
Anexă  

la Decizia Prim-ministrului 
 

INFORMAȚIA  

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul      

                             Cancelaria de Stat                                              în perioada ______2017________ 

                                                                                  (denumirea autorității/instituției publice)                                   (anul/trimestrul)   
                                           

 

Nr. 

 

Informații despre deplasare 

(scopul, țara/orașul, perioada) 

Actul de delegare în deplasare 

(nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea 

actului/persoanele delegate) 

Costul deplasării 

bugetul 

autorității/ 

instituției 

finanțare externă 

 

1               2               3 4 5 

1. Deplasare în interes de serviciu la Dilijan (Armenia)  privind 

inovațiile în sectorul public. 

Perioada 18-22 ianuarie 2017 

Ordin nr.5-A din 11 ianuarie 2017 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef interimar al 

Direcției coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli acoperite de 

către  PNUD 

2. Deplasare în interes de serviciu la Tokyo (Japonia) în scopul 

participării la programul de dezvoltare profesională ,,Public 

Personnnel Administration for Midlle Level Officials”.   

Perioada 28 ianuarie -19 februarie 2017 

Ordin nr.9-A din 16 ianuarie 2017 

Delegat VRANCEANU Galina – consultant 

principal în Direcția reforma administrației publice 

 Cheltuieli acoperite de 

către  Agenția Japoneză 

pentru Cooperare 

Internațională 

3. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța) în scopul 

participării  la ședința Comitetului Coordonator al Proiectului de 

consolidare a capacităților autorităților administrației publice 

locale în cadrul Parteneriatului Estic.  

Perioada 26 ianuarie 2017 

Ordin nr. 19-A din 23 ianuarie 2017 

Delegat  GUZNAC Valentin – secretar general 

adjunct al Guvernului 

 Cheltuieli acoperite 

integral de către Consiliul 

Europei 

4. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina)  în scopul 

participării la Reuniunea ,,Guvernare Deschisă-dialog în 

Eurasia”.   

Perioada 15-18 februarie 2017 

Ordin nr. 31-A din 1 februarie 2017 

Delegat GANGAN Cristina – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012- 3.0 mii 

lei 

Cheltuieli de cazare și 

transport de către 

Guvernul din Ucraina, 

Institutul de Guvernare a 

Resurselor Naturale, 

Fundație Internațională de 

Renaștere 

5. Deplasare în interes de serviciu  la Roma și Padova (Italia) în 

scopul participării la Seminarul Activități de evaluare post-

electorală a programului ,, Alegătorii peste Hotare”.  

Perioada 3-5 februarie 2017 

Ordin nr. 32-A din 1 februarie 2017 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Internațional 

Republican Institute din 

SUA 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%205-A_11.01.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%2019-A_23.01.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%2031-A_1.02.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%2032-A_1.02.17.pdf
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6. Deplasare în interes de serviciu la Paris (Franța) și Londra 

(Marea Britanie)  în scopul participării la Seminarul Activități 

de evaluare post-electorală a programului ,,Alegătorii peste 

Hotare”.  

Perioada 10-13 februarie 2017 

Ordin nr. 40-A din 7 februarie 2017 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie-consultant 

principal în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Internațional 

Republican Institute din 

SUA 

7. Vizita de lucru  a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la Kiev 

(Ucraina). 

Perioada 13 februarie 2017 

HG nr.68 din 8 februarie 2017 

Delegați Pavel FILIP – Prim-ministru, VĂSA 

Violata – șef al Cabinetului Prim-ministrului, 

GODEA Mihai – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe politici de securitate, NISTOR Stela- 

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe 

comunicare, STUCALICI Eduard -consultant 

principal în Biroul comunicare și protocol,  TOPOR 

Alexandru consultant principal în Biroul 

comunicare și protocol, RÎCIU Gheorghe – 

consultant principal în Biroul comunicare și 

protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată –

59.1 mii lei 

 

8. Deplasare în interes de serviciu  în Israel  la cursul de instruire 

,,Migrațiune și dezvoltare locală”  

Perioada 19-25 februarie2017 

Ordin nr. 63-A din 14 februarie 2017 

Delegat CRISTIAN Natalia – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și 

Cooperare  

9. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina)  în scopul 

participării la Ședința grupului de lucru în contextul aprobării de 

către UE a proiectelor ce țin de controlul în comun la frontieră. 

Perioada 17 februarie 2017 

Ordin nr. 65-A din 15 februarie 2017 

Delegat MAGU Vasile – șef al Secției politici de 

reintegrare a Biroului politici de reintegrare 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012- 0.4 mii 

lei 

Cheltuieli suportate de 

către Misiunea EUBAM 

10. Deplasare în interes de serviciu  la  București (România)  în 

scopul participării la programul leadership pentru tineri juriști  

,,LEAD -2017. 

Perioada  7 iulie 2017 

 

Ordin nr. 183-A din 16 februarie 2017 

Delegat NASU Andrei – consultant principal în 

Direcția juridică 

 Cheltuieli suportate de 

către de Asociația INK și 

CRPE-R. Moldova cu 

sprijinul Ambasadei 

Regatului Țărilor de jos în 

România și RM 

11. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în scopul 

participării la cursul de instruire ,,Consolidarea guvernanței 

(financiare) și a gestionării publice în orașele europene”.  

Perioada 5-8 martie 2017 

Ordin nr. 186-A din 20 februarie2017 

Delegați ȚURCANU Snejana -șef al Direcției 

reforma administrației publice, SÎRBU Vladislav – 

șef al Direcției control administrativ, IONAȘ Ana – 

consultant principal în Direcția coordonarea 

politicilor și asistenței externe  

 Cheltuieli suportate de  

către Consiliul Europei 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%2040-A_7%20.02%20.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%2063-A_14.02.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplasări_2017/Ordin%2065-A_15.02.2017.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20183-A_16.02.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20186-A_20.02.17.pdf
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12. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în scopul 

demarării controlului în comun la punctul de trecere a frontierei 

de stat moldo-ucrainene ,,Pervomaisc-Cuciurgan”  

Perioada 24 februarie 2017 

Ordin nr. 198-A din 24 februarie 2017 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct al Biroului 

politici de reintegrare, șef  al secției analiză și 

planificare 

  

13. Deplasare în interes de serviciu  la  Ierusalim (Israel) în scopul 

participării la Seminarul internațional – Diaspora. 

 Perioada 5-9 martie 2017 

Ordin nr.199-A din 24 februarie 2017 

Delegat MEREACRE Ana -consultant principal în 

cadrul Biroului relații cu diaspora 

 

 Organizat de către 

Parlamentul Israelian, 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Autoritatea 

publică pentru populație 

și emigrare a statului 

Israel 

14. Deplasare în interes de serviciu în Portugalia (Lisabona), 

Barriero, Cascais (Faro) în scopul monitorizării  inițiativelor 

educaționale a diasporei moldovenești.   

Perioada 10-15 martie 2017 

Ordin nr. 214-A din 1 martie 2017 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora, STRATAN Nicolae – consultant principal 

în Direcția coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli suportate de 

OIM Moldova 

15. Deplasare în interes de serviciu la  Kiev (Ucraina) în scopul 

participării la Reuniunea Panelului Reforma Administrației 

Publice din cadrul Parteneriatului Estic.  

Perioada 15-18 martie 2017 

Ordin nr.221-A din 7 martie 2017 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef interimar al 

Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe, ȚURCANU Snejana – șef al Direcției 

reforma administrației publice, MEDVEȚCAIA 

Aliona- șef al Direcției juridice 

 Cheltuieli suportate de 

către organizatori 

16. Deplasare în interes de serviciu  la  Bruxelles (Belgia) în scopul 

participării la Atelierul ,,The Benefits of Open Data: from 

Policy to re-use of Public Sector Information” .  

Perioada 19-22 martie 2017 

Ordin nr. 226-A din 10 martie 2017 

Delegat NEAGU Natalia – șef al Direcției 

managementul documentelor și petiții, ROTARU 

Maria – consultant principal în serviciul 

monitorizarea controalelor de stat 

 Cheltuieli suportate de 

către Comisia Europeană 

17. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în scopul 

participării la Atelierul de lucru sub auspiciul Delegației UE în 

RM privind controlul în comun la punctul de trecere. 

Pervomaisc-Cuciurgan. 

Perioada 10 martie 2017 

 

Odin nr. 227-A din 10 martie 2017 

Delegat MAGU Vasile – șef al Secției politici de 

reintegrare a Biroului politici de reintegrare 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 0.4 mii 

lei 

Cheltuieli  (transport) 

acoperite de către 

Misiunea EUBAM 

18. Deplasare în interes de serviciu la Istanbul (Turcia) în scopul 

participării la cea de-a treia ediție anuală a evenimentului de 

politici ,Dialoguri de dezvoltare de la Istanbul: risc și 

rezistență”. 

Perioada 22-25 martie 2017 

Dispoziție nr.21-d din 13 martie 2017 

Delegat PALII Lilia – Secretar general al 

Guvernului 

 Cheltuieli  suportate de 

către Programul 

Națiunilor Unite pentru 

dezvoltare PNUD  

19. Deplasare în interes de serviciu la Piatra Neamț (România). 

Perioada 16 martie 2017 

Ordin nr. 233-A din 17 martie 2017  Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20198-A_24.02.2017.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20199-A_27.02.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20214-A_1.03.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20221-A_7.03.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20226-A_10.03.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20227-A_10.03.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_233-a_17.3.17.pdf
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Delegați TULUC Natalia  - consilier principal de 

stat al Prim-ministrului, NEGHINA Silviu  - 

consilier al secretarului general al Guvernului 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 0.7 mii 

lei 

20. Deplasare în interes de serviciu la ce-a de-a 17-a sesiune a 

Alianței împotriva Traficului de Persoane cu genericul ,,Traficul 

de copii și interesul superior al copilului”. 

Perioada 2-5 aprilie 2017 

Ordin nr. 243-A din 21 martie 2017 

Delegat BULAT Aurelia – consultant principal în 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane. 

 Cheltuieli suportate de 

către Misiunea OSCE în 

Moldova 

21. 

 

Vizita domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Marele Ducat 

de Luxemburg şi în Regatul Belgiei (Luxemburg şi Bruxelles). 

Perioada 29 martie – 1 aprilie 2017 

HG nr. 184 din 22 martie 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, TULUC 

Natalia  - consilier principal de stat al Prim-

ministrului, NISTOR Stela – consilier principal de 

stat al Prim-ministrului pe comunicare, 

STUCALICI Eduard – consultant principal în 

Direcția comunicare și protocol, TOPOR Alexandru 

– consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

168.6 mii lei 

 

22. Vizita domnului Pavel FILIP, Prim-ministru la Kiev (Ucraina) 

la Reuniunea șefilor de guverne ale statelor-membre ale 

Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Europeană – 

GUAM. 

Perioada 27 martie 2017 

HG nr. 185 din 22 martie 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, TULUC 

Natalia  - consilier principal de stat al Prim-

ministrului, NISTOR Stela – consilier principal de 

stat al Prim-ministrului pe comunicare, GODEA 

Mihai – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe politici de securitate, STUCALICI 

Eduard – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol, TOPOR Alexandru – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol, RÎCIU Gheorghe – consultant principal în 

Direcția comunicare și protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

52.0 mii lei 

 

23. Participarea la şedinţa comună în format restrâns a Guvernelor 

Republicii Moldova şi României or. Piatra Neamţ (România) 

Perioada 23 martie 2017 

HG nr. 186 din 22 martie 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, TULUC 

Natalia  - consilier principal de stat al Prim-

ministrului, NISTOR Stela – consilier principal de 

stat al Prim-ministrului pe comunicare, GODEA 

Mihai – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe politici de securitate, GLUŞCENCO 

Oxana - șef al Direcției coordonarea politicilor și 

asistenței externe, STUCALICI Eduard – consultant 

principal în Direcția comunicare și protocol, 

TOPOR Alexandru – consultant principal în 

Direcția comunicare și protocol, RÎCIU Gheorghe – 

Cheltuielile de 

deplasare (diurnă, 

cazare, asigurare 

medicală) pentru 

membrii delegației 

vor fi suportate de 

instituția delegată – 

3.2 mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20243-A_21.03.17.pdf
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consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

24. Deplasare în interes de serviciu la Garmisch-Partenkirchen 

(Germania) în scopul participării la Seminarul consacrat 

securității regionale. 

Perioada 17-20 aprilie 2017 

Dispoziție nr. 27-d din 23 martie  2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe – viceprim-ministru 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 5.6 mii 

lei 

Cheltuieli de transport 

si cazare  suportate de 

către organizatori 

25. Deplasare în interes de serviciu la Geneva ( Elveția ) în scopul 

participării la reuniunea ce ține de realizarea proiectului de 

asistență tehnică a UNECE în domeniul eliberării barierelor 

comerciale și regulatorii în RM. 

Perioada 10-14 aprilie 2017 

Dispoziție nr. 26-d din 23 martie  2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe – viceprim-ministru 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 -10.1 

mii lei 

Cheltuieli de transport 

si cazare  suportate de 

către organizatori 

26. Deplasare în interes de serviciu în scopul monitorizării 

activității Sanatoriului ,,Sănătate”  din Sergheevka (Ucraina). 

Perioada 24 martie 2017 

Ordin nr. 248-A din 23 martie 2017 

Delegat NASU Andrei – consultant principal în 

Direcția juridică 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 0.4 mii 

lei 

 

27. Deplasare în interes de serviciu la Baku (Azerbaidjan) în scopul 

participării la Conferința Zece ani ai Instrumentului Twinning in 

Azerbaidjan.   

Perioada 6-8 aprilie 2017 

Ordin nr. 255-A din 31 martie 2017 

Delegat CRISTIAN Natalia – șef adjunct interimar 

al Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli suportate de 

către organizatori 

28. Deplasare în interes de serviciu la  Baku (Azerbaidjan) în scopul 

participării la Atelierul privind dezvoltarea și gestionarea 

bazelor de date în serviciul public.  

Perioada 20-22 aprilie 2017 

Ordin nr. 257-A din 7 aprilie 2017 

Delegat ISAICUL Maria – șef al Secției tehnologii 

informaționale, DRĂGĂNEL Valentin – șef al 

Serviciului monitorizarea controalelor de stat, 

LAZARENCO Oxana – consultant principal în 

secția tehnologii informaționale 

 Cheltuieli suportate de 

către Fondurile UE 

29. Deplasare în interes de serviciu la Tirana (Albania) în scopul 

participării la Reuniunea anuală a rețelei CEELEX.  

Perioada 24-26 aprilie 2017 

Ordin nr. 258-A din 7 aprilie 2017 

Delegat BERLINSCHII Valeriu – șef serviciu, 

Secretariatul Comisiei naționale pentru consultări și 

negocieri colective 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația 

Internațională a Muncii 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20248-A_23.3.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20255-A_31.03.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20257-A_7.04.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20257-A_7.04.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20258-A_7.04.17.pdf
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30. Deplasare în interes de serviciu la  Budapesta (Ungaria) în 

scopul participării la Seminarul transnațional în domeniul 

prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.  

Perioada 9-15 aprilie 2017 

Ordin nr. 258-Ac din 7 aprilie 2017 

Delegat BEREJAN Ecaterina – șef serviciu, 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli  (transport, 

diurna, cazare) suportate 

de către  Departamentul 

de Securitate Națională a 

SUA 

31. Deplasare în interes de serviciu la  București (România)  în 

scopul participării la Conferința internațională  ,,Critical 

Infrastructure Protection Forum – IP FORUM 2017”. 

Perioada 26-27 aprilie 207  

Dispoziție nr. 37-d din 25 aprilie 2017 

Delegat BREGA Gheorghe – viceprim-ministru 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 2.1 mii 

lei 

Cheltuieli de transport si 

cazare  suportate de către 

organizatori 

32. Deplasare în interes de serviciu la  Singapore și Malaysia în 

scopul participării la evenimentul internațional ,,Reinventarea 

Ghișeurilor Unice”. 

Perioada 2-6 mai 2017 

Dispoziție nr. 36-d din 25 aprilie 2017 

Delegat PALII Lilia – Secretar general al 

Guvernului 

 Cheltuieli suportate de 

către Centru Global de 

Excelență PNUD 

33. Vizita oficială a Domnului Pavel FILIP, Prim-ministru,  la Praga 

(Republica Cehă). 

Perioada 8-10 mai 2017 

HG nr. 251 din 26 aprilie 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, BREGA 

Gheorghe – viceprim- ministru, TULUC Natalia  - 

consilier principal de stat al Prim-ministrului, 

NISTOR Stela – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe comunicare, GUMENE Tatiana – șef 

adjunct al Direcției comunicare și protocol, 

STUCALICI Eduard – consultant principal în 

Direcția comunicare și protocol, TOPOR Alexandru 

– consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

92.8 mii lei 

 

34. Deplasare în interes de serviciu - schimb de experiență la Alba 

Iulia (România). 

Perioada 28-30 aprilie 2017 

Ordin nr. 279-A din 28 aprilie 2017 

Delegat  BĂLCĂNUȚĂ Nicolae – șef al oficiului 

teritorial Cahul 

 Cheltuieli suportate de 

către Asociația 

Comunelor din România 

35. Deplasare în interes de serviciu  la  Alba Iulia (România) în 

scopul participării la vizita de studiu a specialiștilor în domeniul 

prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.  

Perioada 10-13 mai 2017 

Ordin nr. 280-A din 3 mai 2017 

Delegat  BEREJAN Ecaterina – șef serviciu, 

BULAT Aurelia – consultant principal, Secretariatul 

permanent al Comitetului pentru combaterea 

traficului de ființe umane 

 Cheltuieli suportate de 

către Misiunea OSCE în 

Moldova 

36. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în scopul 

participării la Atelierul transnațional Mass-media și 

conștientizarea publicului despre traficul de ființe umane.  

Perioada 16-18 mai 2017 

Ordin nr. 281-A din 4 mai 2017 

Delegat BEREJAN Ecaterina – șef serviciu, 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane, RÎCIU 

Gheorghe – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol 

 Cheltuieli suportate de 

către ICMPD 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20258-Ac_7.03.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20279-A_28.04.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20280-A_%203.05.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20281-A_4.05.17.pdf
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37. Deplasare în interes de serviciu la Belgrad (Serbia) în scopul 

participării la studiu ,,Transfer de cunoștințe și experiență în 

domeniul migrației forței de muncă și reintegrare” . 

Perioada  30 mai – 2 iunie 2017 

Ordin nr. 291-A din 11 mai 2017 

Delegat LISAC Lidia – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Proiectul 

,,Migrațiune și Dezvoltare 

Locală” al PNUD în 

Moldova finanțat de 

SAFD în parteneriat cu 

Agenția Germană pentru 

Cooperare GIZ 

38. Deplasare în interes de serviciu la Rabat, Morocco în scopul 

participării la  Atelierul privind schimbările climaterice și 

migrațiune.  

Perioada 23-25 mai 2017 

Ordin nr. 294-A din 16 mai 2017 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie - consultant 

principal în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Forumul Global 

pentru Migrațiune și 

Dezvoltare 

39. Deplasare în interes de serviciu la  Padova, Verona, Brescia, 

Veneția (Italia) în scopul monitorizării și evaluării activității 

centrelor educaționale ale diasporei moldovenești. 

Perioada 26-29 mai 2017 

Ordin nr. 300-A din 20 mai 2017 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația 

Internațională pentru 

Migrațiune 

40. Deplasare în interes de serviciu  la  Belgrad (Serbia) în scopul 

participării la studiu în domeniul migrației și dezvoltării. 

Perioada 30 mai – 2 iunie 2017 

Ordin nr. 301-A din 22 mai 2017 

Delegat ȚURCANU Snejana – șef al Direcției 

reforma administrației publice 

 Cheltuieli suportate de 

către Proiectul 

,,Migrațiune și Dezvoltare 

Locală” al PNUD în 

Moldova finanțat de 

SAFD în parteneriat cu 

Agenția Germană pentru 

Cooperare GIZ 

41. Deplasare în interes de serviciu la Batumi (Georgia) în scopul 

participării la Seminarul în domeniul reformei administrației 

publice la nivel local și regional.  

Perioada 28 mai – 2 iunie 2017 

Ordin nr. 302-A din 23 mai 2017 

Delegat CUJBA Victoria – șef adjunct al Direcției 

reforma administrației publice 

 Cheltuieli suportate de 

către Comisia Europeană 

42. Deplasare în interes de serviciu la  Beijing (China) în scopul 

participării la Seminarul ,,Global Economic Governance for 

Developing Countries”. 

Perioada 31 mai – 23 iunie 2017 

Ordin nr. 305-A din 30 mai 2017 

Delegat FONDOS Tatiana – auditor intern principal, 

IARMENCO Anastasia – consultant principal în 

Direcția financiar-administrativă  

 Cheltuieli suportate de 

către republica populară 

Chineză 

43. Vizita oficială a Domnului Pavel FILIP, Prim-ministru  la 

Minsk, (Republica Belarus) 

Perioada 6-7 iunie 2017 

HG nr.383 din 31 mai 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, GUZNAC 

Valentin – secretar general adjunct al Guvernului, 

TULUC Natalia – consilier principal de stat al Prim-

ministrului, JIGNEA Aliona – consultant principal 

în Direcția comunicare și protocol , RICIU 

Gheorghe – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol, STUCALICI Eduard – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată –

79.9 mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20291-A_11.5.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20294-A_16.05.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20300-A_20.05.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20301-A_22.05.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20302-A_23.05.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20305-A_30.05.17.pdf
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protocol, TOPOR Alexandru – consultant principal 

în Direcția comunicare și protocol 

44. Deplasare în interes de serviciu la  Madrid (Spania) în scopul 

participării la Atelierul privind noile viziuni de combatere a 

pericolelor în domeniul securității. 

 Perioada 13-16 iunie 2017 

Ordin nr.312-A din 2 iunie 2017 

Delegat CEBANU Iurie – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Comisia Europeană 

45. Deplasare în interes de serviciu  la vizita de studiu în cadrul 

Proiectului ,,Consolidarea cadrului instituțional al RM în 

domeniul migrației și dezvoltării” care a avut loc la Dublin 

(Irlanda). 

Perioada 25 iunie – 2 iulie 2017 

Ordin nr. 313-A din 2 iunie 2017 

Delegat JUC Ludmila – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și 

Cooperare 

46. Deplasare în interes de serviciu  la  Sergheevka (Ucraina)în 

scopul participării la ședința Comitetului de creditori ai ÎA 

Sanatoriului ,,Sănătate”.  

Perioada 9 iunie 2017 

Ordin nr. 318-A din 8 iunie 2017 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant principal 

în Direcția juridică 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 0.4 mii 

lei 

 

47. Deplasare în interes de serviciu la București (România) în 

scopul participării la Sesiunea de instruire ,,Continuarea 

implementării conceptului de management integrat al frontierei 

de stat al RM în conformitate  cu ultimele actualizări la nivel 

european”. 

Perioada 12-16 iunie 2017 

Ordin nr. 319-A din 9 iunie 2017 

Delegat SANDU Nicolae – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către UE prin Programul 

de Facilitare al 

Parteneriatului de 

Mobilitate 

48. Deplasare în interes de serviciu în Republica Serbia, în scopul 

 vizitei de studiu în cadrul Proiectului ,,Consolidarea cadrului 

instituțional al RM în sectorul de alimentare cu apă și sanitația”.  

Perioada 18-23 iunie 2017 

Ordin nr.320-A din 9 iunie 2017 

Delegat  ȘORAHMETOV Daniela – consultant 

principal în Direcția coordonarea politicilor și 

asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și 

Cooperare 

49. Deplasare în interes de serviciu  la București (România) în 

scopul participării la  Atelierul  de lucru în cadrul Proiectului 

Operațional ENI CBC ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020” . 

Perioada 12-14 iunie 2017 

Ordin nr.325-A din 9 iunie 2017 

Delegat CRISTIAN Natalia – șef adjunct interimar 

al Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli suportate de 

către UE prin programul 

de Facilitare al 

Parteneriatului de 

Mobilitate 

50. Deplasare în interes de serviciu la București (România) în 

scopul participării la cea de-a doua sesiune în cadrul Proiectului 

,,Continuarea implementării conceptului de Managementul 

Integrat al frontierei de stat a RM în conformitate cu ultimele  

actualizări la nivel european . 

Perioada 11-16 iunie 2017 

Ordin nr.326-A din 9 iunie 2017 

Delegat MAGU Vasile – șef al Secției politici de 

reintegrare a Biroului politici de reintegrare 

 Cheltuieli suportate de 

către UE prin programul 

de Facilitare al 

Parteneriatului de 

Mobilitate 

51. Deplasare în interes de serviciu la Berlin (Germania) în scopul 

participării la Forumul  Global pentru Migrațiune și Dezvoltare. 

Perioada 27 iunie – 1 iulie 2017 

Ordin nr.328-A din 12 iunie 2017 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie – consultant 

principal în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Forumul  Global 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20312-A_2.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20313-A_2.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20318-A_8.6.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20318-A_8.6.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20319-A_9.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20320-A_9.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20325-A_9.6.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20325-A_9.6.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20326-A_9.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20328-A_12.06.17.pdf
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pentru Migrațiune și 

Dezvoltare 

52. Deplasare în interes de serviciu la  Kiev (Ucraina)  în scopul 

participării la Conferința internațională Metode creative în 

prevenirea traficului de ființe umane. 

Perioada 18-22 iunie 2017 

Ordin nr. 330-A din 14 iunie 2017 

Delegat COMERZAN Diana – consultant principal 

în Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli suportate de 

către Fundația Hanns 

Seidel din RM în Ucraina 

53. Deplasare în interes de serviciu la Helsinki (Finlanda) în scopul 

participării la cea de-a II-a fază a Proiectului PADOS axat pe 

dezvoltarea capacităților funcționarilor publici din țările 

Parteneriatului Estic. 

Perioada 26-27 iunie 2017 

Ordin nr. 331-A din 14 iunie 2017 

Delegat MIRCA Svetlana - consultant principal în 

Direcția reforma administrației publice 

STICI-BEGU Uliana –  consultant principal în 

direcția expertiză juridică a actelor normative 

 Cheltuieli suportate de 

către Institutul Filandez 

de Management Public 

54. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în scopul 

participării la prima ședință a Comitetului de Supraveghere a 

proiectului UE ,, Primarii pentru Creșterea Economică” . 

Perioada 19-20 iunie 2017 

Ordin nr. 334-A din 16 iunie 2017 

Delegat GUZNAC Valentin – secretar general 

adjunct al Guvernului 

 

 Cheltuieli suportate de 

către Comisia Europeană 

55. Deplasare în interes de serviciu la Bilbao (Spania) în scopul 

participării la cursul de instruire privind experiența cooperării 

internaționale. 

Perioada 25-29 iunie 2017 

Ordin nr. 335-A din 16 iunie 2017 

Delegat IONAȘ Ana – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe, 

RAILEAN Ina – consultant principal în Direcția 

expertiză a actelor normative  

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Europei 

56. Deplasare în interes de serviciu la  Dublin (Irlanda) pentru vizita 

de studiu  în cadrul  Proiectului ,,Consolidarea cadrului 

instituțional al RM în domeniul migrației și dezvoltării. 

Perioada 25 iunie-2 iulie 2017 

Ordin nr. 336-A din 19 iunie 2017 

Delegat BEJAN Denis – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și 

Cooperare 

 

57. Deplasare în interes de serviciu la  Bruxelles (Belgia) în scopul 

participării la Primul grup de lucru privind siguranța rutieră în 

Cadrul Parteneriatului Estic. 

Perioada 28-30 iunie 2017 

Ordin nr. 339-A din 23 iunie 2019 

Delegat GAVRILIȚĂ Stela – consultant principal în 

Direcția juridică 

 Cheltuieli suportate de 

către Comisia Europeană 

58. Deplasare în interes de serviciu la București (România) în 

scopul participării la ședința Comitetului de monitorizare a 

Programului Operațional Comun Marea Neagră 2007-2013.  

Perioada 12-14 iulie 2017 

Ordin nr. 342-A din 26 iunie 2017 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef interimar al 

Direcției coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Asistența tehnică a 

Programului Operațional 

Comun Marea Neagră 

59. Deplasare în interes de serviciu la  Odessa  (Ucraina) în scopul 

participării la Reuniunea Consiliului Consultativ al Misiunii 

Europene de Asistență la Frontieră în RM și Ucraina (EUBAM).  

Perioada 27 iunie 2017 

Ordin nr. 343-A din 27 iunie 2017 

Delegat MAGU Vasile – șef al Secției politici de 

reintegrare 

 Cheltuieli suportate de  

către Misiunea EUBAM 

 

 

 

60. Deplasare în interes de serviciu la  New-York (SUA) în scopul 

participării la lucrările sesiunii a 72-a a Adunării Generale 

ONU. 

Perioada 19-23 septembrie 2017 

Dispoziție nr 92-d din 15 septembrie 2017 

Delegat BUGA Mircea – consilier principal de stat 

al Prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare) 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20330-A_14.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20331-A_14.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/ordin%20334-A_16.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20335-A_16.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20336-A%20_19.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20339-A_23.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20339-A_23.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20342-A_26.06.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20343-A_27.06.17.pdf
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acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012–  

64.9 mii lei 

61. Vizita de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la 

instituţiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei) 

Perioada 20-22 iunie 2017 

HG nr.478 din 28 iunie 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru,  NISTOR 

Stela – consilier principal de stat al Prim-ministrului 

pe comunicare, TULUC Natalia – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului, STUCALICI Eduard – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

69.4 mii lei 

 

62. Vizita oficială a Domnului Pavel FILIP, Prim-ministru,  la 

Strasbourg. 

Perioada 25-27 iunie 2017 

 

HG nr.479 din 28 iunie 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, PALII Lilia – 

Secretar general al Guvernului, NISTOR Stela – 

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe 

comunicare, TULUC Natalia – consilier principal de 

stat al Prim-ministrului, STUCALICI Eduard – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol, TOPOR  Alexandru – consultant principal 

în Direcția comunicare și protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

175.2 mii lei 

 

63. Deplasare în interes de serviciu  la Sergheevka (Ucraina) în 

scopul inventarierii patrimoniului sanatorial al ÎA Sanatoriul 

,,Sănătate”.  

Perioada 3-4 iulie 2017 

Ordin nr. 346-A din 3 iulie 2017  

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant principal 

în Direcția juridică 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 1.4 mii 

lei 

 

64. Deplasare în interes de serviciu la Beijing (China)  în scopul 

participării la Seminarul ,, Circular economy sustainable 

development planning for the Belt and Road Countries”. 

Perioada 4-27 iulie 2017 

Ordin nr. 347-A din 4 iulie 2017 

Delegat MEREACRE Ana – consultant principal în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Republica Chineză 

65. Deplasare în interes de serviciu  la Nay Pyi Taw (Myanmar)  în 

scopul lansării studiului global ,, Motivația interioară a 

funcționarilor publici în țările în curs de dezvoltare”. 

Perioada 8-13 iulie 2017 

Ordin nr. 350-A din 6 iulie 2017 

Delegat MIRCA Svetlana – consultant principal în 

Direcția reforma administrației publice 

 Cheltuieli suportate de 

către Programul 

Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20346-A_3.07.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20347-A_4.07.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20350-A_6.07.17.pdf
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66. Deplasare în interes de serviciu  la Tbilisi (Georgia)  în scopul 

participării la atelierul de lucru ,, Securitatea Economică, 

Strategii de Securitate Națională”. 

Perioada 24-28 iulie 2017 

Dispoziție nr.71-d din 11 iulie 2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe – viceprim-ministru 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

vor fi suportate de 

instituția delegată– 

5.2 mii lei 

 

67. Deplasare în interes de serviciu  la București (România) în 

scopul participării la consultări neformale pe marginea 

problematicii transnistrene. 

Perioada 13-15 iulie 2017 

Dispoziție nr. 70-d din 11 iulie 2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe – viceprim-ministru 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

vor fi suportate de 

instituția delegată–  

7.4 mii lei 

 

68. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în scopul 

consultărilor legate de procesul de reglementare a conflictului 

transnistrean. 

Perioada 20-22 iulie 2017 

Ordin nr. 370 din 18 iulie 2017 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct al Biroului 

politici de reintegrare 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi 

suportate de 

Cancelaria de Stat– 

7.6 mii lei 

 

69. Deplasare în interes de serviciu  la Beijing (China) în scopul 

participării la Atelierul  de lucru ,,Modernization of State 

Governance System and Governance Capacity for Developing 

Countries” .  

Perioada 18 iulie -10 august 2017 

Ordin nr. 371-A din 18 iulie 2017 

Delegat FURNICA Mihai – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Republica Populară 

Chineză 

70. Deplasare în interes de serviciu la New York (SUA)  pentru a 

participa la evenimentul privind abordările inovative în 

valorificarea potențialului comunităților transnaționale pentru 

dezvoltare. 

Perioada 21-26 iulie 2017 

 

Ordin nr.372-A din 18 iulie 2017 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și 

Cooperare 

71. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în scopul 

participării la consultări legate de procesul de reglementare a 

conflictului transnistrean 

Perioada 20-22 iulie 2017 

Dispoziție nr. 73-d din 18 iulie 2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe – viceprim-ministru 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi 

suportate de 

Cancelaria de Stat–

8.9 mii lei 

 

72. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară Chineză 

în scopul participării la Seminarul în domeniul administrației 

publice. 

Perioada 24 iulie-16 august 2017 

Ordin nr.378-A din 24 iulie 2017 

Delegat HANGANU Domnița – consultant principal 

în Direcția coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli suportate de 

către  Ambasada 

Republicii  Populare 

Chineze în RM 

73. Deplasare în interes de serviciu în Republica  Populară Chineză 

în scopul participării la Seminarul ,,Rețeaua de comunicare în 

situații de urgență”. 

Ordin nr. 390-A din 7 august 2017 

Delegat RÎCIU Gheorghe – consultant principal în 

Direcția comunicare ți protocol 

 Cheltuieli suportate de 

către  Ambasada 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20370-A_18.07.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20371-A_18.07.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20372-A_18.07.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/ordin%20378-A_24.07.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20390-A_7.08.17.pdf


1               2               3 4 5 

Perioada 8 august – 10 septembrie 2017 Republicii  Populare 

Chineze în RM 

74. Deplasare în interes de serviciu la Varșovia (Polonia) în scopul 

participării la Ședința privind implementarea angajamentelor în 

domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. 

Perioada 17-19 septembrie 2017 

Ordin nr.395-A din 10 august 2017 

Delegat COMERZAN Diana – consultant principal 

în Secretariatul permanent al comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli suportate de 

către Misiunea OSCE în 

RM 

75. Deplasare în interes de serviciu la București (România) în 

scopul participării la Sesiunea de instruire ,,Continuarea 

implementării conceptului de management integrat al frontierei 

de stat a RM în conformitate cu ultimele actualizări la nivel 

european. 

Perioada 17-22 septembrie 2017 

Ordin nr.400-A din 18 august 2017 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct al Biroului 

politici de reintegrare 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat– 

0.6 mii lei 

 

76. Deplasare în interes de serviciu la Oslo (Norvegia) în scopul 

participării la cel de-al II-lea Atelier Global privind Agenda de 

dezvoltare durabilă 2030. 

Perioada 6-9 septembrie 2017 

Ordin nr. 405-A din 23 august 2017 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef interimar al 

Direcției coordonarea politicilor și asistenței externe  

 Cheltuieli suportate de 

către ONU 

77. Deplasare în interes de serviciu la Bratislava (Slovacia) în 

scopul participării la Atelierul privind Parteneriatul  pentru o 

Guvernare Deschisă. 

Perioada 6-9 septembrie 2-17 

Ordin nr.410-A din 30 august 2017 

Delegat GANGAN Cristina – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 2.5 mii 

lei 

Transportul și cazarea 

sunt asigurate de către 

organizatori 

78. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în copul 

participării la Seminarul ,, Profesionalizarea serviciului public în 

autoritățile publice locale în contextul reformei administrației 

publice și descentralizării puterii”. 

Perioada 6-9 septembrie 2017 

Ordin nr. 412-A din 1 septembrie 2017 

Delegat CUJBA Victoria - șef adjunct al Direcției 

reforma administrației publice|, CAZAC Lilia -  

consultant principal în Direcția reforma 

administrației publice, SPĂTARU Irina – consultant 

superior în Direcția control administrativ 

 Cheltuieli suportate de 

către Uniunea Europeană 

 

 

 

 

 

79. Participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la  New 

York (SUA)  la lucrările sesiunii a 72-a a Adunării Generale 

ONU. 

Perioada 19-23 septembrie 2017 

 

HG nr. 704 din 5 septembrie 2017 

Delegați Pavel FILIP – Prim-ministru, NISTOR 

Stela – consilier principal de stat al Prim-ministrului 

pe comunicare, TULUC Natalia – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului, STUCALICI Eduard – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol, TOPOR Alexandru – consultant principal 

în Direcția comunicare și protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

273.5 mii lei 

 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20395-A_10.08.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20400-A_18.08.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20405-A_23.08.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20410-A_30.08.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20412-A_1.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20412-A_1.09.17.pdf
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80. Participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la Odessa 

(Ucraina) la cea de-a II-a Conferință internațională de transport 

de nivel înalt ,,Coridoarele integrate de transport Europa-Asia”. 

Perioada 8 septembrie 2017 

HG nr. 707 din 6 septembrie 2017 

Delegați Pavel FILIP – Prim-ministru, GODEA 

Mihai – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe politici de securitate, TULUC Natalia 

– consilier principal de stat al Prim-ministrului, 

NISTOR Stela – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe comunicare, GUMENE Tatiana – șef 

adjunct al Direcției comunicare și protocol, 

STUCALICI Eduard – consultant principal în 

Direcția comunicare și protocol, TOPOR Alexandru 

– consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

3.0 mii lei 

 

81. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în scopul 

participării la Forumul de Dezvoltare Economică Locală. 

Perioada 12-15 septembrie 2017 

Ordin nr. 420-A din 7 septembrie 2017 

Delegat STARATAN Nicolae – consultant principal 

în Direcția coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Proiectul M4EG – 

primarii pentru Creștere 

Economică 

82. Deplasare în interes de serviciu la București (România) în 

scopul participării la cursul de instruire a personalului din 

structurile Consiliului național pentru management Integrat al 

Frontierei de stat al RM. 

Perioada 17-22 septembrie 2017 

Ordin nr. 421-A din 7 septembrie 2017 

Delegat ZUBCO Nadejda – consultant principal în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către organizatori 

83. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în scopul 

participării la cea de-a 9-a Conferință Anuală Richelieu cu 

genericul ,,Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici și 

oficialilor  autorităților locale”. 

Perioada  20-22 septembrie 2017 

Ordin nr. 434-A din 15 septembrie 2017 

Delegat LEAȘCENCO Alexei, ARAMĂ Igor – 

consultați principali în Direcția juridică 

 Cheltuieli suportate de 

către organizatori 

84. Deplasare în interes de serviciu la Edirne (Turcia)  în scopul 

schimbului de experiență. 

Perioada 16-22 septembrie 2017 

Ordin nr. 435-A din 15 septembrie 2017 

Delegat GAIDARJI Olga – șef adjunct al Oficiului 

teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 

 Cheltuieli suportate de 

către organizatori 

85. Deplasare în interes de serviciu la Tallinn (Estonia) în scopul 

participării la Reuniunea Panelului Reforma Administrației 

publice din cadrul Parteneriatului Estic. 

Perioada 2-5 octombrie 2017 

Ordin nr. 438-A din 19 septembrie 2017 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef interimar al 

Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe, ȚURCANU Snejana – șef al Direcției 

reforma administrației publice, NEAGU Natalia – 

șef al Direcției managementul documentelor și 

petiții 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Europei 

86. Deplasare în interes de serviciu la Constanta (România) în 

scopul participări la Întrunirea membrilor Comitetului de 

selectare a proiectelor în cadrul Programului Operațional 

„Bazinul Mării Negre 2014-2020”. 

Perioada 25-29 iulie 2017 

Ordin nr. 379-A din 24 iulie 2017 

Delegat CRISTIAN Natalia – șef adjunct interimar 

al Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

Cheltuieli de transport si 

cazare  suportate de către 

organizatori 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20420-A_7.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20421-A_7.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20434-A_15.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20435-A_%2015.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20438-A_19.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_379-a_24.7.17.pdf
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nr.10/2012 – 3.2 mii 

lei 

87. Deplasare în interes de serviciu la Haga (Regatul Țărilor de Jos) 

în scopul participării la seminarul de instruire ,,Descentralizarea 

și participarea cetățenilor”. 

Perioada 3-14 octombrie 2017 

Ordin nr. 443-A din 25 septembrie 2017 

Delegat ZADNIPRU Rodica – consultant principal 

în Direcția coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Ministerul 

Afacerilor Externe al 

Regatului Țărilor de Jos 

88. Deplasare în interes de serviciu la Salonic (Grecia) în scopul 

participării la seminarul privind guvernarea democratică în 

zonele urbane și metropolitane. 

Perioada 16-19 octombrie 2017 

Ordin nr. 444-A din 25 septembrie 2017 

Delegat CUJBA Victoria – șef adjunct al Direcției 

reforma administrației publice 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Europei 

89. Deplasare în interes de serviciu la Tunis (Republica Tunisiană) 

în scopul participării la Programul Global Comun ,,Integrarea 

migrației în strategiile de dezvoltare”. 

Perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2017 

Ordin nr. 447-A din 26 septembrie 2017 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și 

Cooperare 

90. Deplasare în interes de serviciu la Sofia (Bulgaria) în scopul 

participării la vizita de studiu tripartită în materie de politici 

salariale. 

Perioada 16-20 octombrie 2017 

Dispoziție nr. 95-d din 26 septembrie 2017 

Delegat MUNTEANU Angela – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului 

 Cheltuieli suportate de 

către ILO 

91. Deplasare în interes de serviciu la Haga, Regatul Țărilor de Jos 

în scopul participării la seminarul de instruire ,,Libertatea mass-

media”. 

Perioada 4-12 octombrie 2017 

Ordin nr. 454-A din 29 septembrie 2017 

Delegat STRATU Daria -consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Ministerul 

Afacerilor Externe al 

Regatului Țărilor de Jos 

92. Deplasare în interes de serviciu la Varșovia (Polonia) în scopul 

participării la Cursul de perfecționare ,,Consolidarea sistemului 

de gestionare a resurselor umane în serviciul public din țările 

Parteneriatului Estic”. 

Perioada 30 septembrie – 14 octombrie 2017 

Ordin nr. 456-A din 29 septembrie 2917 

Delegat MIRCA Svetlana – consultant principal în 

Direcția reforma administrației publice, 

HODOROJA Iulia – șef adjunct al Direcției 

managementul documentelor și petiții, ARAMĂ 

Cristina – consultant principal în Serviciul resurse 

umane 

 Cheltuieli suportate de 

către organizator 

93. Deplasare în interes de serviciu la Cernăuți (Ucraina) în scopul 

participări la Întrunirea membrilor Comitetului Comun de 

Monitorizare a Programului Operațional România-Ucraina-

Republica Moldova 2007-2013. 

Perioada 11-14 octombrie 2017 

Ordin nr. 465-A din 9 octombrie 2017 

Delegat CRISTIAN Natalia – șef adjunct interimar 

al Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli de cazare și 

transport suportate de 

către organizator 

94. Deplasare în interes de serviciu în Ecuator în scopul participări 

la vizita de studiu în cadrul Programului Global Comun 

Integrarea migrației în strategiile naționale de dezvoltare, 

realizat de OIM și PNUD. 

Perioada 13-23 octombrie 2017 

 

Ordin nr. 466-A din 9 octombrie 2017 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie – consultant 

principal în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația 

Internațională pentru 

Migrațiune 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20443-A_25.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20444-A_25.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20447-A_26.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20454-A_29.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20456-A_29.09.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20465-A_9.10.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20466-A_9.10.17.pdf
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95. Deplasare în interes de serviciu la Almaty (Kazahstan) în scopul 

participări la Panelul Ministerial și Reuniunea anuală a Grupului 

de acțiune privind economia verde în cadrul OECD Eurasia 

Week 2017. 

Perioada 22-28 octombrie 2017 

Dispoziție nr. 97-d din 9 octombrie 2017 

Delegat PALII Lilia – Secretar general al 

Guvernului 

 Cheltuieli de cazare și 

transport suportate de 

către organizator 

96. Deplasare în interes de serviciu la Budapesta (Ungaria) în 

scopul participări la Forumul anual privind Strategia UE pentru 

Regiunea Dunării. 

Perioada 17-20 octombrie 2017 

Ordin nr. 469-A din 19 octombrie 2017 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef interimar al 

Direcției coordonarea politicilor și asistenței externe 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 3.3 mii 

lei 

Cheltuieli de cazare și 

transport suportate de 

către organizator 

97. Deplasare în interes de serviciu la Istanbul (Turcia) în scopul 

participări la Ședința ,,Măsurarea nemăsuratului: cum măsurăm 

indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (nivelul III)”. 

Perioada 15-18 octombrie 2017 

 

Ordin nr. 470-A din 11 octombrie 2017 

Delegat BEJENAR Natalia – consultant principal în 

Direcția reforma administrației publice 

 Cheltuieli suportate de 

către organizator 

98. Deplasare în interes de serviciu la Tallinn (Estonia) în scopul 

participări la Conferința Societății Civile și cea de-a 9-a 

Adunare generală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului 

Estic. 

Perioada 24-27 octombrie 2017 

Dispoziție nr. 99-d din 16 octombrie 2017 

Delegat GODEA Mihail – consilier principal de stat 

al Prim-ministrului pe politici de securitate 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 3.3 mii 

lei 

Cheltuieli suportate de 

către organizator 

99. Deplasare în interes de serviciu la Baku (Azerbaidjan) în scopul 

participări la Cursul de perfecționare ,,Certificarea 

funcționarilor publici: probleme și perspectiva”. 

Perioada 19-21 octombrie 2017 

Ordin nr. 475-A din 18 octombrie 2017 

Delegat MEDVEȚCAIA Aliona – șef al Direcției 

juridice, GANENCO Luminița – șef al Serviciului 

resurse umane, CAZAC Lilia – consultant principal 

în Direcția reforma administrației publice, 

 Cheltuieli suportate de 

către serviciul European 

de Acțiune Externă 

 

100. Deplasare în interes de serviciu la Torino (Italia) în  scopul 

participări la Seminarul internațional ,,Integrarea migrației în 

planificarea de politici”. 

Perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2017 

Ordin nr. 478-A din 20 octombrie 2017 

Delegat ZUBCO Nadejda – consultant principal în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Agenția Europeană 

pentru Dezvoltare 

101. Deplasare în interes de serviciu la Stockholm (Suedia) în  scopul 

participări la Atelierul în domeniul sănătății publice. 

Perioada  3-5 noiembrie 2017 

Ordin nr. 479-A din 20 octombrie 2017 

Delegat ȚÎRDEA Marcela – consultant principal în 

Secretariatul permanent al Consiliului Național 

pentru Protecția Drepturilor Copilului” 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația 

Mondială a Sănătății 

102. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară Chineză 

pentru a participa la ,,Seminar on public Administration for civil 

servants of middle and eastern European Countries in 2017”. 

Perioada 31 octombrie – 17 noiembrie 2017 

Ordin nr. 489-A din 30 octombrie 2017 

Delegat STICI Uliana – consultant principal în 

Direcția expertiza juridică a actelor normative, 

BOTEA Marina – consultant principal în Direcția 

managementul documentelor și petiții 

 Cheltuieli suportate de 

către  Ambasada 

Republicii  Populare 

Chineze în RM 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20469-A_19.10.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20470-A_11.10.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20475-A_18.10.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20479-A_20.10.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20489-A_30.10.17.pdf
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103. Deplasare în interes de serviciu la Istanbul (Turcia) în scopul 

participări la Cursul de dezvoltare profesională ,,Istanbul 

Innovation Days”. 

Perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2017 

Ordin nr.491-A din 30 octombrie 2017 

Delegat IONAȘ Ana – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către centrul regional 

PNUD  

104. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în scopul 

participări la Atelierul privind economia circulară, organizat 

prin intermediul instrumentului TAIEX al Comisiei Europene. 

Perioada 6-8 noiembrie 2017 

Ordin nr. 493-A din 31 octombrie 2017 

Delegat BEJENAR Natalia – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Direcția Generală 

Mediu a Comisiei 

Europene 

105. Vizita oficială a Domnului Pavel FILIP, Prim-ministru,  la  

Tel Aviv (Israel). 

Perioada 8-10 noiembrie 2017 

 

HG nr. 890 din 1 noiembrie 2017 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru,  BUGA 

Mircea – consilier principal de stat al Prim-

ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și 

dezvoltării sociale, NISTOR Stela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului pe comunicare, 

TULUC Natalia – consilier principal de stat al Prim-

ministrului, COPTU Olga- șef al Biroului relații cu 

diaspora, TOPOR Alexandru – consultant principal 

în Direcția comunicare și protocol, STUCALICI 

Eduard – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

146.7 mii lei 

 

106. Deplasare în interes de serviciu la  Skopje (Macedonia) în 

scopul participări la Ședința coordonatorilor  naționali anti-trafic 

din Europa de Sud-Est. 

Perioada 12-15 noiembrie 2017 

Ordin nr. 501-A din 8 noiembrie 2017 

Delegat BEREJAN Ecaterina – șef serviciu 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane  

 Cheltuieli suportate de 

către Centrul Internațional 

pentru Dezvoltarea 

Politicilor Migraționale 

107. Deplasare în interes de serviciu la  Erevan (Armenia) în scopul 

participări la Cursul de perfecționare ,, Building capacities to 

enforce civil service legislation”. 

Perioada 14-18 noiembrie 2017 

Ordin nr.505-A din 10 noiembrie 2017 

Delegat MEDVEȚCAIA Aliona – șef al Direcției 

juridice, VASILIU Vasile – șef interimar al 

Direcției expertiză  juridică a actelor normative, 

CAZAC Lilia – consultant principal în Direcția 

reforma administrației publice, ȚURCANU 

Svetlana – consultant principal în Direcția reforma 

administrației publice 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Serviciului 

public al Republicii 

Armenia ți Biroul 

Serviciului public al 

Georgiei 

108. Deplasare în interes de serviciu la Londra (Marea Britanie) în 

scopul participări la ,,Knowledge Management and Research 

Uptake meeting”. 

Perioada 12-15 decembrie 2017 

Ordin nr.506-A din 13 noiembrie 2017 

Delegat ȚÎRDEA Marcela – consultant principal în 

Secretariatul permanent al Consiliului Național 

pentru Protecția Drepturilor Copilului 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația 

Mondială a Sănătății 

109. Deplasare în interes de serviciu la Tirana (Albania) în scopul 

participări la Conferința regională ,, Monitorizarea calității 

protecției copilului”. 

Perioada 4-7 decembrie 2017 

Ordin nr.510-A din 16 noiembrie 2017 

Delegat ȚÎRDEA Marcela – consultant principal în 

Secretariatul permanent al Consiliului Național 

pentru Protecția Drepturilor Copilului” 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația Terre 

des Hommes din RM, 

regional de la Budapesta 

și din Albania 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20491-A_30.10%2C17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20493-A_31.10.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20501-A_8.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20505-A_10.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20506-A_13.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20510-A_16.11.17.pdf
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110. Deplasare în interes de serviciu la Bruxelles (Belgia) în scopul 

participări la cea de-a X-a Reuniune anuală la nivel înalt a 

Parteneriatului de Mobilitate UE-Republica Moldova. 

Perioada 14-16 decembrie 2017 

Ordin nr.511-A din 16 noiembrie 2017 

Delegat EȘANU-GAVRILIȚĂ Victoria – 

consultant principal în Biroul relații cu diaspora 

Cheltuieli suportate 

de către Cancelaria 

de Stat – 14.6 mii 

lei 

 

111. 

 

Deplasare în interes de serviciu la Bled (Slovenia) în scopul 

participări la trainingul ,,Enhancing digital Diplomacy Activities 

in the Western Balkan and Eastern European Countries”. 

Perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2017 

Ordin nr.513-A din 17 noiembrie 2017 

Delegat GUMENE Tatiana – șef adjunct al Direcției 

comunicare și protocol 

 Cheltuieli suportate de 

către Centrul pentru 

perspectivă europeană 

MAE din Slovenia și 

Ambasada SUA din 

Slovenia  

112. Deplasare în interes de serviciu la București (România) în 

scopul participări la sesiunea de instruire în domeniul 

protocolului și ceremonialului oficial.  

Perioada 22-25 noiembrie 2017 

Dispoziție nr. 113-d din 20 noiembrie 2017 

Delegat NEGHINĂ Silvia – consilier principal de 

stat al Prim-ministrului 

Cheltuieli suportate 

de Cancelaria de 

Stat conform 

normelor aprobate 

în HG nr.10/2012 – 

7.3 mii lei 

 

113. Conferința anuală ,,Cross-border cooperation along the EUʼs 

external borders: lessons learnt and ways forward”. 

Perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2017 

Ordin nr.516-A din 21 noiembrie 2017 

Delegat FURNICA Mihai – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

 Cheltuieli suportate de 

către fondurile Uniunii 

Europene 

 

114. Vizita oficială a Domnului Pavel FILIP, Prim-ministru,  la 

Tbilisi (Georgia). 

Perioada 27-29 noiembrie 2017 

 

HG nr. 992 din 21 noiembrie 2017 

Delegați Pavel FILIP – Prim-ministru, BUGA 

Mircea – consilier principal de stat al Prim -

ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și 

dezvoltării sociale, NISTOR Stela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului pe comunicare, 

TULUC Natalia – consilier principal de stat al Prim-

ministrului, MUNTEANU Angela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului, RÎCIU 

Gheorghe – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol, STUCALICI Gheorghe – 

consultant principal în direcția comunicare și 

protocol,  TOPOR Alexandru – consultant principal 

în Direcția comunicare și protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

138.3 mii lei 

 

115. Participarea Domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la Bruxelles 

(Regatul Belgiei) la cea de-a cincea reuniune a Summitului 

Parteneriatului Estic. 

Perioada 22-25 noiembrie 2017  

  

HG nr. 993 din 21 noiembrie 2017 

Delegați Pavel FILIP – Prim-ministru, BUGA 

Mircea – consilier principal de stat al Prim -

ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și 

dezvoltării sociale, NISTOR Stela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului pe comunicare, 

TULUC Natalia – consilier principal de stat al Prim-

ministrului, COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20511-A_16.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20513-A_17.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20516-A_21.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20516-A_21.11.17.pdf
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diaspora, PERJU Mariana – consultant principal în 

Direcția comunicare și protocol, STUCALICI 

Gheorghe – consultant principal în direcția 

comunicare și protocol,  TOPOR Alexandru – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

instituția delegată – 

180.1 mii lei 

 

116. Deplasare în interes de serviciu la  Lisabona (Portugalia) în 

scopul participări la Zilele Culturii R. Moldova în Portugalia. 

Perioada 25-28 noiembrie 2017 

Ordin nr. 517-A din 22 noiembrie 2017 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora 

Cheltuieli de 

deplasare acoperite 

de Cancelaria de 

Stat conform 

normelor aprobate 

în HG nr.10/2012 – 

16.1 mii lei 

 

117. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în scopul 

participări la ședința Comitetului de creditări al ÎA  Sanatoriul 

,,Sănătate” din Sergheevka. 

Perioada 20-21 noiembrie 2017 

 

Ordin nr.514-A din 17 noiembrie 2017 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant principal 

în Direcția juridică 

 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 – 1.8 mii 

lei 

 

118. Deplasare în interes de serviciu la Sibiu (Romania) în scopul 

vizitei de lucru. 

Perioada 23-25 noiembrie 2017 

Dispoziție nr. 121-d din 22 noiembrie 2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe – viceprim-ministru 

  

119. Deplasare în interes de serviciu la Graz (Austria) în scopul 

participări la Seminarul pentru profesorii de limbă engleză de pe 

ambele maluri ale r. Nistru. 

Perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2017 

Ordin nr. 519-A din 23 noiembrie 2017 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct al Biroului 

politice de reintegrare, șef al secției analiză și 

planificare 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul European 

și Centru European de 

Limbi Moderne 

120. Deplasare în interes de serviciu la Tirana (Albania) în scopul 

vizitei de documentare la Agenția de Prestare a Serviciilor 

Integrate. 

Perioada 4-8 decembrie 2017 

Ordin nr. 520-A din 23 noiembrie 2017 

Delegat NEAGU Natalia – șef al Direcției 

managementul documentelor și petiții 

 Cheltuieli suportate de 

către Banca Mondială 

 

 

121. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în scopul 

participări la Sesiunea Conferinței permanente pe probleme 

politice în procesul de reglementare a diferendului transnistrean. 

Perioada 26-30 noiembrie 2017 

Dispoziție nr. 124-d din 24 noiembrie 2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe – viceprim-ministru 

GODEA Mihai – consilier de stat al Prim- 

ministrului pe politici de securitate 

Cancelaria de Stat 

va asigura achitarea 

cheltuielilor 

aferente deplasării 

conform HG 

nr.10/2012 – 40.3 

mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20517-A_22.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20514-A_17.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20519-A_23.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20520-A_23.11.17.pdf
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122. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în scopul 

participări la evenimentul regional ,,Consolidarea capacităților 

instituționale pentru guvernele locale”. 

Perioada 29 noiembrie  - 2 decembrie 2017 

Ordin nr. 522-A din 27 noiembrie 2017 

Delegat ȘTIRBU Tudor – șef adjunct al direcției 

expertiza juridică a actelor normative, PETCU 

Natalia – consultant principal în Direcția control 

administrativ 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Europei 

123. Deplasare în interes de serviciu la Istanbul (Turcia) în scopul 

participări la Atelierul de închidere a proiectului ,, Combaterea 

traficului de ființe umane și a crimei organizate”. 

Perioada 4-7 decembrie 2019 

Ordin nr.525-A din 28 noiembrie 2017 

Delegat BULAT Aurelia – consultant principal în 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli suportate de 

către Centrul Internațional 

pentru Dezvoltarea 

Politicilor Migraționale 

124. Deplasare în interes de serviciu la Paris (Franța) în scopul 

participării la Conferința ministerială ,,O bună guvernare 

publică-suport pentru cetățeni și mediul de afaceri”. 

Perioada 13-15 decembrie 2017 

Dispoziție nr. 125-d din 28 decembrie 2017 

Delegat PALII Lilia – secretar general al 

Guvernului, CIOCAN Iurie – director al Centrului 

de Implementare a Reformelor 

Cancelaria de Stat 

va asigura achitarea 

cheltuielilor 

aferente deplasării 

conform HG 

nr.10/2012 – 4.3 mii 

lei 

 

125. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța) în scopul 

participări la Reuniunea Comitetului European privind 

Democrația și Guvernarea. 

Perioada 2-6 decembrie 2017 

Ordin nr.527-A din 29 noiembrie 2017 

Delegat CUJBA Victoria – șef adjunct al Direcției 

reforma administrației publice 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Europei 

126. Deplasare în interes de serviciu la Belgrad (Serbia) în scopul 

participări la Conferința privind situația victimelor TFU în 

Serbia prin prisma dreptului la perioada de reflecție. 

Perioada 6-8 decembrie 2017 

Ordin nr. 528-A din 30 noiembrie 2017 

COMERZAN Doina – consultant principal în 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli suportate de 

către Misiunea OSCE în 

Serbia 

127. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în scopul 

participări la ședința de judecată privind ÎA Sanatoriul ,, 

Sănătate” din Sergheevka. 

Perioada 4-5 decembrie 2017 

Ordin nr.529-A din 1 decembrie 2017 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant principal 

în Direcția juridică 

Cheltuieli de 

deplasare acoperite 

de Cancelaria de 

Stat conform 

normelor aprobate 

în HG nr.10/2012 – 

1.8 mii lei 

 

128. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în scopul 

participări la Reuniunea Miniștrilor Afacerilor Externe și ai 

statelor participante la OSCE. 

Perioada 4-9 decembrie 2017 

Dispoziție nr. 133-d din 4 decembrie 2017 

Delegat BĂLAN Gheorghe -  viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat 

va asigura achitarea 

cheltuielilor 

aferente deplasării 

conform HG 

nr.10/2012 – 29.5 

mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20522-A_27.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20525-A_28.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20527-A_29.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20528-A_30.11.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20529-A_1.12.17.pdf
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129. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în scopul 

participări la Reuniunea Afacerilor Externe ai statelor 

participante la OSCE. 

Perioada 4-9 decembrie 2017 

Ordin nr. 530-A din 4 decembrie 2017 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct al Biroului 

reintegrare, șef al Secției analiză și planificare 

Cheltuieli de 

deplasare acoperite 

de Cancelaria de 

Stat conform 

normelor aprobate 

în HG nr.10/2012 – 

40.7 mii lei 

 

130. Deplasare în interes de serviciu la Paris (Franța) în scopul 

participări la consultări extinse cu diaspora moldovenească. 

Perioada 15-19 decembrie 2017 

Ordin nr. 531-A din 4 decembrie 2017 

Delegat COPTU Olga – șes al Biroului relații cu 

diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația 

Internațională pentru 

Migrațiune 

131. Deplasare în interes de serviciu  în Israel  pentru a participa la 

consultări extinse cu diaspora moldovenească 

Perioada 7-12 decembrie 2017 

Ordin nr. 534-A din 5 decembrie 2017 

Delegat ZUBCO Nadejda și SCOBODENIUC 

Ghenadie – consultanți principali în Biroul relații cu 

diaspora 

 Cheltuieli suportate de 

către Organizația 

Internațională pentru 

Migrațiune 

132. Participarea Domnului Pavel FILIP, Prim-ministru la Minsk 

(Republica Belarus) la reuniunea șefilor de guvernare ale 

statelor-membre ale Inițiativei central-Europene. 

Perioada 11-12 decembrie 2017 

 

 

HG nr. 1062 din 6 decembrie 2017 

Delegați Pavel FILIP – Prim-ministru, BUGA 

Mircea – consilier principal de stat al Prim -

ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și 

dezvoltării sociale, NISTOR Stela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului pe comunicare, 

MUNTEANU Angela – consilier principal de stat al 

Prim-ministrului, NEGHINĂ Silviu – secretar 

principal de stat al Prim-ministrului, STUCALICI 

Gheorghe –consultant principal în direcția 

comunicare și protocol,  TOPOR Alexandru – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol, PERJU Mariana – consultant principal în 

Direcția comunicare și protocol 

Cheltuielile de 

deplasare (transport, 

diurnă, cazare, 

asigurare medicală) 

pentru membrii 

delegației vor fi 

suportate de 

instituția delegată – 

79.7 mii lei 

 

 

133. Deplasare în interes de serviciu la Astana (Kazahstan) în scopul 

participări la cursul de dezvoltare profesională ,,Rolul 

tehnologiilor informaționale pentru securitatea regională și 

internațională”. 

Perioada 11-14 decembrie 2017 

Ordin nr.536-A din 7 decembrie 2017 

Delegat BAJUREANU Lilian - consultant principal 

în Secția tehnologii informaționale 

 Cheltuieli suportate de 

către OSCE 

134. Deplasare în interes de serviciu la Iași (România) în scopul 

participări la întrunirea membrilor Comitetului Comun de 

Monitorizare pentru Programul Operațional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020. 

Perioada 13-14 decembrie 2017 

Ordin nr.553-A din 11 decembrie 2017 

Delegat CRISTIAN Natalia – șef adjunct interimar 

al Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Europei 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20530-A_4.12.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20531-A_4.12.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20534-A_5.12.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20536-A_7.12.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017/Ordin%20Deplas%C4%83ri_2017/Ordin%20553-A_11.12.17.pdf
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135. Deplasare în interes de serviciu la Praga (Cehia) în scopul 

participări la Reuniunea regională ,,Parteneriatul pentru o bună 

guvernare-evaluarea progresului, finalizarea fazei actuale și 

avansarea: planificarea municipală strategică”. 

Perioada 18-21 decembrie 2017 

Ordin nr. 560-A din 18 decembrie 2017 

Delegat SÎRBU Vladislav- șef al Direcției control 

administrativ 

 Cheltuieli suportate de 

către Consiliul Europei în 

țările parteneriatului Estic 

136. Deplasare în interes de serviciu la Constanța (România)  în 

scopul participări la Întrunirea membrilor Comitetului de 

selectare a proiectelor în cadrul Programului Operațional ENI 

CBC ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020”. 

Perioada 15-19 ianuarie 2018 

Ordin nr.570-A din 27 decembrie 2017 

Delegat FURNICĂ Mihail – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe. 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor 

aprobate în HG 

nr.10/2012 - 3.1 mii 

lei 

Cheltuieli de cazare și 

transport suportate de 

către organizator 

 

                                                                                                                                                                                                              
Total: 1812.4 mii 

 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20560-A_18.12.17.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_deplasari_2017_0/Ordin%20570-A_27.12.17.pdf

