
                                                                                                                                                     Anexă  

la Decizia Prim-ministrului 

 

INFORMAȚIA  

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul      

                                   Cancelaria de Stat                     în perioada ______2018________ 

                                                                                 (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 Odessa (Ucraina) în 

scopul participării la ședința de judecată cu privire la 

procedura de insolvabilitate a ÎA Sanatoriul ,,Sănătate” 

Perioada 9-10 ianuarie 2018 

Ordin nr. 8-A din 5 ianuarie 2018 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 1,7 

mii lei 

 

2. Deplasare în interes de serviciu la Moscova (Federația 

Rusă) în scopul participării la consultări extinse cu 

diaspora moldovenească. 

Perioada 12-14 ianuarie 2018 

Ordin nr. 12-A din 12 ianuarie 2018 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie  - șef adjunct 

al Biroului relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

Organizația 

Internațională pentru 

Migrație 

3. Deplasare în interes de serviciu în Regatul Spaniei pentru 

participare la consultări extinse cu diaspora 

moldovenească. 

Perioada 26-31 ianuarie 2018 

Ordin nr. 13-A din 12 ianuarie 2018 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora, SAJIN Valeriu – consultant principal în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Organizația 

Internațională pentru 

Migrație 

4. Deplasare în interes de serviciu la Paris (Franța)  în 

scopul participării la Forumul Internațional pentru 

statistică în migrațiune 2018. 

Perioada 14-17 ianuarie 2018 

Ordin nr. 14-A din 12 ianuarie 2018 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie  - șef adjunct 

al Biroului relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Organizația 

Internațională pentru 

Migrație 

5. Deplasare în interes de serviciu la  Paris (Franța) în 

scopul participării la Reuniunea Sub-comitetului APCE 

dedicată proiectului de reglementare a conflictului 

transnistrean. 

Perioada 15-17 ianuarie 2018 

Ordin nr. 15-A din 12 ianuarie 2018 

Delegat BĂLAN Gheorghe – șef al Biroului 

politici de reintegrare 

 

 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 17,1 

mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%208-A%20din%205.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2012-A%20din%2012.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2013-A%20din%2012.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2014-A%20din%2012.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2015-A%20din%2012.1.18.pdf
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6. Deplasare în interes de serviciu la Bruxelles (Belgia) în 

scopul participării la Întrunirea Punctelor Naționale de 

Contact pentru programele UE, TAIEX și Twinning 

(PAO) 

Perioada 5-8 februarie 2018 

Ordin nr. 16-A din 12 ianuarie 2018 

Delegat CRISTIAN Natalia – șef adjunct al 

Direcției coordonarea politicilor și asistenței 

externe, HANGANU Domnița – consultant 

principal în Direcția coordonarea politicilor și 

asistenței externe 

 Cheltuieli acoperite de 

către Comisia 

Europeană 

7. Deplasare în interes de serviciu la Moscova (Federația 

Rusă) în scopul participării la consultări extinse cu 

diaspora moldovenească. 

Perioada 12-15 ianuarie 2018 

Ordin nr. 19-A din 12 ianuarie 2018 

Delegat SAJIN Valeriu  - consultant principal în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Agenția pentru 

Dezvoltare și 

Cooperare 

8. Deplasare în interes de serviciu în Suedia în scopul 

participării la cursul Consilierilor Politici de reintegrare. 

Perioada 21-26 ianuarie 2018 

Ordin nr. 20-A din 15 ianuarie 2018 

Delegat CONDRATIUC Malvina -consultant 

principal în Secția politici de reintegrare a 

Biroului politici de reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către OSCE/ODIHR 

9. Deplasare în interes de serviciu la Bruxelles (Belgia) în 

scopul efectuării unei întrevederi cu membri al Comisiei 

Europene și parlamentari europeni. 

Perioada 21-24 ianuarie 2018 

Dispoziție nr. 7-d din 17 ianuarie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012  - 27,4 

mii lei 

 

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

în scopul participării la consultări ce țin de reintegrarea 

țării. 

Perioada 18-19 ianuarie 2018 

Dispoziție nr. 8-d din 18 ianuarie 2018 

Delegat GODEA Mihail – consilier principal de 

stat al Prim-ministrului pe politici de securitate 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

11. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în 

scopul participării la ședința cu administratorul de 

insolvabilitate a ÎA Sanatoriul ,,Sănătate” . 

Perioada 23-24 ianuarie 2018 

Ordin nr.54-A din 22 ianuarie 2018 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 1,8 

mii lei 

 

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

în scopul participării la Întrunirea membrilor Comitetului 

Comun de Monitorizare pentru Programul Operațional 

comun ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020. 

Perioada 29 ianuarie -1 februarie 2018 

Ordin nr. 80-A din 29 ianuarie 2018 

Delegat CRISTIAN Natalia – șef adjunct 

interimar al Direcției coordonarea politicilor 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 2,5 

mii lei 

 

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

scopul participării la Conferința regională ,,Leadership 

executiv în combaterea traficului de ființe umane în 

România și Moldova”. 

Perioada  31 ianuarie – 4 februarie 2018 

Ordin nr. 81-Ad din 29 ianuarie 2018 

Delegați BEREJAN Ecaterina – șef serviciu, 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli acoperite de 

către Ambasada SUA 

la București 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2016-A%20din%2012.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2019-A%20din%2012.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Odin%2020-A%20din%2015.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Odin%2020-A%20din%2015.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2054-A%20din%2022.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2080-A%20din%2029.1.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%2081-A%20din%2029.1.18.pdf


1               2               3 4 5 

14. Vizita oficială a domnului Pavel FILIP, prim-ministru, în 

Emiratele Arabe Unite  

Perioada 29-31 ianuarie 2018 

HG nr. 120 din 31 ianuarie 2018 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, GALBUR 

Andrei – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pentru politică externă, NISTOR 

Stela – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe comunicare, NEGHINĂ Silviu – 

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 

Cheltuieli de transport, 

diurnă, cazare, asigurare 

medicală vor fi suportate 

de Cancelaria de Stat – 

150,4 mii lei 

 

15. Participarea domnului Pavel FILIP, prim-ministru, la 

Conferința Internațională pe probleme de securitate de la 

Munchen, Republica Federală Germană. 

Perioada 16-18 februarie 2018 

HG nr. 142 din 7 februarie 2018 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, GALBUR 

Andrei – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pentru politică externă, NISTOR 

Stela – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe comunicare, STUCALICI Eduard 

– consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

Cheltuieli de transport, 

cazare și servicii de 

traducere vor fi suportate 

de Cancelaria de Stat – 

97,2 mii lei 

 

16. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în 

scopul participării la ședința Comitetului de creditori ai 

ÎA Sanatoriul ,,Sănătate” . 

Perioada 08 februarie 2018 

Ordin nr.96-A din 07 februarie 2018 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică 

Cheltuieli pentru diurnă 

vor fi achitate de 

Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 0,4 

mii lei 

 

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

scopul participării la ședința de judecată cu privire la ÎA 

Sanatoriul ,,Sănătate” din Sergheevka. 

Perioada 12-13 februarie 2018 

Ordin nr.102-A din 9 februarie 2018 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 1,8 

mii lei 

 

18. Deplasare în interes de servici în SUA pentru a  participa 

la Programul de Leadership Combaterea traficului de 

persoane. 

Perioada 28 februarie – 18 martie 2018 

Ordin nr. 103-A din 13 februarie 2018 

Delegat COMERZAN Diana - consultant 

principal 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli acoperite de 

către SUA  

19. Deplasare în interes de serviciu la Denver (SUA) în 

scopul participării la sesiunea ,,Provocări chestiuni și 

instrumente pentru excelența serviciului public în sec 

Ordin nr. 106-A din 14 februarie 2018 

Delegat ERMURACHI Adrian – Secretar general 

adjunct al Guvernului  

 Cheltuieli acoperite de 

către Hub-ul 

Serviciului Public din 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_96-a_din_7.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20102-A%20din%209.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20103-A%20din%2013.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20106-A%20din%2014.2.18.pdf
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XXI în cadrul Conferinței Anuale a Societății Americane 

pentru Administrația Publică” 

Perioada 8-13 martie 2018 

Astana în cooperare cu 

PNUD 

20. Deplasare în interes de serviciu la Minsk (Belarus) în 

scopul participării la Forumul Regional al Liderilor 

Coordonatori ai Obiectivelor de dezvoltare Durabilă 

,,Dezvoltarea unui parteneriat care să sprijine soluțiile 

naționale de dezvoltare durabilă” 

Perioada 20-22 februarie 2918 

Ordin nr. 110-A din 15 februarie 2018 

Delegat ERMURACHI Adrian – Secretar general 

adjunct al Guvernului 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 1,9 

mii lei 

 

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

în scopul efectuării unor întrevederi cu Președintele  

României, membri al Parlamentului și Guvernului 

României. 

Perioada 18-21 februarie 2018 

Dispoziție nr.32-d din 16 februarie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 8,5 

mii lei 

 

22. Deplasare în interes de serviciu la Dublin (Irlanda) la 

Amsterdam (Olanda) și Londra (Marea Britanie)  în 

scopul participării la consultări extinse cu diaspora 

moldovenească 

Perioada 28 februarie – 6 martie 2018 

Ordin nr.117-A din 21 februarie 2018 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

23. Deplasare în interes de serviciu la Dublin (Irlanda) la 

Amsterdam (Olanda) și Londra (Marea Britanie)  în 

scopul participării la consultări extinse cu diaspora 

moldovenească 

Perioada 28 februarie – 5 martie 2018 

Ordin nr.118-A din 21 februarie 2018 

Delegat COMERZAN Victoria – consultant 

principal al Biroului relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

24. Deplasare în interes de serviciu la Atena (Grecia) în 

scopul participării la consultări externe cu diaspora 

moldovenească 

Perioada 10-12 martie 2018 

Ordin nr.250-A din 26 februarie 2918 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie – șef adjunct 

al Biroului relații cu diaspora, EȘANU-

GAVRILIȚA Victoria – consultant principal în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către SDC 

25. Deplasare în interes de serviciu la Sibiu (România) pentru 

efectuarea unei prezentări pe problematica transnistreană. 

Perioada 15-18 martie 2018 

Ordin nr.251-A din 26.2.2018 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct al Biroului 

politici de reintegrare, șef al Secției politici de 

reintegrare 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 2,5 

mii lei 

 

26. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în 

scopul participării la ședința de judecată cu privire la ÎA 

Sanatoriul ,,Sănătate” din Sergheevka. 

Perioada 05-06 martie 2018 

Ordin nr.266-A din 3 martie 2018 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică 

Cheltuieli (diurnă și 

cazare) acoperite de către 

Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20110-A%20din%2015.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20117-A%20din%2021.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20118-A%20din%2021.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20250-A%20din%2026.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20250-A%20din%2026.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20251-A%20din%2026.2.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/ordin%20266-A%20din%203.3.18.pdf
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în HG nr.10/2012 – 1,8 

mii lei 

27. Deplasare în interes de serviciu la Ljubljana (Slovenia) în 

scopul participării la Conferința Comitetului de miniștri și 

ședința coordonatorilor naționali din țările din Europa se 

Sud-Est în domeniul prevenirii și combaterii traficului de 

ființe umane. 

Perioada 14-17 martie 2018 

Ordin nr. 268-A din 3 martie 2018 

Delegat BEJENARI Ecaterina – șef serviciu, 

Secretariatul permanent al comitetului național 

pentru combatere traficului de ființe umane 

 Cheltuieli acoperite de 

către Ministerul de 

Interne Slovenia și UE 

28. Deplasare în interes de serviciu la Geneva (Elveția) în 

scopul participării la cursul cu privire la noile probleme în 

domeniul securității. 

Perioada 2 aprilie – 2 iunie 2018 

Ordin nr. 278-A din 13 martie 2018 

Delegat VÎRTOS Elena – consultant principal în 

Direcția juridică 

Cheltuieli de transport tur-

retur acoperite de către 

Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012– 4,7 mii 

lei 

 

29. Deplasare în interes de serviciu la Astana (Kazahstan) în 

scopul participării la Conferința regională privind 

sistemele de remunerare în serviciul public: experiența 

țărilor din regiune. 

Perioada 14-17 martie 2018 

Ordin nr. 279-A din 13 martie 2018 

Delegat CIJBA Victoria – șef al |Direcției 

administrația publică, ȚURCANU Svetlana – șef 

adjunct interimar al Direcției coordonarea 

politicilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către partenerii de 

dezvoltare R. 

Kazahstan 

30. Deplasare în interes de serviciu la Erevan (Armenia) în 

scopul participării la cea de-a 14-a reuniune a panelului 

PaE privind guvernarea și reforma administrației publice. 

Perioada 14-17 martie 2018 

Ordin nr. 280-A din 13 martie 2018 

Delegat BEJAN Denis – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către Comisia 

Europeană 

31. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la evenimentul ,,Alumni Day 2017” 

organizat pentru absolvenții Programului de formare în 

domeniul statului de drept MATRA. 

Perioada 29-31 martie 2018 

Ordin nr. 285-A din 20 martie 2018 

Delegat STRATU Daria – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către Guvernul Olandei 

32. Deplasare în interes de serviciu la Bistrița-Năsăud 

(România) în scopul efectuării unui schimb de experiență 

Perioada 27-28 martie 2018 

Ordin nr. 287-A din 22 martie 2018 

Delegat SCOBIOALĂ Virginia – specialist 

principal în Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei 

de Stat 

  

33. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la evenimentul ,,Alumni Day 2017” 

organizat pentru absolvenții Programului de formare în 

domeniul statului de drept MATRA. 

Perioada 29-31 martie 2018 

Ordin nr. 288-A din 22 martie 2018 

Delegat CHIRIAC Diana – consultant principal 

în Direcția administrație publică 

 Cheltuieli acoperite de 

către Guvernul Olandei 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20268-A%20din%203.3.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_278-a_din_13.3.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20279-A%20din%2013.3.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20280-A%20din%2013.3%2018.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20285-A%20din%2020.3.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_287-a_din_22.3.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_287-a_din_22.3.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20288-A%20din%2022.3.18.pdf
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34. Deplasare în interes de serviciu la Istanbul (Turcia) în 

scopul participării la cea de-a patra ediție a Forumului 

Anual ,, Dialoguri de Dezvoltare de la Istanbul: 

Parteneriate pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabile”. 

Perioada 2-5 aprilie 2018 

Dispoziție nr. 44-d din 22 martie 2018 

Delegat PALII Lilia – secretar general al 

Guvernului 

Cancelaria de Stat va 

achita cheltuielile pentru 

diurnă în conformitate cu  

HG nr.10/2012 – 0,8 mii 

lei 

 

35. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța) în 

scopul participării la Congresul Autorităților locale și 

Regionale al Consiliului Europei. 

Perioada 26-28 martie 2018 

Dispoziție nr. 45-d din 22 martie 2018 

Delegați ERMURACHI Adrian – secretar general 

adjunct al Guvernului, CIOCAN Iurie – director 

al centrului de Implementare a reformelor, 

MAHU Octavian – șef al OT Bălți al Cancelariei 

de Stat 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

de către instituțiile 

delegate în conformitate 

cu  HG nr.10/2012 – 32,5 

mii lei 

 

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

în scopul participării la ședința solemnă a Parlamentului 

României pentru celebrarea Centenarului Unirii 

Basarabiei cu România. 

Perioada 26-28 martie 2018 

Dispoziție nr. 46-d din 23 martie 2018 

Delegați LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru, 

GERCIU Alexandru – consilier în cabinetul 

viceprim-ministrului 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

în conformitate cu  HG 

nr.10/2012 – 7,8 mii lei 

 

37. Deplasare în interes de serviciu la Sofia(Bulgaria) în 

scopul participării la consultări privind relațiile bilaterale 

republica Moldova-Bulgaria. 

Perioada 4-5 aprilie 2018 

Dispoziție nr 54-d din 2 aprilie 2019 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru, 

GHERCIU Alexandru – consilier în cabinetul 

viceprim-ministrului 

Cancelaria de Stat va 

achita cheltuielile pentru 

transport și diurnă în 

conformitate cu  HG 

nr.10/2012 – 24,9 mii lei 

 

38. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța) în 

scopul participării la întâlnirea cu reprezentanții 

Asociațiilor de inițiativă din Strasbourg 

Perioada 14-16 aprilie 2018 

Ordin nr. 299-A din 3 aprilie 2018 

Delegat DONU Violina – consultant principal în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Proiectul ,, 

Consolidarea cadrului 

instituțional al RM în 

domeniul migrației și 

dezvoltării – 19,0 mii 

lei 

39. Vizata de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, 

la Kiev (Ucraina). 

Perioada 12 aprilie 2018 

HG nr. 298 din 4 aprilie 2018 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, GALBUR 

Andrei – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pentru politică externă, 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, NEGHINĂ Silvia – consilier 

principal de stat al Prim -ministrului, 

STUCALICI Eduard – consultant principal în 

Cheltuieli de transport, 

cazare și servicii de 

traducere vor fi suportate 

de Cancelaria de Stat – 

57,1 mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20299-A%20din%203.4.18.pdf
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Direcția comunicare și protocol, TOPOR 

Alexandru – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol  

40. Deplasare în interes de serviciu la Veneția (Italia) în 

scopul participării la cursul de instruire pentru profesorii 

de limba engleză de pe ambele maluri ale rîului Nistru. 

Perioada 23-27 aprilie 2018  

Ordin 302-A din 5 aprilie 2018 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct Biroului 

politici de reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către Consiliul Europei 

și Universitatea 

Internațională din or. 

Veneția 

41. Deplasare în interes de serviciu la Berlin (Germania) în 

scopul efectuării unor întrevederi cu reprezentanți al 

Guvernului, parlamentului și Oficiului Cancelarului 

federal al Germaniei. 

Perioada 15-19 aprilie 2018 

Dispoziție nr. 56-d din 11 aprilie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru, 

GHERCIU Alexandru – consilier în cabinetul 

viceprim-ministrului 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

aferente deplasării în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 30,9 mii lei 

 

42. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la Atelierul cu genericul ,,Analiza 

funcțională și instituțională, structura organizatorică 

instituțiilor publice” 

Perioada 19-21 aprilie 2018 

Ordin nr. 307-A din 18 aprilie 2018 

Delegat FURNICA Mihai – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor, CAZAC Lilia – 

consultant principal în Direcția administrație 

publică 

 Cheltuieli acoperite de 

către Consiliul Europei 

43. Deplasare în interes de serviciu la Sofia (Bulgaria) în 

scopul participării la Atelierul regional ,,Instrumente de 

analiză sistematică a durabilității ți rapoarte naționale 

voluntare”. 

Perioada 24-28 aprilie 2018 

Ordin nr.318-A din 23 aprilie 2018 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef interimar al 

Direcției coordonarea politicilor ți asistenței 

externe 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizator 

44. 

 

Deplasare în interes de serviciu la București (România) în 

scopul participării la Conferința privind protecția 

infrastructurii critice. 

Perioada 23-24 aprilie 2018 

Dispoziție nr. 58-d din 23 aprilie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile de 

diurnă în conformitate cu 

HG nr.10/2012 – 2,0 mii 

lei 

 

45. Participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la cea 

de-a patra Reuniune a Consiliului de Asociere Republica 

Moldova – Uniunea Europeană de la Bruxelles (Regatul 

Belgiei). 

Perioada 2-6 mai 2018 

HG 401 din 25 aprilie 2018 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, LEANCĂ 

Iurie – viceprim-ministru, LESNIC Cristina – 

viceprim-ministru, GALBUR Andrei – consilier 

principal de stat  al Prim-ministrului pentru 

politică externă, 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 

Cheltuieli de transport,  

diurnă, cazare vor fi 

suportate de Cancelaria de 

Stat – 202,1 mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20302-A%20din%205%20.4.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_307-a_din_18.4.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_307-a_din_18.4.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20318-A%20din%2023.4.18.pdf
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protocol, TOPOR Alexandru – consultant 

principal în Direcția comunicare și protocol 

46. Deplasare în interes de serviciu la Baku (Azerbaidjan) în 

scopul participării la Conferința internațională  

,, Parteneriatele de Mobilitate”. 

Perioada 13-16 mai 2018 

Ordin nr. 338-A din 27 aprilie 2018 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie – șef adjunct 

al Biroului relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Centrul 

Internațional pentru 

Dezvoltarea Politicilor 

Migraționale 

47. Deplasare în interes de serviciu la Sofia (Bulgaria) în 

scopul participării la Forumul internațional ,,Balcanii de 

Vest și Uniunea Europeană.” 

Perioada 30 mai-1 iunie 2018 

Ordin 340-A din 3 mai 2018 

Delegat BEREJAN Ecaterina – șef serviciu, 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli acoperite de 

către Ambasada SUA 

la București 

48. Deplasare în interes de serviciu la Geneva (Elveția) în 

scopul participării la Reuniunea Comitetului pentru 

Standarde și Capacități Comerciale al Comisiei 

Economice ONU pentru Europa. 

Perioada 2-4 mai 2018 

Dispoziție nr.68-d din 2 mai 2018 

Delegat CALMÎC Octavian – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului în domeniul economic 

 Cheltuieli acoperite de 

către UNECE 

49. Deplasare în interes de serviciu la Astana (Kazahstan) în 

scopul participării la Conferința anuală ,,Serviciul public 

de excelență în era obiectivelor de dezvoltare durabilă” 

Perioada 7-10 iunie 2018 

Ordin nr. 341-A din 3 mai 2018 

Delegat SÎRBU Vladislav – șef adjunct al 

Direcției administrație publică 

 Cheltuieli acoperite de 

către Centrul 

Serviciului Public din 

Astana 

50. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la Atelierul privind prevenirea și 

combaterea extremismului violent. 

Perioada 14-18 mai 2018 

Dispoziție nr. 72-d din 10 mai 2018 

Delegat COROPCEAN Ion – consilier principal al 

Prim-ministrului 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

51. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la vizita de studiu privind 

implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de 

Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea 

pentru anii 2018-2021. 

Perioada 13-18 mai 2018 

Ordin nr. 346-A din 11 mai 2018 

Delegat GLADCAIA Aliona – șef al secției relații 

cu publicul și protocol, CONDRATIUC Malvina 

– consultant principal în Secția politici de 

reintegrare a Biroului politici de reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către UN Woman 

Moldova 

52. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța) în 

scopul participării la cea de-a zecea aniversare a intrării 

în vigoare a Convenției Consiliului Europei privind 

acțiunea împotriva traficului de ființe umane. 

Perioada 21-24 iunie 2018 

Ordin nr. 347-A din 11 mai 2018 

Delegat BEREJAN Ecaterina – șef serviciu, 

secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli acoperite de 

către Secretariatul CoE, 

Grupul GRETA și 

Organizația pentru 

Securitate și cooperare 

în Europa 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20338-A%20din%2027.4.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20340-A%20din%203.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20341-A%20din%203.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20346-A%20din%2011.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20347-A%20din%2011.5.18.pdf
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53. Deplasare în interes de serviciu la Scopia (Macedonia) în 

scopul participării la Conferința regională ,,Gender 

responsive Budgeting : Budget Equally-Budget for 

Women and Men”. 

Perioada 21-24 mai 2018 

Ordin nr. 350 din 18 mai 2019 

Delegat NEAGU Natalia – șef al Direcției 

managementul documentelor și petiții 

 Cheltuieli acoperite de 

către UN Woman 

54. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în 

scopul participării la evenimentul ,,Conducere pentru 

egalitate de gen și Drepturile Femeilor” 

Perioada 3-9 iunie 2018 

Dispoziție nr. 75-d din 22 mai 2018 

Delegat LESNIC Cristina – viceprim-ministru, 

PALII Lilia – secretar general al Guvernului 

 Cheltuieli acoperite de 

către UN Women 

Moldova 

55. Deplasare în interes de serviciu la Roma (Italia) în scopul 

participării la reuniunea oficială a Conferinței 

permanente pe probleme politice în procesul de 

reglementare transnistreană. 

Perioada 28-31 mai 2018 

Ordin nr. 354-A din 24 mai 2019 

Delegat GVIDIANI Alin – șef adjunct al Biroului 

politici de reintegrare, șef al Secției analiză și 

planificare 

 Cheltuieli acoperite de 

către Misiunea OSCE 

în Moldova 

56. Deplasare în interes de serviciu Haga (Regatul Țărilor de 

Jos) în scopul participării la reuniunea oficială. 

Perioada 5-16 iunie 2018 

Ordin nr. 355-A din 24 mai 2018 

Delegat BARBUROȘ Tatiana – consultant 

principal în Direcția expertiza juridică a actelor 

normative, SPĂTARU Irina  și PETCU Natalia – 

consultanți principală în Direcția administrație 

publică  

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

57. Deplasare în interes de serviciu la Roma (Italia) în scopul 

participării la reuniunea oficială a Conferinței permanente 

pe probleme politice în procesul de reglementare 

transnistreană. 

Perioada 28-31 mai 2018 

Dispoziție nr. 76-d din 24 mai 2018 

Delegat LESNIC Cristina – viceprim-ministru,  

 Cheltuieli acoperite de 

către Misiunea OSCE 

în Moldova 

58. Deplasare în interes de serviciu în  Slovacia. 

Perioada 26-29 mai 2018 

Dispoziție nr.78-d din 25 mai 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor aferente 

deplasării în conformitate 

cu HG nr.10/2012 – 6,0 

mii lei 

 

59. Deplasare în interes de serviciu în Bulgaria în scopul 

participării la Conferința internațională ,,Future of Leader 

Approach 2020+”. 

Perioada  4-7 iunie 2018 

Ordin nr. 363-A din 29 mai 2018 

Delegat JUC Ludmila – consultant principal în 

Direcția coordonarea politicilor 

 Cheltuieli acoperite de 

către Proiectul 

Asistență Tehnică 

pentru ENPARD 

60. Deplasare în interes de serviciu la Haga (Regatul Țărilor 

de Jos) în scopul participării la seminarul de instruire  

,,Managementul finanțelor publice”. 

Ordin nr. 371-A din 31 mai 2018 

Delegat FONDOS Tatiana – auditor intern 

principal în serviciul audit intern 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizator 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20350-A%20din%2018.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20354-A%20din%2024.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20355-A%20din%2024.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20363-A%20din%2029.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20371-A%20din%2031.5.18.pdf
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Perioada 5-15 iunie 2018 

61. Deplasare în interes de serviciu la Padova (Italia) în scopul 

participării la platforma economică din estul Europei 

pentru întreprinderile italiene. 

Perioada 20-24 iunie 2018 

Ordin nr. 367-A din 29 mai 2018 

Delegat COPTU Olga – șef al Biroului relații cu 

diaspora, COMERZAN Victoria – consultant 

principal în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Consolidarea 

cadrului instituțional al 

RM în domeniul 

migrației și dezvoltării 

– 45,0 mii lei 

62. Deplasare în interes de serviciu la Haga (Regatul Țărilor 

de Jos) în scopul participării la seminarul de instruire ,, 

Negocierile în calitate de instrument de soluționare a 

conflictelor”. 

Perioada 3-9 iunie 2018 

 

Ordin nr.365-A din 29 mai 2018 

Delegat LUPAN Angela – consultant principal în 

Secția analiză și planificare, BODRUG Maria – 

consultant principal în Secția politici de 

reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către UN Women-

Moldova la solicitarea 

BPR 

63. Deplasare în interes de serviciu la Baku (Azerbaidjan) în 

scopul participării la ceremonia de celebrare a 80 de ani 

de la fondarea aviației civile a Republicii Azerbaidjan. 

Perioada 1-3 iunie 2018 

Dispoziție nr. 80-d din 12 iunie 2018 

Delegat CALMÎC Octavian – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului în domeniul economic 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor pentru 

transport și diurnă în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 - 5,9 mii lei 

 

64. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în 

scopul participării la cea de-a doua ediție a Conferinței 

internaționale ,,Black sea and Balkans Security Forum”. 

Perioada 13-16 iunie 2018 

Dispoziție nr. 82-d din 8 iunie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor aferente 

pentru deplasare în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 14,8 mii lei 

 

65. Deplasare în interes de serviciu la Brașov (Romania) în 

scopul participării la inaugurarea expoziției ,, Republica 

Moldova prezintă”. 

Perioada 14-17 iunie 2018 

Dispoziție nr. 83-d din 12 iunie 2018 

Delegat CALMÎC Octavian – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului în domeniul economic 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor pentru cazare 

și diurnă în conformitate 

cu HG nr.10/2012 – 11,5 

mii lei 

 

66. Deplasare în interes de serviciu la Vilnius (Lituania) în 

scopul participării la vizita de studiu ,,Consolidarea 

capacităților RM în lupta împotriva traficului de ființe 

umane”. 

Perioada 25-29 iunie 2018 

 

Ordin nr. 382-A din 14 iunie 2018 

Delegat BEREJAN Ecaterina – șef serviciu, 

Secretariatul permanent al Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane 

 Cheltuieli acoperite de 

către Ambasada SUA 

la București 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20367-A%2029.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20365-A%20din%2029.5.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20382-A%20din%2014.6.18.pdf
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67. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la vizita de studiu în domeniul 

Reformei Doing Bussines. 

Perioada 17-22 iunie 2018 

Ordin nr. 385 din 15 iunie 2018 

Delegat ȚURCANI Svetlana – șef interimar al 

Direcției coordonare politici și priorități 

 Cheltuieli acoperite de 

către GIZ, SDC 

68. Deplasare în interes de serviciu la București (Romania) 

în scopul participării la Sesiunea a V-a a Comisiei 

interguvernamentale Romania – Republica Moldova 

pentru integrare Europeană. 

Perioada 24-25 iunie 2018 

Dispoziție nr.89-d din 23 iunie 2018 

Delegați LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru, 

GUMA Valeria – consilier în cabinetul viceprim-

ministrului 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor aferente 

deplasării în conformitate 

cu HG nr.10/2012 – 3,7 

mii lei 

 

69. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză în scopul participării la seminarul ,, Chinaʼs 

experience - Chinaʼs Sicial System and Public Policy”. 

Perioada 30 iunie – 19 iulie 2018 

Ordin nr.395-A din 27 iunie 2018 

Delegat DOMENTE Aliona – consultant 

principal în Direcția managementul documentelor 

și petiții 

 Cheltuieli acoperite de 

către Oficiul Consiliul 

Economic Comercial al 

Ambasadei Republicii 

Populare Chineze 

70. Deplasare în interes de serviciu la Stolin (Belarus) în 

scopul participării la Ziua orașului. 

Perioada 2-4 iunie 2018 

Ordin nr. 396-A din 27 iunie 2018 

Delegat NEDELCIUC Daniela – șef adjunct al OT 

Chișinău 

 Cheltuieli acoperite de 

către Comitetul raional 

Stolin 

71. Deplasare în interes de serviciu la Putna (Romania) în 

scopul participării la activitățile de comemorare a 

domnitorului Ștefan cel Mare. 

Perioada 1-2 iulie 2018 

Dispoziție nr.92-d din 29 iunie 2018 

Delegat COROPCEAN Ion – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului. 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

72. Vizita de lucru la Strasbourg, Republica Franceză, 

Perioada 02-04 iulie 2018 

Dispoziție nr 93-d din 29 iunie 2018 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, GALBUR 

Andrei – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pentru politica externă, TULUC 

Natalia – consilier principal de stat al Prim-

ministrului, 

Cheltuielile de deplasare 

suportate de Cancelaria de 

Stat – 74,8 mii lei 

 

73. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în 

scopul participării la ședința de constituire a consiliului 

științific consultativ al Ministerului Teritoriilor Ocupate și 

Persoanelor Intern Strămutate din Ucraina. 

Perioada 8-9 iulie 2018 

Dispoziție nr.101-d din 3 iulie 2018 

Delegat BALAN Gheorghe – consilier principal 

de stat al Prim-ministrului 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea diurnei 

în conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 1,6 mii lei 

Cheltuielile de 

transport și cazare vor 

fi acoperite de către 

organizatori 

74. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la Summit-ul Global pentru o 

Guvernare Deschisă. 

Perioada 16-20 iulie 2018 

Ordin nr. 407-A din 4 iulie 2018 

Delegat BEJENAR Natalia – consultant principal 

în direcția coordonare politici și priorități 

 Cheltuieli acoperite de 

către Parteneriatul 

pentru o guvernare 

deschisă 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20385-A%20din%2015.6.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20395-A%20din%2027.6.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20396-A%20din%2027.6.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20407-A%20din%204.7.18.pdf
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75. Deplasare în interes de serviciu la Beijing (China) în 

scopul participării la seminarul ,, Rule of Law Building 

and Governance Capacity for Developing Countries”. 

Perioada 9 iulie – 1 august 2018 

Ordin nr. 414-A din 5 iulie 2018 

Delegați ARAMĂ Igor – consultant principal în 

Direcția juridică și supravegherea controalelor de 

stat, FULGA Vasile – consultant principal în 

direcția managementul documentelor și petiții, 

BODRUG Marin – consultant principal în Secția 

politici de reintegrare a Biroului politici de 

reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către Ambasada 

Republicii Populare 

Chineze 

76. Vizita oficială a domnului Pavel FILIP, prim-ministru,  la 

Washington (SUA) 

Perioada 24-27 iunie 2018 

Dispoziție nr 104-d din 18 iulie 2018 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru, NISTOR 

Stela – consilier principal de stat al Prim-

ministrului, NEGHINĂ Silviu – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului, STUCALICI 

Eduard – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol 

Cheltuielile de deplasare 

(transport, cazare și 

servicii de traducere) 

suportate de Cancelaria de 

Stat – 485,7 mii lei 

 

77. Deplasare în interes de serviciu la Lund (Suedia) în scopul 

participării la cursul de instruire privind perspectivele 

guvernării pe mai multe niveluri, descentralizare și 

drepturile omului. 

Perioada 12-25 august 2018 

Ordin nr. 422-A din 25 iulie 2018 

Delegat CONDRATIUC Malvina – consultant 

principal în secția politici de reintegrare, a 

Biroului politici de reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către Institutul Suedez 

78. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză în scopul participării la seminarul pentru 

funcționari publici ,, Dezvoltarea abilităților 

manageriale”. 

Perioada 25 august-10 septembrie 2018 

Ordin nr. 443-A din 21 august 2018 

Delegat IURCO Ghenadie- șeful OT Chișinău al 

Cancelariei de Stat 

 Cheltuieli acoperite de 

către Oficiul Consiliul 

Economic Comercial al 

Ambasadei Republicii 

Populare Chineze 

79. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză în scopul participării la seminarul ,,Seminar of 

Environment Governance for Officials of developing 

Countries”. 

Perioada 29 august – 21 septembrie 2018 

Ordin nr. 444-A din 21 august 2018 

Delegat TULBURE Zoia – șef adjunct al 

Direcției juridice și supravegherea controalelor 

de stat 

 Cheltuieli acoperite de 

către Oficiul Consiliul 

Economic Comercial al 

Ambasadei Republicii 

Populare Chineze 

80. Deplasare în interes de serviciu la Varșovia (Polonia) în 

scopul participării la vizita de studiu pentru experți în 

domeniul vamal de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Perioada 10-13 septembrie 2018 

Ordin nr.446-A din 22 august 2018 

Delegat CARA Evgheni – consultant principal în 

Secția analiză și planificare a Biroului politici de 

reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către Misiunea UE 

pentru Asistență la 

Frontieră Moldova și 

Ucraina 

81. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză în scopul participării la seminarul pentru 

Ordin nr. 450-A din 23 august 2018 

Delegat CUJBA victoria – șef al Direcției 

administrație publică, CIOBANU Iulia – 

 Cheltuieli acoperite de 

către Oficiul Consiliul 

Economic Comercial al 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20414-A%20din%205.7.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20422-A%20din%2025.7.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20443-A%20din%2021.8.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20444-A%20din%2021.8.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20444-A%20din%2021.8.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20446-A%20din%2022.8.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20450-A%20din%2023.8.18.pdf
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funcționari publici ,, Dezvoltarea abilităților 

manageriale”. 

Perioada 25 august-10 septembrie 2018 

consultant superior în Direcția managementul 

documentelor și petiții 

Ambasadei Republicii 

Populare Chineze 

82. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză în scopul participării la seminarul pentru 

funcționari publici ,, Dezvoltarea abilităților 

manageriale”. 

Perioada 25 august-10 septembrie 2018 

Ordin nr. 451-a din 23 august 2018 

Delegat TURCULEȚ Daniel – șef adjunct al OT 

Soroca  

 Cheltuieli acoperite de 

către Oficiul Consiliul 

Economic Comercial al 

Ambasadei Republicii 

Populare Chineze 

83. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză în scopul participării la seminarul pentru 

funcționari publici ,, Dezvoltarea abilităților 

manageriale”. 

Perioada 25 august-10 septembrie 2018 

Ordin nr. 452-A din 23 august 2018 

Delegat GHERASIMOV Petru – șef al OT 

Ungheni 

 Cheltuieli acoperite de 

către Oficiul Consiliul 

Economic Comercial al 

Ambasadei Republicii 

Populare Chineze 

84. Deplasare în interes de serviciu la Copenhaga 

(Danemarca) și Berlin (Germania) în scopul efectuării 

unor întrevederi cu reprezentanți ai Guvernelor 

Danemarcei și ai Guvernului Germaniei. 

Perioada 22-24 august și 24-25 august 2018 

Decizie nr.26 din 24 august 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor aferente 

deplasării în conformitate 

cu HG nr.10/2012 – 19,1 

mii lei 

 

85. Deplasare în interes de serviciu la Haga (Regatul Țărilor 

de Jos) în scopul participării la seminarul de instruire 

 ,,Achiziții publice”. 

Perioada 4-15 septembrie 2018 

Ordin nr.458-A din 3 septembrie 2018 

Delegat RAILEAN Ina – consultant principal în 

Direcția expertiză juridică a actelor normative 

 Cheltuieli acoperite de 

către Ministerul 

Afacerilor externe al 

Olandei 

86. Deplasare în interes de serviciu la Paris (Franța)  în 

scopul participării la cursul de instruire privind 

Fortificarea Eficienței pentru Agenda 2039 din cadrul 

Parteneriatului Global. 

Perioada  10-13 septembrie 2018 

Ordin nr.459-A din 3 septembrie 2018 

Delegat STRATU Daria – consultant principal în 

Direcția relații internaționale 

 Cheltuieli acoperite de 

către UNDP 

87. Deplasare în interes de serviciu la Iași (Romania)  în 

scopul participării la Ședința Comitetului de selecție a 

proiectelor din cadrul programului Operațional Comun 

Romania-R. Moldova. 

Perioada  4-5 septembrie 2018 

Ordin nr. 464-A fin 4 septembrie 2018 

Delegat STRATU daria – consultant principal în 

Direcția relații internaționale, STICI Uliana – 

consultant principal în Direcția administrație 

publică 

 Cheltuieli acoperite de 

către BRCT Iași 

88. Participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru,  la 

New York (SUA)  la lucrările sesiunii a 73-a a adunării 

Generale ONU. 

Perioada 26-30 septembrie 2018  

Dispoziție nr. 114-d din 12 septembrie 2018 

FILIP Pavel – Prim-ministru, GALBUR Andrei – 

consilier principal de stat al Prim-ministrului 

pentru politica externă, NISTOR Stela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului pe 

Cheltuielile de deplasare    

( transport, cazare și 

servicii de traducere) vor 

fi suportate de Cancelaria 

de Stat – 438,6 mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20451-A%20din%2023.8.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20452-A%20din%2023.8.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20458-A%20din%203.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20459-A%20din%203.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20464-A%20din%20.918.pdf
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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 

89. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză în scopul participării la seminarul în domeniul 

comerțului bilateral și liber schimb. 

Perioada 11 septembrie-3 octombrie 2018 

Ordin 466-A din 6 septembrie 2018 

Delegați – LEAȘENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică, GURIEVSCHI 

Vera, SAMSON Cornelia – consultanți principali 

în Direcția pregătire ședințe de Guvern 

 Cheltuieli acoperite de 

către  Oficiul 

Consiliului economic al 

Ambasadei R.P. 

Chineze 

90. Deplasare în interes de serviciu  în Slovenia în scopul 

participării la Atelierul ,, Comunicarea digitală”. 

Perioada 8-12 septembrie 2018 

Ordin nr. 468-A din 7 septembrie 2018 

Delegat NANI Marina – consultant principal în 

direcția comunicare și protocol 

 Cheltuieli acoperite de 

către  centru pentru 

Perspectivă Europeană 

cu Departamentul de 

Stat al SUA 

91. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța)  în 

scopul participării la reuniunea Comitetului de Miniștri 

al Consiliului Europei pentru drepturile Omului și la 

Kiev (Ucraina) pentru participare la consultări legate de 

procesul de reglementare a conflictului transnistrean. 

Perioada 16-18 septembrie 2018 și 18-20 septembrie 

2018 

Decizie nr. 29 din 7 septembrie 2018 

Delegat LESNIC Cristina – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor aferente 

deplasării în Franța 

(transport tur-retur, diurnă, 

asigurare medicală 

obligatorie) și în Ucraina 

(transport tur-retur, 

locațiune, diurnă, 

asigurare medicală 

obligatorie) în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 25,6 mii lei 

 

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

în scopul participării la cea de-a  3-a Reuniune anuală 

Grupului de acțiune privind economia verde, 

Perioada 21-24 octombrie 2018 

Ordin nr. 470-A din 10 septembrie 2018 

Delegat ERMURACHI Adrian – secretar general 

adjunct al Guvernului 

 Cheltuieli acoperite de 

către  Organizația 

pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică  

93. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța)  în 

scopul participării la reuniunea Comitetului de Miniștri 

al Consiliului Europei pentru drepturile Omului și la 

Kiev (Ucraina) pentru participare la consultări legate de 

procesul de reglementare a conflictului transnistrean. 

Perioada 16-18 septembrie și 18-20 septembrie 2018 

Ordin nr. 471-A din 10 septembrie  2018 

Delegat GERMAN Marian – șef al Biroului 

politici de reintegrare 

Cheltuieli acoperite de 

către Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 25,0 

mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20466-A%20din%206.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20468-A%20din%207.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20470-A%20din%2010.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20471-A%20din%2010.9.18.pdf
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94. Deplasare în interes de serviciu la Praga (Cehia) în 

scopul efectuării unor întrevederi și la Bruxelles (Belgia)  

în scopul participării la întrunirea informală cu privire la 

probleme de comerț. 

Perioada 16-19 septembrie 2018 și 

Perioada 19-22 septembrie 2018 

Decizie nr. 32 din 11 septembrie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor aferente 

deplasării diurnă, transport 

și cazare în conformitate 

cu HG nr.10/2012 – 23,4 

mii lei 

 

95. Deplasare în interes de serviciu la Baku (Azerbaidjan)  în 

scopul participării la seminarul ,,Modelul ghișeului unic 

pentru furnizarea de servicii publice accesibile”. 

Perioada 20-22 septembrie 2018 

Ordin nr. 473-A din 12 septembrie 2018 

Delegat SÎRBU Vladislav – șef adjunct al 

Direcției administrație publică, CAZAC Lilia – 

consultant principal în Direcția administrație 

publică 

 Cheltuieli acoperite de 

către  Centrul de 

examinare de stat al 

republicii Azerbaidjan 

96. Deplasare în interes de serviciu la Tirana (Albania) în 

scopul participării la Conferința internațională  

,,Mecanismele naționale de egalitate de gen în Balcani” 

Perioada 8 octombrie 2018 

Decizie nr. 34 din 12 septembrie 2018 

Delegat LESNIC Cristina – viceprim-ministru, 

PALII Lilia – secretar general al Guvernului 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori  

97. Deplasare în interes de serviciu la Tallinn (Estonia) în 

scopul preluării bunelor practici privind organizarea 

sistemului de management financiar și control în sectorul 

public. 

Perioada 16-20 septembrie 2018 

Decizie nr. 33 din 12 septembrie 2018 

Delegat MUNTEANU Angela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului 

 Cheltuieli acoperite de 

către  Proiectul 

Twinning 

98. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în 

scopul participării la consultări legate de procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean. 

Perioada 18-20 septembrie 2018 

Ordin nr. 475-A din 13 septembrie 2018 

Delegat GLADCAIA Aliona – șef al Secției 

relații cu publicul și protocol, SOLONENCO Ion 

– consultant superior în Secția analiză și 

planificare, CERNĂUȚEANU Viorel – 

consultant superior în Secția relații cu publicul și 

protocol 

Cheltuieli acoperite de 

către Direcția financiar-

administrativă a 

Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 14,2 

mii lei 

 

99. Deplasare în interes de serviciu la Haga (Olanda) în 

scopul participării la cursul de dezvoltare profesională ,, 

Detenția și sancțiunile alternative”. 

Perioada 3-12 octombrie 2018 

Ordin nr.476 din 13 septembrie 2018 

Delegat MIRCA Svetlana – consultant principal 

n Secretariatul permanent al Conciliul Național 

pentru Protecția Dreptului Copilului  

 Cheltuieli acoperite de 

către  Ministerul 

Afacerilor externe din 

Olanda 

100. Deplasare în interes de serviciu la Viena (Austria) în 

scopul participării la Conferința regională privind 

femeile, pacea și securitatea în Asia Centrală, Caucazul 

de Sud, Europa Centrală și de Est. 

Decizie nr. 28 din 7 septembrie 2018 

Delegat LESNIC Cristina- viceprim-ministru 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20473-A%20din%2012.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20475-A%20din%2013.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20476-A%20din%2013.9.18.pdf
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Perioada 13-14 septembrie 2018 

101. Deplasare în interes de serviciu la Varșovia (Polonia) în 

scopul participării la programul ,,Consolidarea sistemului 

de management al resurselor umane în serviciul public 

din țările Parteneriatului estic”. 

Perioada 23 septembrie- 6 octombrie 2018 

Ordin nr.483-A din 19 septembrie 2018 

Delegat URSOI Alina – șef adjunct interimat al 

direcției coordonare politici și priorități, NASU 

Andrei – consultant principal în Direcția juridică 

și supravegherea controalelor de stat 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de  către Direcția 

financiar-administrativă a 

Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 11,6 

mii lei 

Cheltuieli de transport 

tur-retur, cazare, masă 

acoperite de către 

Ministerul Afacerilor 

Externe al R. Poloneze 

102. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în 

scopul participării la conferința regională ,,Rolul 

asociațiilor reprezentanților diasporei și conlucrarea cu 

autoritățile publice”. 

Perioada 23-25 septembrie 2018 

Ordin nr. 484-A din 19 septembrie 2018 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie – șef adjunct 

al Biroului relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către  organizația 

Internațională pentru 

Migrație 

103. Deplasare în interes de serviciu la Geneva (Elveția) în 

scopul participării la Conferința ,,Către o politică 

migrațională eficientă: parteneriate pentru dezvoltarea 

capacităților”. 

Perioada 7-10 octombrie 2018 

Ordin nr. 485-A din 20 septembrie 2018 

Delegat SLOBODENIUC Ghenadie – șef adjunct 

al Biroului relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către  organizația 

Internațională pentru 

Migrație 

104. Deplasare în interes de serviciu la Bruxelles (Belgia) în 

scopul participării la Ședința Sub-Comitetului UE-

Moldova ,, Economic and Other Sector Coorporation-

Gluster V”  

Perioada 15-17 octombrie 2018 

Ordin nr. 490-A din 24 septembrie 2018 

Delegat GLUȘCENCO Oxana – șef al Direcției 

relații internaționale 

Cancelaria de Stat va 

achita cheltuielile aferente 

deplasării  conform 

normelor stabilite în HG 

nr.10/2012 – 17,0 mii lei 

 

105. Deplasare în interes de serviciu în Thailanda în scopul 

participării la seminarul de instruire ,,Gender Equality 

and Women Empowerment sharing good practices and 

experiences of Thailand”. 

Perioada 29 septembrie – 14 octombrie 2018 

Ordin nr. 492 din 26 septembrie 2018 

Delegat STICI Uliana – consultant principal în 

Direcția administrație publică 

 Cheltuieli acoperite de 

către  Agenția 

Internațională de 

Cooperare a Thailandei 

ți al Institutului 

Mekong 

106. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în 

scopul participării la ședința de judecată cu privire la ÎA 

Sanatoriul ,,Sănătate” din Sergheevka . 

Perioada 01-02 octombrie 2018 

Ordin nr.496-A din 28 septembrie 2018 

Delegat OLARU Sorin – consultant principal în 

Direcția juridică și supravegherea controalelor de 

stat 

Cheltuieli (diurnă și 

cazare) acoperite de către 

Cancelaria de Stat 

conform normelor stabilite 

în HG nr.10/2012 – 1,9 

mii lei 

 

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

în scopul participării la consultări legate de procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean. 

Ordin nr 499-A din 1 octombrie 2018 

Delegat GVIDIANI Alin – șef al Biroului politici 

de reintegrare, șef al secției analiză și planificare, 

Cancelaria de Stat va 

achita cheltuielile aferente 

deplasării  conform 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20483-A%20din%2019.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20484-A%20din%2019.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20485-A%20din%2020.918.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20490-A%20din%2024.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20492-a%20din%2026.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_496-a_din_28.9.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20499-A%20din%201.10.18.pdf
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Perioada 8 octombrie 2018 CERNĂUȚEANU Viorel – consultant superior în 

Secția relații cu publicul și protocol a Biroului 

politici de reintegrare 

normelor stabilite în HG 

nr.10/2012 – 8,8 mii lei 

108. Deplasare în interes de serviciu la Tbilisi (Georgia) în 

scopul participării la Conferința privind instrumentele și 

modalitățile de prevenire din fondurile UE gestionate de 

țările de preaderare. 

Perioada 18-20 octombrie 2018 

Ordin nr. 502-A din 1 octombrie 2018 

Delegat CEBOTARI Emilia – consultant 

principal în Direcția relații internaționale 

 Cheltuieli acoperite de 

către  UE 

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

în scopul participării la consultări legate de procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean. 

Perioada 8 octombrie 2018 

Decizie nr. 39 din 1 octombrie 2018 

Delegat LESNIC Cristina – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

aferente deplasării în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 4,5 mii lei 

 

110. Deplasare în interes de serviciu la Astana (Kazahstan) în 

scopul participării la Conferința ,,Probleme 

contemporane în administrația publică”. 

Perioada 4-7 octombrie 2018 

Ordin nr. 504-A din 2 octombrie 2018 

Delegat CUJBA Victoria – șef al Direcției 

administrație publică 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile pentru 

diurnă  conform normelor 

stabilite în HG nr.10/2012 

– 2,7 mii lei 

Cheltuieli acoperite de 

către  organizatori -

transport, cazare, masă 

111. Deplasare în interes de serviciu  în Republica Lituania în  

scopul preluării bunelor practici privind organizarea 

alimentației în instituțiile publice din domeniul 

învățământului și sănătății. 

Perioada 10-12 octombrie 2018 

Ordin nr. 509-A din 5 octombrie 2018 

Delegat NUNU Svetlana – consultant principal în 

direcția expertiza juridică a actelor normative 

 Cheltuieli acoperite de 

către  reprezentanța 

UNICEF în Moldova 

112. Deplasare în interes de serviciu la Paris (Franța) în 

scopul participării la săptămâna OECD Eurasia 2018. 

Perioada 18-20 noiembrie 2018 

Decizie nr,52 din 7 octombrie 2018 

Delegat PALII Lilia -secretar general al 

Guvernului 

 Cheltuieli acoperite de 

către   OECD 

113. Deplasare în interes de serviciu în Republica Lituania în 

scopul preluării bunelor practici privind organizarea 

alimentației în instituțiile publice din domeniul 

învățământului și sănătății. 

Perioada 10-12 octombrie 2018. 

Decizie nr.40 din 8 octombrie 2018 

Delegat MOLDOVAN-BĂTRÎNAC Viorelia – 

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe 

politici societale 

 Cheltuieli acoperite de 

către    Reprezentanța 

UNICEF în Republica 

Moldova 

114. Deplasare în interes de serviciu la Minsk (Belarus) în 

scopul participării la Atelierul de lucru al grupurilor 

regionale privind siguranța rutieră în cadrul grupului de 

lucru pentru Parteneriatul Estic. 

Perioada 16-20 octombrie 2018 

Ordin nr 520 din 15 octombrie 2018 

Delegat GÎRBU Oleg – șef al secției securitate și 

integritate 

 Cheltuieli acoperite de 

către Comisia 

Europeană cu sprijinul 

Băncii Mondiale 

115. Deplasare în interes de serviciu la Torino (Italia) în 

scopul participării la Cursurile de instruire privind 

Ordin 522-A din 17 octombrie 2018  Cheltuieli acoperite de 

către Agenția Elvețiană 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20502-A%20din%201.10.2018.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20504-A%20din%202.10.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20509-A%20din%205.10.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20520-A%20din%2015.10.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20522-A%20din%2017.10.18.pdf
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guvernarea migrației la nivel local și integrarea migrației 

în planificarea politicilor. 

Perioada  28 octombrie – 3 noiembrie 2018  

Delegat ȘARAHMETOV Daniela – consultant 

principal în Direcția administrație publică, 

EȘANU-GAVRILIȚĂ Victoria – consultant 

principal în Biroul relații cu diaspora 

pentru dezvoltare și 

Cooperare 

116. Deplasare în interes de serviciu la Suceava (România) în 

scopul participării la ședința de închidere a Comitetului 

Comun de Monitorizare al Programului Operațional 

Comun România-Ucraina-Republica Moldova  2007-

2013. 

Perioada 23-26 octombrie 2018 

Ordin nr. 523-A din 17 octombrie 2018 

Delegat STRATU Daria- consultant principal în 

Direcția relații internaționale 

 Cheltuieli acoperite de 

către BRCT Suceava 

117. Deplasare în interes de serviciu în Italia în scopul 

participării la vizita de studiu privind modelele de 

business social în regiunea Veneto. 

Perioada 21-26 octombrie 2018 

Ordin nr. 525-A din 19 octombrie 2018 

Delegat TULBURE Zoia – șef interimar al 

Birului relații cu diaspora, DONU Violina – 

consultant principal în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Comisia 

Europeană și 

Ministerul muncii și 

Politicilor Sociale ale 

R. Italiene 

118. Deplasare în interes de serviciu în Italia în scopul 

preluării bunelor practici privind modelele de business 

social. 

Perioada 21-26 octombrie 2018 

Decizie nr 42 din 20 octombrie 2018 

Delegat MUNTEANU Angela – consilier 

principal de statal Prim-ministrului 

 Cheltuieli acoperite de 

către Agenția Veneto 

Lavoro 

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

Perioada 22 -24 octombrie 2018 

 

Decizie nr. 43 din 22 octombrie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

aferente deplasării în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 5,7 mii lei 

 

120. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în 

scopul participării la ședința de judecată cu privire la ÎA 

Sanatoriul ,,Sănătate”. 

Perioada 25 octombrie 2018 

Ordin nr. 529-A din 24 octombrie 2018 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică și supravegherea 

controalelor de stat 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

aferente deplasării în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 0,3 mii lei 

 

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

la Minsk (Belarus) 

Perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2018 

Dispoziție nr.125-d din 24 octombrie 2018 

Delegați FILIP Pavel – Prim-ministru,  GALBUR 

Andrei – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pentru politica externă, NISTOR 

Stela – consilier principal de stat al Prim-

ministrului pe comunicare, NEGHINĂ Silviu – 

consilier principal de stat al Prim-ministrului, 

STUCALICI Eduard – consultant principal în 

Cheltuieli de deplasare 

(transport, cazare și 

servicii de traducere) vor 

fi suportate de Cancelaria 

de Stat – 66,4 mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20523-A%20din%2017.10.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20525-A%20din%2019.10.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20529-A%20din%2024.10.18.pdf
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Direcția comunicare și protocol, TOPOR 

Alexandru- consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol, NANI Marina – 

consultant principal în Direcția comunicare și 

protocol 

122. Deplasare în interes de serviciu la Roma (Italia) în scopul 

participării la vizita de studiu la Secretariatul procesului 

de la Bologna. 

Perioada 19-22 noiembrie 2018 

Ordin nr. 533-A din 31 octombrie 2018 

Delegat GHERMAN Marian – șef al Biroului 

politici de reintegrare 

 Cheltuielile ce țin de 

transport, cazare, 

diurnă vor fi acoperite 

de către organizatori 

123. Deplasare în interes de serviciu la Beijing (China) în 

scopul participării la seminarul privind tehnologia 

securității informației pentru țările în curs de dezvoltare. 

Perioada 7 noiembrie – 1 decembrie 2018 

Ordin nr. 542-A din 5 noiembrie 2018 

Delegat RODIDEAL Andrei – consultant 

principal în Secția tehnologii informaționale 

 Cheltuieli acoperite de 

către oficiul Consiliului 

Economic al 

Ambasadei Republicii 

Chineze 

124. Deplasare în interes de serviciu la Tirana (Albania) în 

scopul participării la Atelierul ,,Integrarea eficientă a 

bugetării sensibile la gen în programe bugetare” 

Perioada 12-15 noiembrie 2018 

Ordin nr. 543-A din 5 noiembrie 2018 

Delegat BORAN Olesea – consultant principal în 

direcția coordonare politici și priorități 

 Cheltuieli acoperite de 

către Entitatea 

Națiunilor Unite pentru 

Egalitate de Gen și 

Abilitarea femeilor 

125. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză . 

Perioada 12-17 noiembrie 2018 

 

Decizie nr. 50 din 5 noiembrie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile de 

diurnă în conformitate cu 

HG nr.10/2012 – 5,1 mii 

lei 

 

126. Deplasare în interes de serviciu în Berlin (Germania). 

Perioada 5-9 noiembrie 2018 

 

Decizie nr. 49 din 5 noiembrie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

aferente deplasării în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 14,4 mii lei 

 

127. Deplasare în interes de serviciu la Milano (Italia) în 

scopul participării la cea de-a     25-a reuniune a 

Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai statelor 

participante la OSCE. 

Perioada 4-7 decembrie 2018 

Decizie nr.56 din 13 noiembrie 2018 

Delegat LESNIC Cristina – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

aferente deplasării în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 18,7 mii lei 

 

128. Deplasare în interes de serviciu la Milano (Italia) în 

scopul participării la cea de-a 25-a reuniune a Consiliului 

miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la 

OSCE. 

Ordin nr. 550-A din 15 noiembrie 2018 

Delegat GVIDIANI Alin – șef al Biroului politici 

de reintegrare, șef al Secției analiză și planificare 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

conform normelor stabilite 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20533-A%20din%2031.10.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20542-A%20din%205.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20543-A%20din%205.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20550-A%20din%2015.11.18.pdf
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Perioada 4-7 decembrie 2018 în HG nr.10/2012 – 11,4 

mii lei 

129. Deplasare în interes de serviciu la Bacău (Romania) în 

scopul participării la Conferința  The Transnistrean 

conflict files. Solutions to develop society on the two 

banks of the Dniester. 

Perioada 23-15 noiembrie 2018 

Ordin nr.553-A din 16 noiembrie2018 

Delegat CERNĂUȚEANU Viorel – consultant 

superior în Secția relații cu publicul și protocol al 

Biroului politici de reintegrare 

 Cheltuieli acoperite de 

către organizatori 

130. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în 

scopul participării la Seminarul ..Asigurarea egalității de 

gen în serviciul public. 

Perioada 21-23 noiembrie 2018 

Ordin nr. 554-A din 16 noiembrie 2018 

Delegat BEJENAR Natalia – consultant principal  

în Direcția coordonare politici și priorități 

 Cheltuieli acoperite de 

către Agenția națională 

a Ucrainei privind 

Serviciul Public 

131. Deplasare în interes de serviciu la Bonn și Düsseldorf 

(Germania) în scopul participării la reuniunea anuală a 

inițiativei de implementare a Agendei 2030. 

Perioada 4-8 decembrie 2018 

Ordin nr. 555-A din 16 noiembrie 2018 

Delegat URSOI Aliona – șef adjunct interimar al 

Direcției coordonare politici și priorități, 

CRISTIAN Natalia – consultant principal în 

Direcția politici și priorități 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile pentru 

diurnă  conform normelor 

stabilite în HG nr.10/2012 

– 8,8 mii lei 

Cheltuielile de 

transport și cazare sunt 

asigurate de către 

Ministerul Federal 

pentru Cooperare 

Economică și 

dezvoltare  

 

132. Deplasare în interes de serviciu la Odessa (Ucraina) în 

scopul participării la ședința de judecată cu privire la ÎA 

Sanatoriul ,,Sănătate”. 

Perioada 20 noiembrie 2018 

Ordin nr. 559-A din 19 octombrie 2018 

Delegat LEAȘCENCO Alexei – consultant 

principal în Direcția juridică și supravegherea 

controalelor de stat 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile pentru 

diurnă  conform normelor 

stabilite în HG nr.10/2012 

- 0,3 mii lei 

 

 

 

 

133. Participarea delegației moldovenești la București 

(România) la ședința comună a Guvernului Republicii 

Moldova și a Guvernului României. 

Perioada 22 noiembrie 2018 

Dispoziție nr. 131-d din 21 noiembrie 2018 

FILIP Pavel – prim-ministru,  LEANCĂ Iurie – 

viceprim-ministru, LESNIC Cristina – viceprim-

ministru, NISTOR Stela – consilier principal de 

stat al Prim-ministrului pe comunicare, BUGA 

Mircea – consilier principal de stat al Prim-

ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și 

dezvoltării sociale, GALBUR Andrei – consilier 

principal al Prim-ministrului pentru politică 

externă, 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  

vor fi suportate de 

Cancelaria de Stat – 63,8 

mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20553-A%20din%2016.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20554-A%20din%2016.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_555-a_din_16.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_555-a_din_16.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20559-A%20din%2019.11.18.pdf
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NANI Marina – consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol 

134. Participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru,  la 

Kiev (Ucraina)  la Forumul Internațional și Ceremonia 

solemnă pentru comemorarea victimelor Holodomorului. 

Perioada 24 noiembrie 2018  

Dispoziție nr. 132-d din 21 noiembrie 2018 

FILIP Pavel – Prim-ministru, GALBUR Andrei – 

consilier principal de stat al Prim-ministrului 

pentru politica externă, NISTOR Stela – consilier 

principal de stat al Prim-ministrului pe 

comunicare, NEGHINĂ Silviu – 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 și servicii de 

traducere) vor fi suportate 

de Cancelaria de Stat – 

36,3 mii lei 

 

135. Deplasare în interes de serviciu în India în scopul 

participării la cursul de instruire cu genericul ,, Auditul 

performanței”. 

Perioada 24 noiembrie – 22 decembrie 2018 

Ordin nr. 562-A din 23 noiembrie 2018 

Delegat FONDOS Tatiana – auditor intern 

principal în Serviciul audit intern 

 Cheltuieli acoperite de 

către Programul Indian 

pentru Tehnică și 

Economică 

136. Deplasare în interes de serviciu la Berlin (Germania) în 

scopul participării la evenimentul  de lansare a 

proiectului ,,Consolidarea rețelelor instituțiilor de 

formare a funcționarilor publici”. 

Perioada 3-7 decembrie 2018 

Ordin nr. 563-A din 23 noiembrie 2018 

Delegat LUCHIAN Olesea – consultant principal 

în Direcția administrație publică 

 Cheltuieli acoperite de 

către Agenția de 

Cooperare  

Internațională a 

Germaniei 

137. Deplasare în interes de serviciu la Strasbourg (Franța) în 

scopul participării la cea de-a 9-a reuniune Comitetului 

European pentru Democrație și Guvernare. 

Perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2018 

Ordin nr. 566-A din 27 noiembrie 2018 

Delegat ERMURACHI Adrian – secretar general 

adjunct al Guvernului 

 Cheltuieli acoperite de 

către Consiliul Europei 

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

în scopul participării la Atelierul TAIEX privind 

gestionarea deșeurilor care conțin sau sunt contaminate 

de poluanți organici persistenți. 

Perioada 5-8 decembrie 2018 

Ordin nr. 570-A din 29 noiembrie 2018 

Delegat ZADNIPRU Rodica – consultant 

principal în Direcția coordonare politici și 

priorități 

 Cheltuieli acoperite de 

către Proiectul TAIEX 

140. Deplasare în interes de serviciu la Cluj-Napoca 

(România) și Viena (Austria) . 

Perioada 2-4 decembrie 2018 și 

Perioada 4-6 decembrie 2018 

Decizie nr.59 din 30 noiembrie 2018 

Delegat LEANCĂ Iurie – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile 

aferente deplasării în 

conformitate cu HG 

nr.10/2012 – 20,4 mii lei 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20562-A%20din%2023.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20563-A%20din%2023.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_566-a_din_27.11.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20570-A%20din%2029.11.18.pdf
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141. Deplasare în interes de serviciu la Kiev (Ucraina) în 

scopul participării la Seminarul ,,Costul strategiilor ca 

parte integrală a procesului de planificare strategică”. 

Perioada 507 decembrie 2018 

 

Ordin nr.583-A din 4 decembrie 2018 

Delegat IONAȘ Ana – consultant principal în 

Direcția coordonare politici și priorități 

 Cheltuieli acoperite de 

către Agenția națională 

a Ucrainei privind 

Serviciul Public 

142. Deplasare în interes de serviciu la Telavi și Tbilisi 

(Georgia) în scopul participării la ceremonia de 

inaugurare a Președintelui Georgiei și la Conferința  de 

nivel înalt  privind implicațiile politice și juridice ale 

încălcărilor drepturilor omului în zonele afectate de 

conflicte. 

Perioada 15-20 decembrie 2018  

Decizie nr.62 din 11 decembrie 2018 

Delegat LESNIC Cristina – viceprim-ministru 

Cancelaria de Stat va 

acoperi cheltuielile pentru 

asigurarea medicală, 

cazare (17-20.12.2018) și 

diurnă în conformitate cu 

HG nr.10/2012 – 12,9 mii 

lei 

 

143. Deplasare în interes de serviciu la Dublin (Irlanda) în 

scopul participării la activități de instruire ale centrelor 

educaționale din diasporă în vederea certificării acestora. 

Perioada 14-17 decembrie 2018 

Ordin nr. 590-A din 13 decembrie 2018 

Delegat COMERZAN Victoria și EȘANU-

GAVRILIȚĂ Victoria – consultanți principali în 

Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Proiectul 

,,Consolidarea cadrului 

instituțional al RM în 

domeniul migrației și 

dezvoltării” – 38,2 mii 

lei 

144. Deplasare în interes de serviciu la Telavi și Tbilisi 

(Georgia) în scopul participării la ceremonia de 

inaugurare a Președintelui Georgiei și la Conferința de 

nivel înalt privind implicațiile politice și juridice ale 

încălcărilor dreptului omului în zonele afectate de 

conflicte. 

Perioada 15-20 decembrie 2018 

Ordin nr. 592-A din 13 decembrie 2018 

Delegat GERMAN Marian – șef al Biroului 

politici de reintegrare, BODRUG Marin – 

consultant principal în secția politici de 

reintegrare a Biroului politici de reintegrare 

Cancelaria de Stat va 

asigura cheltuielile pentru 

asigurarea medicală, 

cazare, diurnă  conform 

normelor stabilite în HG 

nr.10/2012 – 26,9 mii lei 

Cheltuielile de 

transport vor fi 

acoperite de către UN 

Women Moldova 

145. Deplasare în interes de serviciu în Republica Populară 

Chineză pentru a avea întrevederi cu factori de decizie 

din Cabinetul Prim-ministrului și Ministerul Afacerilor 

Externe al republicii Populare Chineze. 

Perioada 23-29 decembrie 2018 

Decizie nr. 64 din 14 decembrie 2018 

Delegat GALBUR Andrei – consilier principal de 

stat al prim-ministrului pentru politica externă 

Cancelaria de Stat va 

asigura achitarea 

cheltuielilor aferente 

deplasării în conformitate 

cu HG nr.10/2012 – 30,0 

mii lei 

 

146. Deplasare în interes de serviciu la București (Romania) 

în scopul realizării obiectivelor Memorandumului de 

Înțelegere între Ministerul pentru Românii de 

pretutindeni și Biroul relații cu diaspora. 

Perioada 20-21 decembrie 2018 

Ordin nr. 593-A din 13 decembrie 2018 

Delegat MEDVEȚCAIA Aliona – șef al Direcției 

juridice și supravegherea controalelor de stat, 

TULBURE Zoia – șef interimar al Biroului relații 

cu diaspora, SAJIN Valeriu – consultant principal 

în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Agenția Elvețiană 

pentru dezvoltare și 

cooperare – 22,8 mii lei 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20583-A%20din%204.12.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20590-A%20din%2013.12.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20592-A%20din%2013.12.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20593-A%20din%2013.12.18.pdf


1               2               3 4 5 

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

în scopul participării la activități de instruire ale 

Centrelor Educaționale din diasporă în vederea 

certificării acestora. 

Perioada 21-25 decembrie 2018 

Ordin nr. 603-A din 15 decembrie 2018 

Delegat IARMENCO Anastasia – consultant 

principal în Direcția financiară, ZUBCO Nadejda 

– consultant principal în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Proiectul 

,,Consolidarea cadrului 

instituțional al RM în 

domeniul migrației și 

dezvoltării” 42,3 mii lei 

148. Deplasare în interes de serviciu la Padova (Italia) în 

scopul participării la activități de instruire ale Centrelor 

Educaționale din diasporă în vederea certificării acestora. 

Perioada 21-24 decembrie 2018 

Ordin nr. 604-A din 15 decembrie 2018 

Delegat BUDECI Svetlana – șef al Direcției 

financiare, DONU Violina – consultant principal 

în Biroul relații cu diaspora 

 Cheltuieli acoperite de 

către Proiectul 

,,Consolidarea cadrului 

instituțional al RM în 

domeniul migrației și 

dezvoltării” – 36,4 mii 

lei 

149. Deplasare în interes de serviciu la Iași (România) în 

scopul participării la Ședința Comitetului de selecție a 

proiectelor din  cadrul Programului Operațional Comun 

România-Republica Moldova 2014-2020. 

Perioada 19-20 decembrie 2018 

Ordin nr. 608-A din 18 decembrie 2018 

Delegat URSOI Aliona – șef interimar al 

Direcției coordonare politici și priorități, 

FURNICA Mihai – consultant principal în 

Direcția administrație publică, STRATU Daria – 

consultant principal în Direcția relații 

internaționale 

 Cheltuieli acoperite de 

către BRCT Iași 

  Total: 2195,6 mii lei 203,7 mii lei 

 

 

 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20603-A%20din%2015.12.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20604-A%20din%2015.12.18.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_2018/ORDIN_2018/Ordin%20608-A%20din%2018.12.18.pdf

