019, delegat  dl Boris 

Foca, sef al Direcţiei analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor,         

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 



"Beijing Expo". Perioada 26.04.2019-

03.05.2019. 

 Mediului conform 

legislației-4293.94 lei 

31 Deplasare în interes de serviciu în 

or.Aşgabat, Turkmenistan, pentu a 

participa la lucrările celei de-a XXII-a 

şedinţă a Comitetului interguvemamental 

de cooperare pe problemele producţiei şi 

livrării seminţelor de soiun şi hibrizi ai 

culturilor agricole, materialului săditor 

pomicol şi viticol. Perioada 13.05.2019-

17.05.2019. 

Ordin nr. 322p din 07 mai 2019, delegat dl Vasile 

Şarban, şef al Direcţiei politici de producţie, 

procesare şi reglementare a calitătii produselor de 

origine vegetală.  

 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-3005,67 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

32 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Bucureşti, România, în scopul vizitei de 

studiu în cadrul proiectului Uniunii 

Europene Creşterea competitivităţii 

sectorului agroalimentar prin integrarea 

acestuia în lanţurile valorice şi globale, în 

special a sectorului culturii de soia. 

Perioada 15.05.2019-20.05.2019. 

Ordin nr. 326p din 07 mai 2019, delegat dna Vera 

Chilari, consultant principalal Serviciului ştiinţă, 

educaţie şi extensiune rurală, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

33 Deplasare în interes de serviciu în or.   

Budapesta, Ungaria, participare la  

consultările Informale la nivel înalt, 

organizate de către Oficiul Regional FAO 

pentru Europa și Asia Centrală. Parioada 

15.05.2019-18.05.2019. 

Ordin nr. 342p din 13 mai 2019, delegat Iurie 

UȘURELU, Secretar General de Stat 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

34 Deplasare în interes serviciu la Paris, 

Franța pentru participarea la cel de-al III-

lea Atelier de instruire privind raportarea 

în temeiul Rezoluției nr. 8 (2012) a 

Convenției privind conservarea vieții 

sălbatice și a habitatelor (Berna 1979) a 

speciilor și habitatelor incluse în Rețeaua 

Emerald. Perioada 22.05.2019-

24.05.2019. 

Ordin nr. 353p din 18 mai 2019, delegat dna 

Veronica Josu, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul biodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



35 Deplasare în interes de serviciu la Viena, 

Austria, pentru participare la ședința 

Panelului privind mediul și schimbările 

climatice din cadrul Parteneriatului Estic. 

Perioada 26.05.2019 – 29.05.2019 

Ordin nr. 380p din 21 mai 2019, delegat dna Maria 

Nagornîi șef al Direcției politici de prevenire a 

poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

36 Deplasare în interes de serviciu la Kiev, 

Ucraina, pentru a participa la seminarul 

de formare privind metodologia de 

evaluare a pierderilor directe cauzate de 

dezastrele din agricultură, pescuit şi 

silvicultură. Perioada 27.05.2019- 30.05. 

2019. 

Ordin nr. 349p din 16 mai 2019, delegat dl Pavel 

Cerevan, consultant superior al Direcţiei analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

37 Deplasare în interes de serviciu în 

România, pentru participare în cadrul 

vizitei de studiu organizată prin 

intermediul Proiectului "Modernizarea 

serviciilor publice locale оn Republica 

Moldova". Perioada 02.06.2019 – 

07.06.2019 

Ordin nr. 364p din 20 mai 2019, delegat dl Sergiu 

Tăbăcaru, consultant principal al Secţiei relaţii cu 

instituţiile de dezvoltare regională, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

38 Deplasare în interes serviciu în Ucraina, 

pentru participarea la ședința a XVII – a 

Împuterniciților Guvernului RM și 

Cabinetul Miniștrilor al Ucrainei privind 

realizarea prevederilor Acordului 

bilateral pentru utilizarea comună și 

ptotecția apelor de frontier. Perioada 10-

12 iunie 2019. 

Ordin nr. 423p din 06 iunie 2019, delegat dl Ion 

Grati, consultant superior al Direcției politici în 

domeniul biodiversității 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

39 Deplasare în interes de serviciu în Italia, 

pentru participare la vizită de studiu în 

cadrul cadrul ”Academiei vitivinicole”. 

Perioada 10-14 iunie 2019 

Ordin nr. 408p din 29 mai 2019, delegat dl  Valeriu 

Cebotari, consultant principal al Serviciului politici 

și reglementări în domeniul produselor sectorului 

vitivinicol si băuturilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

40 Deplasare în interes serviciu în Franța și 

Germania, pentru participare la vizită de 

studiu desfasurate de”Livada Moldovei”. 

Perioada 11.06.2019-14.06.2019 

Ordin nr. 428p din 07iunie 2019, delegat dna 

Rodica Resitca, sef al Servicciului stiinta educatie 

si extensiune rurala 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



401 Deplasare în interes de serviciu în Lahti, 

Finlanda, pentru participarea la Conferinţa 

Internaţională privind apa EUROPE – 

INBO. Perioada 16.06.2019-21.06.2019 

Ordin nr. 329 p din 07 mai 2019, delegat dna Ana 

Sirbu, consultant principal al Direcţiei politici de 

management integrat al resurselor de apă; 

-dna Victoria Gratii,  consultant principal al 

Direcţiei politici de management integrat al 

resurselor de apă; 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

42 Deplasare în interes de serviciu în Minsk, 

Belorusia, pentru articiparea la cel de-al 2 

seminar bigeografic privind speciile 

listate în rezoluția nr. 6 și nr. 4. Perioada 

17-20 iunie 2019. 

Ordin nr. 453 p din 12 iunie 2019, delegat dna 

Veronica Josu, consultant principal al Direcţiei 

politici în domeniul biodiversităţii 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

43 Deplasare în interes serviciu la Roma, 

Italia, în contextul participăriila  

conferinta țărilor member FAO. Prioada 

21-24 iunie 2019. 

Ordin nr. 474 p din 20 iunie 2019, delegat dna 

Georgeta Mincu, ministru 

 

 

Cheltuielile de cazare , 

transport, diurnă au fost 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-22843,74 lei 

 

44 Deplasare în interes de serviciu la 

Batumi, Georgia, penru participare la 

Reuniunea Grupului de experţi pentru 

speciile invazive din cadrul Convenţiei 

privind conservarea vieţii sălbatice şi a 

habitatelor naturale din Europa (Berna 

1979). Prioada 23.06.2019-26.06.2019 

 

Ordin nr. 315p din 02 mai 2019, delegat dna 

Veronica Josu, consultant principal al Direcţiei 

politici în domeniul biodiversităţii 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

45 Deplasare în interes de serviciu la Paris,                

Franța pentru participare la Forumul de 

politici cu tematica: Eficienţa Energetică 

în sectorul Industrial organizat de 

Agenţia Internaţională pentru Energie. 

Perioada 23.06.2019- 26.06.2019 

Ordin nr. 372p din 20 mai 2019, delegat dna  

Angela Panciuc consultant superior al Direcţiei 

politici de prevenire a poluării şi evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

46  Deplasare în interes serviciu la Tbilisi, 

Georgia, pentru participare la şedinţa 

Comitetului de coordonare în cadrul 

Ordin nr. 433p din 07 iunie 2019, delegat dl Igor 

Malai, sef al Direcției politici de dezvoltare 

regionala 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



proiectului ”Primarii pentru creșterea 

economica”. Perioada 24-26 iunie 2019  

47 Deplasare în interes de serviciu în 

România, pentru vizită de studiu privind 

activitatea de antreprenoriat social și 

preluarea experienței României în acest 

domeniu. Perioada 24-27 iunie 2019.  

Ordin nr. 483p din 24 iunie 2019, delegat dl Ion 

Pînzari, consultant superior al Direcției politici si 

programe de dezvoltare rurală. 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-2470,31 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

48 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elvetia, pentru participare la 

celei de-a 23-a reuniune a Grupului de 

lucru al părților la Convenția de la 

Aarhus. Perioada 25.06.2019-29.06.2019 

Ordin nr. 472p din 19 iunie 2019, delegat dna Olga 

Popovici, consultant principal al Direcției analiză 

monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori  

49 Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles, Belgia, pentru participare la 

prima reuniune a Asambleei regionale a 

proiectului EU4Environment. Perioada 

26.06.2019-29.06.2019.  

Ordin nr. 476p din 20 iunie 2019, delegat dna Maria 

Nagornîi, șef al Direcției politici de prevenire a 

poluării si evaluării de mediu. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

50 Deplasare în interes de serviciu la Abu, 

Dubai pentru participare la reuniunea 

preparatorie către Summi-tul ONU pentru 

Acțiune în domeniul Climei. Perioada 29 

iunie -02 iulie2019 

Ordin nr. 490p din 25 iunie 2019, delegat dl Iurie 

UȘURELU, secretar general de stat. 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-4129,68 lei  

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

51 Deplasare în interes serviciu în Polonia, 

pentru participare la stagiune în cadrul 

Proiectului:”Suport pentru administrarea 

Republicii Moldova în implementarea 

Strategiei Națională de dezvoltare 

Regională pentru anii 2016-2020 prin 

dezvoltare urbană integrală și 

sustenabilă”. Perioada 30.06.2019-

10.07.2019. 

Ordin nr. 461p din 14 iunie 2019, delegat dl Malai 

Igor, șef al Direcției politici de dezvoltare regionala 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 



52 Deplasare în interes de serviciu în 

Ucraina, pentru vizite la halele miniere 

din cursul superior al bazinului Nistru. 

Perioada 03-05 iulie 2019. 

Ordin nr. 506p din 02 iulie 2019, delegați:  

-dl Adrian Delinschi, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apa 

-dl Dumitru Gorelco, șef al Direcției politici in 

domeniul biodiversității 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

53 Deplasare în interes de serviciu la Minsk, 

Belarus, pentru participare la atelier de 

lucru extins pentru Europa și Asia 

Centrală. Perioada 08-13 iulie 2019.  

 

Ordin nr. 510p din 05 iulie 2019, delegați:  

-dl Dumitru Gorelco, șef al Direcției politici in 

domeniul biodiversității 

-dna Svetlana Bolocan, șef al Direcției politici de 

management al deșeurilor și substanțelor chimice 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

54 Deplasare în interes de serviciu în 

România, pentru participare la vizită de 

studiu în cadrul cadrul ”Academiei 

vitivinicole”. Perioada 08-12 iulie 2019. 

  

Ordin nr. 511p din 05 iulie 2019, delegat dl Valeriu 

Cebotari, consultant principal al Serviciului politici 

și reglementări în domeniul produselor sectorului 

vitivinicol si băuturilor  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

55 Deplasare în interes de serviciu în 

Batumi, Georgia, pentru participare la 

prima ediție a Forumului Investițional al 

Parteneriatului Estic. Perioada 09-12 iulie 

2019 

Ordin nr. 516p din 09 iulie 2019, delegat dl Vasile 

Luca, secretar de stat 

 

  

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-3228,86 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

56 Deplasare în interes de serviciu în Serbia, 

pentru participare la vizită de studiu cu 

privire la familiarizarea cu tehnologii de 

cultivare a soii în sistem convențional și 

ecologic. Perioada 10-14 iulie 2019. 

Ordin nr. 520p din 09 iulie 2019, delegat dl Vasile 

Șarban, şef al Direcţiei politici de producţie, 

procesare şi reglementare a calității produselor de 

origine vegetală. 

  

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-3612,28 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

57 Deplasare în interes de serviciu la 

Londra,  Marea Britanie, pentru negocieri 

asupra proiectului acordului politic, de 

comerț și de parteneriat. Perioada 14-17 

iulie 2019 

Ordin nr. 534p din 12 iulie 2019, delegat dna 

Georgeta MINCU, Ministru. 

Cheltuielile de cazare , 

transport, diurnă au fost 

acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației 

 

58 Deplasare în interes de serviciu în Tirana, 

Albania, pentru participarea la cea de-a 

13-ea reuniune a Asambleiei  Comisiei 

Ordin nr. 536p din 15 iulie 2019, delegat dna 

Tatiana Nistorică,  şef al Direcţiei politici de 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 



Generale pe acvacultură și Pescuit a 

regiunii Mediterane. Perioada 16-20 iulie 

2019. 

producţie, procesare şi reglementare a calităţii 

produselor de origine animalieră 

59 Deplasare în interes de serviciu în  

Ucraina, pentru participare la ședința 

Grupului de lucru privind ecosistemele și 

biodiversitatea din cadrul Comisiei 

moldo-ucrainene pentru utilizarea 

durabilă și protecția rîului Nistru. 

Perioada 22.07.2019-25.07.2019. 

Ordin nr. 561p din 15 iulie 2019, delegat dl 

Dumitru Gorelco, șef al Direcției politici in 

domeniul biodiversității. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

60 Deplasare în interes de serviciu la 

București,  România pentru participare la 

ședința Grupului de lucru comun 

România-Republica Moldova. Perioada 

23 iulie 2019. 

Ordin nr. 560p din 22 iulie 2019, delegați:  

-dna Georgeta MINCU, Ministru; 

-dl Petru Tataru, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-9136,20 lei 

. 

61 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Geneva, Elveția  pentru participare la 

Conferința Părților la Convenția privind 

comerțul internațional cu specii de faună 

și floră pe cale de dispariție. Perioada 16-

29 august 2019. 

Ordin nr. 596p din 30 iulie 2019, delegat dna Olga 

Ceban, consultant principal al Direcției politici în 

domeniul biodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

62 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Songdo, Republica Coreea pentru 

participarea la Conferința globala de 

planificare a Fondului Verde pentru 

Clima. Perioada 17-25 august 2019. 

Ordin nr. 615p din 09 august 2019, delegată dna 

Țapiș Valentina, secretar de stat. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

63 Deplasare în interes de serviciu în 

Estonia, pentru participarea la vizita de 

studiu în vederea preluării experienței în 

domeniul turismului și infrastructurii de 

afaceri din cadrul  proiectului ”Ciclul de 

manuale pentru antreprenori și tineri. 

Dezvoltarea produsului și marketing”. 

Perioada 20-23 august 2019. 

Ordin nr. 591p din 29 iulie 2019, delegată dna 

Silvia Dragomir, consultant principal al Direcției 

politici de dezvoltare regional. 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-2332,85 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

64 Deplasare în interes de serviciu în orașul 

Ghangchun, Republica Populară Chineză, 

Ordin nr. 661p din 20 august 2019, delegată dna 

Georgeta MINCU, Ministru 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 



pentru participare la cea de-a 12-a ediții a 

Expoziției internaționale ”China-

Northeast Asia Expo”. Perioada 23-27 

august 2019. 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației 

acoperite de către 

organizatori 

65 Deplasare în interes de serviciu în 

Nairobi, Kenya pentru participare la Prima 

reuniune a Grupului de lucru privind 

Cadrul Global a Biodiversității Post-2020 

și seminarul pentru Consultările Globale. 

23-31 august 2019 

Ordin nr. 658p din 20 august 2019, delegată dna 

Ala Rotaru, consultant superior al Direcției politici 

în domeniul biodiversității.  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

66 Deplasare în interes de serviciu în 

Ungaria, pentru participarea la vizită de 

studiu cu tematica dezvoltării apiculturii 

mederne. Perioada 26-29- august 2019. 

Ordin nr.660p din 20 august 2019, delegat dl 

Valentin Roșca, consultant principal al Direcţiei 

politici de producţie, procesare şi reglementare a 

calităţii produselor de origine animalieră. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

67 Deplasare în interes de serviciu la  

Geneva, Elveția pentru participare la cea 

de-a doua întrunire a grupului de 

redactare cu privire la ghidul de raportare 

în cadrul Convenției privind protecția și 

utilizarea cursurilor de apă 

transfrontaliere și a lacurilor 

internaționale. Perioada 02-05 septembrie 

2019. 

Ordin nr.621p din 12 august 2019, delegat dl 

Andrian Delinschi, șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

68 Deplasare în interes de serviciu la New 

Delhi, India, pentru participare la 

segmentul Ministerial al Conferinței 

Statelor Părți ai Convenției ONU pentru 

combaterea Deșertificării. Perioada 07-11 

septembrie 2019. 

 

Ordin nr.691p din  05 septembrie 2019, delegați:  

dna Georgeta MINCU, ministru Dl Sergiu Gherciu, 

șef cabinet. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

. 

69 Deplasare în interes de serviciu în 

Slovacia, pentru vizită de studiu 

organizată în cadrul proiectului ”Sprijin 

în dezvoltarea gestionării apelor reziduale 

în Regiunea centrală a Moldovei – o mai 

bună gestionare a apelor uzate pas cu 

pas”. Perioada 09-13 septembrie 2019. 

Ordin nr.616p din 12 august 2019, delegați:  

-dl Vlad Ungurean, șef al Secției relații cu 

instituțiile de dezvoltare regională; 

-dl Viorel Jardan, director al Agenției de Dezvoltare 

Regională Centru 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

 



 

70 Deplasare în interes de serviciu în 

Bologna, Italia, pentru participare la 

vizită de studiu cu privire la 

familiarizarea cu tehnologiile de 

producere a materialului săditor de culturi 

bacifere. Perioada 16-20 septembrie 

2019. 

Ordin nr.716p din 12 septembrie 2019, delegat dl 

Vasile Sarban şef al Direcţiei politici de producţie, 

procesare şi reglementare a calității produselor de 

origine vegetală. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

71 Deplasare în interes de serviciu în 

Republica Cehă, pentru vizită de studiu în 

contextul Proiectului ”Dezvoltarea 

regională în Republica Moldova: suport 

privind implementarea strategiilor 

regionale folosind Sistemul Informațional 

Geografic” finanțat de Agenția de 

Cooperare pentru Dezvoltare 

Internațională a Republicii Cehe. 

Perioada 16-19 septembrie 2019 

Ordin nr.704p din 06 septembrie 2019, delegați:  

-dl Vlad Ungurean șef al Secției relații cu 

instituțiile de dezvoltare regională; 

-dl Ion Amariei, consultant principal al Direcției 

planificare spațială. 

-dlAdrian Pavlov, consultant superior al Direcției 

politici de dezvoltare regională 

 

  

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-4685,14 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

72 Deplasare în interes de serviciu în 

Republica Estonia,  pentru vizită de 

studiu în vederea preluării experienței 

Estoniei în domeniul planificării spațiale. 

Perioada 23-27 septembrie 2019. 

Ordin nr.705p din 06 septembrie 2019, delegați: 

-dl Alexei Boșneaga, șef interimar al Direcției 

planificare spațială; 

- dl Serghei Severin, consultant principal al 

Direcției planificare spațială. 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-5856,00 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori 

73 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Torino, Italia, cursul de instruire 

”Sectoral Approaches to Skills 

Development” organizat de International 

Training Centre ILO. Perioada 

23.09.2019-27.09.2019. 

Ordin nr.722p din 16 septembrie 2019, delegată 

Vera Chilari, consultant principal al Serviciului 

știință, educație și extensiune rurală. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

74 Deplasare în interes de serviciu în or.  
Dușanbe, Tadjikistan, pentru participarea 

la instruirea regională privind sistemul de 

înregistrare a pesticidelor, organizată cu 

suportul Proiectului GCP/SEC/011/GFF. 

Perioada 23-28 septembrie 2019. 

Ordin nr.715p din 11 septembrie 2019, delegată 

Dna Veronica Tertea, şef al Direcției politici în 

domeniul protecţiei plantelor şi siguranţa 

alimentelor de origine vegetală 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

75 Deplasare în interes de serviciu la  
Bologne-Billancourt, Franța, pentru 

participare în cadrul grupului de lucru 

Ordin nr.744p din 23 septembrie 2019, delegat dl 

Andrei Balan, consilier al Cabinetului ministrului 

 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoperite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 



pentru Promovarea Economiei Verzi. 

Perioada 27 septembrie – 04 octombrie 

2019. 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației-3389,16 lei 

acoperite de către 

organizatori. 

76 Deplasare în interes de serviciu la   

Geneva, Elveția pentru participare la cea 

de-a 6-a reuniune a Grupului de lucru 

privind accesul la informații din cadrul 

Convenției Aarhus privind accesul la 

informație. Perioada 01-05 octombrie 

2019. 

Ordinul nr. 734p din 20 septembrie 2019, delegat 

dna Valentina Țapiș, șef al Secției politici de aer și 

schimbări climatice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

77 Deplasare în interes de serviciu în    

Norvegia, participare la Reuniunea 

comună a Grupului de experți pentru 

ariile protejate și rețelele ecologice și 

Grupului de lucru privind biodiversitatea 

și schimbările climatice. Perioada 01-05 

octombrie 2019. 

Ordinul nr. 735p din  20 septembrie 2019, delegată 

dna Veronica Josu, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul biodiversității 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

78 Deplasare în interes de serviciu la Minsk, 

Republica Belarus, pentru participare la 

Atelierul final al studiului pilot al FAO 

privind indicatorii Politicii Agricole în 

șase țări post-sovietice. Perioada 01-04 

octombrie 2019 

Ordinul 673p din 30 august 2019 delegat, dl Pavel 

Cerevan, consultant superior al Direcţiei analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației -2327,51 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

79 Deplasare în interes de serviciu în 

Republica Cehă, pentru participarea la 

vizita de studiu în contextul Proiectului 

”Dezvoltarea regională în Republica 

Moldova: suport privind implementarea 

strategiilor regionale folosind Sistemul 

Informațional Geografic (GIS)”. Perioada 

07-12 octombrie 2019. 

Ordinul 766p din 02 octombrie 2019, delegați: 

- dl Alexei Boșneaga, șef interimar al Direcției 

planificare spațială; 

- dl Serghei Severin, consultant principal al 

Direcției planificare spațială; 

- dl Iona Amariei, consultant principal al Direcției 

planificare spațială; 

- dna Paula Iliev, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației – 18652,04 lei; 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

80 Deplasare în interes de serviciu la 

Bruxelles, Belgia, pentru participarea la 

evenimentul ”European Week for 

Regions and Cities”. Perioada 08-10 

octombrie 2019. 

Ordinul 776p din 03 octombrie 2019, delegat dl 

Igor Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regională 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației: - 2627,28 lei; 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 



81 Deplasare în interes de serviciu la Harkov, 

Ucraina, pentru participarea la Forumul 

dedicat dezvoltării și revitalizării urbane. 

Perioada 11-12 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 767p din 02 octombrie 2019, delegat dl 

Igor Malai, șef al Direcției politici de dezvoltare 

regională 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

82 Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi, 

Georgia, pentru participare la ședința 

Comitetului Director al Proiectului 

”Convenita Primarilor – Est”. Perioada 

14-17 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 789p din 09 octombrie 2019, delegat 

dna Olga Popovici, consultant principal Direcţiei 

analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

83 Deplasare în interes de serviciu la  

Budapesta, Ungaria pentru participare la 

Summitul în domeniul Apei în cadrul 

căreia va avea loc conferință de nivel 

înalt și expoziție cu genericul ”Prevenirea 

crizelor de apă”. Perioada 14-18 

octombrie 2019 

Ordinul 736p din 20 septembrie 2019. Delegată dna 

Iuliana Cantaragiu, secretar de stat 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației: - 16994,43 lei 

 

84 Deplasare în interes de serviciu la Viena 

Austria, pentru participare la întrunirea 

anuală a centrelor Aarhus, organizată de 

către Organizația pentru Securitate și 

Cooperare în Europa. Perioada 15-18 

octombrie 2019. 

Ordinul nr. 641 din 16 august 2009, delegat dl 

Victor Gălușcă, şef al Serviciului protecţia solului 

şi subsolului 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

85 Deplasare în interes de serviciu  în SUA,  

pentru participar,ea la stagiu de scurta 

durata, in contextul programului de burse 

Cochran "Cresterea bovinelor pentru 

carne/Promovarea geneticii bovinelor".  

Perioada 19 octombrie 2019 - 02 

noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 810p din 16 octombrie dna Tatiana 

Nistorică, şef al Direcţiei politici de producţie, 

procesare şi reglementare a calităţii produselor de 

origine animalieră 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

86 Deplasare în interes de serviciu în  or. 

Seoul, Coreea, pentru participare la cea 

de-a IV reuniune a Grupului de experți de 

la Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) privind 

cele mai bune tehnici disponibile precum 

și atelierul de lucru ”Reforma regimurilor 

de reglementare în ceea ce privește 

condițiile de autorizare bazate pe BAT în 

Europa de Est, Caucaz și Asia Central. 

Perioada 22-26 octombrie 2019.   

Ordinul nr. 815p din 17 octombrie 2019, delegat dl 

Andrei Cucoș, consultant superior al Direcției 

politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



87 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția pentru participare la cea 

de-a III-a reuniune a consultărilor 

regionale pentru țările Europei Centrale și 

de Est și Asiei Centrale la Convenția de 

la Minamata cu privire la mercur.  

Perioada 21-24 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 740 din 20 septembrie 2019, delegată  

dna Svetlana Bolocan, șef al Direcției politici de 

management al deșeurilor și substanțelor chimice, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

88 Deplasare în interes de serviciu la 

Budapesta, Ungaria, pentru participarea 

la atelier de lucru ”Regional Workshop 

on integrated community development” 

organizat FAO.  Perioada 21-25 

octombrie 2019. 

Ordinul nr. 814p din 17 octombrie, delegați:            

- dna Galina Petrachi, șef al Direcția politici și 

programe de dezvoltare rurală; 

- dl Ion Pînzari, consultant superior al Direcția 

politici și programe de dezvoltare rurală; 

- dna Angela Dogotari, șef al Serviciului politici în 

domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare; 

- dl Pavel Cerevan, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

89 Deplasare în interes de serviciu în Spania,  

pentru participare la lucrările Conferinței 

Ministeriale privind siguranța navelor de 

pescuit și pescuit ilegal, nedeclarat și 

reglementat precum și la cea de-a patra 

sesiune a Grupului comun de lucru 

FAO/ILO/IMO privind pescuitul INN. 

Perioada 21-26 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 706 din 06 septembrie 2019, delegat dl 

Dumitru Gorelco, șef al Direcției politici in 

domeniul biodiversițății. 

 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

90 Deplasare în interes de serviciu la Kiev, 

Ucraina, pentru participare la atelierul 

regional privind organizarea lucrului 

secretariatelor Comitetelor bazinale și 

implicarea utilizatorilor și societății civile 

la elaborarea Planurilor de gestionare a 

districtelor hidrografice. Perioada 22-23 

octombrie 2019. 

Ordinul nr. 800 din 11 octombrie 2019, delegată 

dna Victoria Gratii, consultant principal al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de 

apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

91 Deplasare în interes de serviciu la Galați, 

România, pentru participare la Conferința 

internațională ”Conservarea sturionilor 

Dunării” o provocare sau o povară”. 

Perioada 27-31 octombrie 2019. 

Ordin nr. 826p din 22 octombrie 2019, delegată dna 

Veronica Josu, consultant principal al Direcției 

politici în domeniul biodiversității 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

92 Deplasare în interes de serviciu în or. 

Erevan, Armenia, pentru participare la 

forumul pentru participare la Conferința 

internațională anuală ”Securitatea 

Ordinul nr. 841p din 29 octombrie 2019, delegat dl 

Sergiu Țirigan, consilier al Cabinetului ministrului. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



alimentară în regiunea euroasiatică”. 

Perioada 28 octombrie 2019 - 01 

noiembrie 2019. 

93 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția  pentru participare la de-

a 7-a ședință a Grupului de lucru al 

părților la Protocolul privind registru de 

eliberare și transfer de poluanți. Perioada 

28 octombrie 2019 - 02 noiembrie 2019 

Ordinul nr.803p din 11 octombrie 2019, delegată 

dna Angela Panciuc, consultant principal al 

Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării 

de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

94 Deplasare în interes de serviciu la Roma, 

Italia, pentru participare la cea de-a 31-a 

Reuniune a Părților Protocolului de la 

Montreal cu privire la substanțele care 

distrug stratul de ozon a Convenției 

privind protecția stratului de ozon.  

Perioada 03-09 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 843p din 30 octombrie 2019, delegată 

dna Cristina Arseni, consultant principal al Secției 

politici de aer și schimbări climatice, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

95 Deplasare în interes de serviciu la 

Budapesta, Ungaria, pentru participare la 

cea de-a doua reuniune a Grupului de 

lucru al Programului Transnațional al 

Dunării (DTP) pentru anii 2021-2027. 

Perioada 04-07 noiembrie 2019 

Ordinul nr. 848p din 31 octombrie 2019, delegat dl 

Sergiu Gherciu, secretar de stat, 

Cheltuielile de cazare, 

transport, diurnă au fost 

acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației: - 13294 lei. 

 

96 Deplasare în interes de serviciu la 

Strasbourg, Franța, pentru participare la 

celei de-a VII-ea ediții a Forumul 

Mondial pentru Democrație 2019. 

Perioada 05-09 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 844p din 30 octombrie 2019, delegat dl 

Vlad Ungurean, șef al Secţiei cu instituţiile de 

dezvoltare regională, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

97 Deplasare în interes de serviciu în Spania, 

pentru participare la cea de-a 12-a 

Conferință internațională a membrilor 

LANDNET. Perioada 05-08 noiembrie 

2019. 

Ordinul nr. 861p din 04 noiembrie 2019, delegată 

dna Angela Dogotari, șef al Serviciului de politici 

în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri 

funciare 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

98 Deplasare în interes de serviciu  la 

Budapesta, Ungaria, pentru participarea 

la atelierul de lucru privind ”Egalitatea 

gender în sectorul zootehnic și capacități 

de dezvoltare” organizat de către FAO. 

Perioada 06 noiembrie 2019 - 08 

noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 862p din 04 noiembrie 2019, delegată 

dna Tatiana Nistorică, şef al Direcţiei politici de 

producţie, procesare şi reglementare a calităţii 

produselor de origine animalieră, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 



99 Deplasare în interes de serviciu  la 

Geneva, Elveția, pentru participare la 

ședința a 65-a a Comitetului de 

conformitate a Convenției Aarhus din 

cadrul Comisiei Economice pentru 

Europa a Organizației Națiunilor Unite. 

Perioada 07-09 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 845p din 30 octormbrie 2019, delegată 

dna Iuliana CANTARAGIU, secretar de stat 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

100 Deplasare în interes de serviciu  la  

Minsk, Belarus, pentru participarea la 

atelier de instruire ”Monitorizarea 

emisiilor, cerințe și cele mai bune tehnici 

aplicate pentru reducerea emisiilor de 

compuși organici volatili datorate 

utilizării solvenților organici în anumite 

activități și instalații”. 

Perioada 10-13 noiembrie 2019 

Ordinul nr. 867p din 05 noiembrie 2019, delegați: 

- dna Angela Panciuc, consultant principal Direcția 

politici de prevenire a poluării și evaluării de 

mediu; 

- dna Victoria Jacot, consultant principal al Secţiei 

politici de aer şi schimbări climatice. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

101 Deplasare în interes de serviciu  la   

Almaty, Kazahstan, pentru participare la 

workshop-ului regional și a vizitei de 

studiu ”Gestionarea finanțelor climatice 

pentru dezvoltarea durabilă a țărilor în 

curs de dezvoltare”. 

Perioada 12-15 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 870p din 06 noiembrie 2019, delegată 

dna Cristina Arseni, consultant principal al Secției 

politici de aer și schimbări climatice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

102 Deplasare în interes de serviciu în 

Germania, pentru participare la vizită de 

studiu și documentare în domeniul 

tehnologiilor moderne de creare a 

plantațiilor forestiere, perdelelor 

forestiere, altor practici agroforestiere. 

Perioada 12-19 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 875p din 11 noiembrie 2019, delegat dl 

Petru Tataru, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

Cheltuielile de diurnă au 

fost acoterite de către 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului conform 

legislației: - 6914,09 lei 

Cheltuieli de transport 

și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

103 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția, pentru participare la 

Ședința Biroului Comitetului Politicii de 

Mediu și Sesiunea a 25-a a Comitetului 

Politicii de Mediu. 

Perioada 12-16 noiembrie 2019 

Ordinul nr. 869p din 05 noiembrie 2019, delegată 

dna Maria Nagornîi, șef al Direcției politici de 

prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

104 Deplasare în interes de serviciu la 

Belgrad, Serbia, pentru participare la cea 

de-a 5-a sesiune a Părților pe probleme de apă 

și sănătate din cadrul Protocolului privind 

Apa și Sănătate 

Ordinul nr. 871p din 06 noiembrie 2019, delegată 

dna Tronza Serafima, consultant superior al 

Direcției politici de management integrat al 

resurselor de apă 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



Perioada 18-22 noiembrie 2019. 

105 Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi, 

Georgia, pentru participare la atelierul de 

lucru din cadrul proiectului EU4Climate 

privind Contribuția Națională 

Determinată (NDC) în conformitate cu 

Acordul de la Paris, precum și pentru 

participare la atelierul de instruire 

regional privind monitorizarea și 

raportarea calității aerului din cadrul 

proiectului Agenției Europene de Mediu 

ENI-SEIS II EAST. 

Perioada 18-23 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 873p din 11 noiembrie 2019, delegată  

dna Victoria Jacot, consultant principal al Secției 

politici de aer și schimbări climatice, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

106 Deplasare în interes de serviciu la 

Moscova, Federația Rusă, pentru 

participare la vizita de lucru a dlui Ion 

CHICU, Prim-ministru. 

Perioada 20 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 909p din 19 noiembrie 2019, delegat dl 

Ion PERJU, ministru. 

Cheltuielile de transport, 

diurnă au fost acoterite de 

către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

conform legislației: - 

3805,02 lei. 

 

107 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția pentru participare la cea 

de-a III-a reuniune a consultărilor 

regionale pentru țările Europei Centrale și 

de Est și Asiei Centrale la Convenția de 

la Minamata cu privire la mercur. 

Perioada 24-29 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 894p din 14 noiembrie 2019, delegată 

dna Svetlana Bolocan, șef al Direcției politici de 

management al deșeurilor și substanțelor chimice, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

108 Deplasare în interes de serviciu la 

Montreal, Canada, pentru participare 

ședințele Grupelor de experți la 

Convenția privind Diversitatea Biologică 

(CBD) privind conservarea ariilor 

naturale protejate, biodiversitate și știință 

(SBSSTA-23).  

Perioada 22 noiembrie 2019 - 01 

decembrie 2019 

Ordinul nr. 897p din 18 noiembrie 2019, delegată 

dna Ala Rotaru, consultant superior al Direcției 

politici în domeniul biodiversității 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

109 Deplasare în interes de serviciu în 

Republica Coreea, pentru participare la 

programul de instruire ”Capacity 

Ordinul nr. 896p din 18 noiembrie 2019, delegată 

dna Paula Iliev, consultant superior al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 



Buildintg Education for Agricultural 

Cooperation”. 

Perioada 23 noiembrie 2019 - 02 

decembrie 2019. 

110 Deplasare în interes de serviciu la Paris, 

Franța, pentru participare la evenimentul de 

implementare a proiectului ”Inițiativa pentru 

apă a Uniunii Europene Plus” (EUWI+) 

săptămâna EUWI+ și 3-a Ședință regională a 

Comitetului Coordonator al proiectului 

EUWI. 

Perioada 24-29 noiembrie 2019 

Ordinul nr. 887p din 14 noiembrie 2019, delegată 

dna Victoria Gratii, consultant principal al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de apă 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

111 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția, pentru participare la cea 

de-a 8-a Ședința a Grupului de Lucru a 

Părților la Convenția privind evaluarea 

impactului asupra mediului în contextul 

transfrontalier (Convenția ESPOO) și a 

Protocolului privind evaluarea strategică 

de mediu din cadrul Comisiei Economice 

Europene a Organizației Națiunilor Unite 

Perioada 25-29 noiembrie 2019 

Ordinul nr. 886p din 14 noiembrie 2019, delegată 

dna Maria Nagornîi, șef al Direcției politici de 

prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

112 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția pentru participare la de-a 

7-a ședință a Grupului de lucru al părților 

la Protocolul privind registru de eliberare 

și transfer de poluanți. 

Perioada 27-30 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 893p din 14 noiembrie 2019, delegată 

Angela Panciuc, consultant principal al Direcției 

politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 

113 Deplasare în interes de serviciu la Kiev, 

Ucraina, pentru participarea la seminarul 

”Aspecte de gender în gestionarea 

resurselor de apă”. 

Perioada 27-28 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 907p din 19 noiembrie 2019, delegați: 

dna Serafima Tronza, consultant superior al 

Direcției politici de management integrat al 

resurselor de apă; 

- dna Anna Căsuța, consultant superior al Direcției 

politici de management integrat al resurselor de 

apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

114 Deplasare în interes de serviciu la  

Budapesta, Ungaria  pentru participare la 

cea de-a II-a rundă de Consultații Tehnice 

cu privire la Schemele de Indicații 

Geografice în regiunile Europei și Asiei 

Centrale. Perioada 27-30 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 903p din 19 noiembrie 2019, delegată 

dna Marina Ilușca, consultant principal al 

Serviciului producție ecologică și produse cu 

denumire de origine, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori. 



115 Deplasare în interes de serviciu la  

Bratislava, Slovacia, pentru participare la 

desfășurarea Forumului European pentru 

un aer curat. Perioada 27-30 noiembrie 

2019. 

Ordinul nr. 906p din 19 noiembrie 2019, delegată dna 

Victoria Jacot, consultant principal al Secției politici de 

aer și schimbări climatice, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

116 Deplasare în interes de serviciu la   

Strasbourg, Franța, pentru participare la 

cea de-a 39-a Reuniune a Comitetului 

permanent al Convenției privind 

conservarea vieții sălbatice și a 

habitatelor naturale din Europa. Perioada 

02-07 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 899p din 18 noiembrie 2019, delegată dna 

Veronica Josu, consultant principal al Direcției politici în 

domeniul biodiversității, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

117 Deplasare în interes de serviciu la 

Botosani, Iași,   pentru participare la 

Ședința Comitetului de Monitorizare a 

Prograrnului Operațional Comun 

România-Moldova 2014-2020 

Perioada 03-05decembrie 2019. 

Ordinul nr. 950p din 02 decembrie 2019, delegați: 

-Dl Dorin Andros, secretar de stat; 

-Dl Viorel Jardan, director al ADR CENTRU 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

118 Deplasare în interes de serviciu la 

Geneva, Elveția, pentru participare la 

Atelierul global privind schimbul de date 

și informații hidrografice transfrontaliere 

Perioada 03-07 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 921p din 22 noiembrie 2019, delegat Dl 

Andrian Delinschi șef al Direcției politici de 

management integrat al resurselor de apă. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

119 Deplasare în interes de serviciu la Baku, 

Azerbaidjan, pentru participare  la 

ședința de consultări regionale al 

punctelor focale la Platforma inter-

Guvernamentală, Politico-Științifică în 

Biodiversitate și Servicii Ecosistemice 

(IPBES). Perioada 05- 06 decembrie 

2019. 

Ordinul nr. 898p din 18 noiembrie 2019, delegată dna 

Ala Rotaru, consultant superior al Direcției politici în 

domeniul biodiversității 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

120 Deplasare în interes de serviciu la  

Geneva, Elveția, pentru participare la cea 

de-a 39-a reuniune a Comitetului 

Executiv al Convenției asupra poluării 

atmosferice transfrontiere pe distanțe 

lungi. Perioada 08-14 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 892p din 14 noiembrie 2019, delegată  dna 

Valentina Țapiș, șef al Secției politici de aer și schimbări 

climatice 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

121 Deplasare în interes de serviciu la   
Bratislava, Slovacia, pentru participare la 

atelierul de lucru internațional aferent 

Strategiei UE privind Plasticul și 

produsele din plastic de unică folosință 

Ordinul nr. 960p din 03 decembrie 2019, delegată Dna 

Gabriela Capcelea consultant principal al Direcției 

politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



(TAIEX Multi-Country Workshop on EU 

Plastics Strategy and Single Use 

Plastics). Perioada 09-12 decembrie 2019 

122 Deplasare în interes de serviciu la    

Madrid, Spania pentru participare la cea 

de-a 25-a sesiune a Conferinței Națiunilor 

Unite privind schimbările climatice, în 

perioada 09-10 decembrie 2019, precum 

și pentru participarea la ședința ordinară a 

Consiliului interguvernamental privind 

problemele complexului agroindustrial al 

statelor membre a CSI,  în perioada 11-13 

decembrie 2019, în or. Moscova, 

Federația Rusă. 

Ordinul nr. 974p din 06 decembrie 2019, delegată Dl Ion 

PERJU, ministru 

Cheltuielile de deplasare 

(transportul, cazare, 

diurna) suportate de 

Ministerul Agriculturii 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului, conform 

legislaţiei: - 28354,67 lei 

 

123 Deplasare în interes de serviciu la Viena, 

Austria, pentru participare la ședința 

Ordinară a Comisiei Internaționale pentru 

Protecția Rîului Dunărea (ICPDR ). 

Perioada 09-12 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 964p din 04 decembrie 2019, delegat  

-Dl Dorin Andros, secretar de stat. 

Ordinul nr. 981p din 09 decembrie 2019, delegat  

-Dl Radu Cazacu, director adjunct al Agenției Apele 

Moldovei. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

124 Deplasare în interes de serviciu la Roma, 

Italia, pentru participarea la atelier de 

lucru ”Abordări integrate teritoriale și de 

peisaj pentru reducerea sărăciei și 

durabilitate: inovație și provocări din 

partea țărilor implementatoare. 

Perioada 09-13 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 965p din 04 decembrie 2019, delegați: 

-dna Galina Petrachi, șef al Direcția politici și programe 

de dezvoltare rurală; 

- dna Olga Popovici, consultant principal al Direcției 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

125 Deplasare în interes de serviciu la 

Budapesta, Ungaria, pentru participare la 

atelierul de lucru privind comunicarea 

riscurilor și gestionarea focarelor de boli 

la animale. Perioada 09-14 decembrie 

2019. 

Ordinul nr. 968p din 05 decembrie 2019, delegat  

Dl Vitalie Dragan șef al Direcției politici în domeniul 

medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine 

animalieră, 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

126 Deplasare în interes de serviciu la  

Geneva, Elveția, pentru participare la  cea 

de-a 3-ea reuniune comună la Convenția 

Aarhus și Convenția privind Diversitatea 

Biologică pe tema conștientizării, 

accesului și participării publicului 

interesat referitor la 

organismele/microorganismele 

modificate genetic. Perioada 09-15 

decembrie 2019. 

Ordinul nr. 973p din 06 decembrie 2019, delegat  

Dl Dumitru Gorelco, șef al Direcției politici în domeniul 

biodiversității. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 



127 Deplasare în interes de serviciu la 

Moscova, Federația Rusă, pentru 

participare la conferința internațională 

privind analiza riscului de siguranță 

alimentară și rezistența la antimicrobiene. 

Perioada 09-15 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 969p din 05 decembrie 2019, delegat  

Dl Vitalie Dragan șef al Direcției politici în domeniul 

medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine 

animalieră 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

128 Deplasare în interes de serviciu în 

Republica Turcia în legatură cu vizită 

oficială a domnului Ion Chicu, Prim-

ministru. Perioada 29-31 decembrie 

2019. 
Ordinul nr. 1024p din 26 decembrie 2019, delegat Dl Ion 

PERJU, ministru 

Cheltuielile de deplasare 

(transportul, cazare, 

diurna) suportate de 

Ministerul Agriculturii 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului, conform 

legislaţiei: - 7620,29 lei 

 


