
INFORMAȚIA  

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

Cancelariei de Stat în perioada ianuarie - iulie 2020 

                                                 

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.  

Delegare la Berlin, Germania în scopul participării la 

Atelierul de lucru din cadrul Proiectului „ 

Consolidarea rețelelor instituțiilor de formare a 

funcționarilor publici din Georgia, Ucraina și 

Moldova". 

Perioada 13-17 ianuarie 2020 

Ordin nr.1-A din 9 ianuarie 2020 

Delegat: Galina VRANCEANU, șef al Direcției 

managementul funcției publice și resurse umane 

 

Cheltuielile  

organizatorice sunt 

acoperite din sursa 

Proiectului 

„Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale din RM" 

2.  

Delegare la Haga, Olanda în scopul participării la 

lucrările grupului de lucru al Comisiei de la Veneția, 

care pregătește proiectul Liniilor Directorii cu privire 

la partidele politice. 

Perioada 15-17 ianuarie 2020 

Decizie nr.2 din 14 ianuarie 2020 

Delegat: Nicolae EȘANU, consilier în domeniul 

dreptului în Cabinetul Prim-ministrului 

 

Cheltuielile pentru 

deplasare vor fi suportate 

de către Comisia de la 

Veneția 

3.  

Delegare în legătură cu participarea domnului Ion 

CHICU, Prim-ministru, la evenimentul dedicat celei 

de-a 75-a aniversăre de la eliberarea lagărului 

Auschwitz-Birkenau, Republica Polonă.  

Perioada 26 – 28 ianuarie 2020 

Dispoziție nr.7-d din 21 ianuarie 2020 

Delegat: Ion CHICU, Prim-ministru 

Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite din 

bugetul Cancelariei de 

Stat – 24.8 mii lei 

 

4.  

Delegare în legătură cu vizita de lucru a domnului Ion 

CHICU, Prim-ministru, în Republica Kazahstan. 

Perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2020 

Dispoziție nr.9-d din 24 ianuarie 2020 

Delegați: Ion CHICU, Prim-ministru, Vitalie 

DRAGANCEA,  consilier în Cabinetul Prim-

ministrului, Viorica STURZA, șef al Direcției 

comunicare și protocol, Alexandru TOPOR, 

consultant principal în Direcția comunicare și protocol 

Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite din 

bugetul Cancelariei de 

Stat – 74.3 mii lei 

 

5.  

Delegare la Bișkek, Kîrgîzstan în scopul participării la 

dialogul delegației Comisiei de la Veneția cu 

autoritățile din Kîrgîzstan. 

Perioada 10-12 februarie 2020 

Decizie nr.7 din 3 februarie 2020 

Delegat: Nicolae EȘANU consilier în domeniul 

dreptului în Cabinetul Prim-ministrului 

 

Toate cheltuielile pentru 

deplasare vor fi suportate 

de către Comisia de la 

Veneția 

6.  Delegare la Tokio, Japonia în scopul participării la 

Cursul de pregătire „ Reglementarea și supravegherea 

financiară". 

Perioada 10-23 februarie 2020 

Ordin nr.261-A din 5 februarie 2020 

Delegat: Tatiana FONDOS, auditor intern principal în 

serviciul audit intern 

 Toate cheltuielile  

organizatorice sunt 

suportate de către 

organizator 

7.  Delegare la Ljubljana, Slovenia în scopul participării 

la cea de-a noua Reuniune ministerială privind 

procesul Brdo. 

Perioada 2-5 martie 2020 

Ordin nr.391-A din 17 februarie 2020 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_394-

a_din_18.02.2020.pdfDelegat: Diana COMERZAN, 

consultant principal în direcția secretariate permanente 

 

 Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă vor fi 

acoperite de către 

Ministerul Afacerilor 

Interne al Sloveniei 

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_1-a_din_9.01.2020.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_1-a_din_9.01.2020.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_261-a_din_5.02.2020.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_261-a_din_5.02.2020.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_391-a_din_17.02.2020_0.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_391-a_din_17.02.2020_0.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_394-a_din_18.02.2020.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ordin_394-a_din_18.02.2020.pdf


 

 

8.  Delegare la Dubrovnik, Croația în scopul participării 

la Conferința regională „Îmbunătățirea răspunsului la 

traficul de ființe umane în scop de exploatare sexuală, 

prin abordarea cererii în Europa de Sud-Est". 

Perioada 17-21 martie 2020 

Ordin nr.394-A din 18 februarie 2020 

Delegat: Emilia CEBOTARI, șef al Direcției 

secretariate permanente 

 

 Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă vor fi 

acoperite de către Oficiul 

Națiunilor Unite pentru 

Droguri și Criminalitate 

9.  Delegare la Stockholm, Suedia în scopul participării la 

vizita de lucru în domeniul coordonării politicii de 

prevenire și combatere a traficului de ființe umane. 

Perioada 9-14 martie 2020 

Ordin nr.398-A din 19 februarie 2020 

Delegat: Emilia CEBOTARI, șef al Direcției 

secretariate permanente 

 

 Cheltuielile de transport, 

cazare și diurnă vor fi 

acoperite de către 

Organizația Internațională 

pentru Migrațiune 

10.  Delegare la Iași, România în scopul participării la 

ședința Comitetului de Selecție a Proiectelor hard din 

cadrul Programului Operațional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020 

Perioada 26 februarie 2020 

Ordin nr.412--A din 24 februarie 2020 

Delegat: Aliona URSOI, consultant principal în 

Direcția coordonare politici și priorități, Mihai 

FURNICA, consultant principal în Direcția 

administrație publică 

 

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

din bugetul de asistență 

tehnică al Programului  

(de către partea română)  

11.  Delegare la Erevan, Armenia în scopul participării la 

dialogul delegației Comisiei de la Veneția cu 

autoritățile din Armenia. 

Perioada 2-3 martie 2020 

Decizie nr.11 din 24 februarie 2020 

Delegat: Nicolae EȘANU, consilier în domeniul 

dreptului în Cabinetul Prim-ministrului 

 Toate cheltuielile pentru 

deplasare vor fi suportate 

de către Comisia de la 

Veneția 

12.  Delegare la Geneva, Elveția în scopul participării la 

cel de-al doilea Atelier global organizat pentru țările 

care elaborează anul curent rapoarte naționale  

voluntare de implementare a Obiectivelor de 

dezvoltare Durabilă.  Perioada 15-18 martie 2020 

Ordin nr.430--A din 26 februarie 2020 

Delegat: Aliona URSOI, consultant principal în 

Direcția coordonare politici și priorități 

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

de către Organizația 

Națiunilor Unite 

13.  Delegare în legătură cu vizita de lucru a domnului Ion 

CHICU, Prim-ministru, în Republica Belarus. 

Perioada 16 – 17 iulie 2020 

Dispoziție nr.118-d din 15 iulie 2020 

Delegați: Ion CHICU, Prim-ministru, Cristina 

MAHU, consilier în domeniul politicii externe în 

Cabinetul Prim-ministrului, Dragoș DUCA, consultant 

principal în Direcția comunicare și protocol, Eduard 

STUCALICI, consultant principal în Direcția 

comunicare și protocol 

Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite din 

bugetul Cancelariei de 

Stat – 23.4 mii lei 

 

14.  TOTAL  122.5  mii lei  
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