
 

INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate de către personalul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în perioada septembrie - noiembrie 2019 

 

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. Participarea la Regional meeting of 

Ministry of Health focal points for 

Violence and Injury Prevention and 

EUROSAFe Conference on Injury 

Prevention and Safety Promotion, în 

Luxemburg. 

Perioada 30 septembrie – 05 octombrie 

2019. 

Ordinul nr. 171 - d din 23 

septembrie 2019; 

Delegat Luminița Avornic – 

consultant principal, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale primare, urgente și 

comunitare. 

- Cheltuieli suportate 

de către 

organizatori. 

2. Participarea la atelier de lucru „Leave 

no person with disabilities behind”, în 

or. Baku, Azerbaijan. Perioada 01 – 06 

octombrie 2019. 

Ordinul nr. 172 - d din 23 

septembrie 2019; 

Delegat Aliona Crețu – șef, 

Serviciul politici demografice. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către UNDESA 

3. Participarea la seminarul „Family-as a 

hub for social policies”, în or. Roma, 

Republica Italia.  

Perioada 08-12 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 173-d din 25 

septembrie 2019; 

Delegat Paulina Tudos – 

consultant prinicpal, Direcția 

analiză, monitorizare și evaluare 

a politicilor. 

- Cheltuieli suportate 

de către 

organizatori. 

https://msmps.gov.md/ro/file/15999
https://msmps.gov.md/ro/file/15999
https://msmps.gov.md/ro/file/16000
https://msmps.gov.md/ro/file/16000
https://msmps.gov.md/ro/file/16001
https://msmps.gov.md/ro/file/16001


4. Participarea la masa rotundă cu 

genericul “Dificultăți în procesul de 

identificare și ulterioară documentare a 

victimelor traficului de finite umane 

(adulți și copii), a copiilor neînsoțiți și a 

peroanelor aflate în situație de 

dificultate, identificați pe teritoriul 

Ucrainei – mecanisme de cooperare”, în 

or. Odessa, Republica Ucraina. 

Perioada 30 septembrie – 01 octombrie 

2019. 

Ordinul nr. 174-d din 25 

septembrie 2019; 

Delegat Svetlana Micu – 

consultant principal, Direcția 

politici de asigurare a egalității 

între femei și bărbați. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către OIM. 

5. Participarea la Conferința “Population 

Dynamics, Human Capital and 

Sustainable Development in South – 

East Europe”, în or. Sarajevo, Bosnia și 

Herțegovina. Perioada 20 - 23 

octombrie 2019. 

Ordinul nr. 175-d din 26 

septembrie 2019; 

Delegat Ion Dodon – secretar de 

stat al ministerului.  

 

- Cheltuieli suportate 

de către UNFPA. 

6. Participarea la Forumul European 

pentru Sănătate Gastein 2019 „Capacity 

Building Initiative for Policymakers in 

the European Health Forum Gastein 

2019, Fiscal space for health”, în or. 

Bad Hofgastein, Republica Austria. 

Perioada 30 septembrie – 05 octombrie 

2019. 

Ordinul nr. 177-d din 27 

septembrie 2019; 

Delegat Alexandru Voloc – 

secretar de stat al ministerului. 

Cheltuieli de diurnă 

suportate de către 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

Diurna 6984,32 lei 

Cheltuieli suportate 

de către 

organizatori. 

7. Participarea la vizita de studiu în cadrul 

Proiectului „Îmbunătățirea calității 

asistenței pentru persoanele cu 

dizabilități intelectuale din Republica 

Moldova 2019 - 2021”, or. Praga 

Republica Cehă. 

Ordinul nr. 178-d din 02 

octombrie 2019; 

Delegat Vasile Cușca – șef, 

Direcția politici de protecție a 

drepturilor persoanelor cu 

dizabilități. 

- Cheltuieli suportate 

de către „People in 

Need”. 

https://msmps.gov.md/ro/file/16002
https://msmps.gov.md/ro/file/16002
https://msmps.gov.md/ro/file/16003
https://msmps.gov.md/ro/file/16003
https://msmps.gov.md/ro/file/16004
https://msmps.gov.md/ro/file/16004
https://msmps.gov.md/ro/file/16005
https://msmps.gov.md/ro/file/16005


Perioada 06 - 11 octombrie 2019.  

8. Participarea la vizita de studiu TAIEX 

în vederea organizării și monitorizării 

transplantului de celule stem 

hematopoietice și monitorizarea 

domeniului de reproducere umană 

asistată de medical, în or. Barcelona, 

Spania. Perioada 13 – 19 octombrie 

2019.  

Ordinul nr. 183-d din 08 

octombrie 2019; 

Delegat Liudmila Naconecinaia – 

consultant principal, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale spitalicești. 

- Cheltuieli suportate 

de către TAIEX. 

9. Participarea la Seminarul Internațional 

“SDGS Priorities and Challenges of 

Social Policy in the Eastern Partnership 

Countries”, în or. Vienna, Austria. 

Perioada 14 – 16 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 185-d din 09 

octombrie 2019; 

Delegat Artiom Sîci – secretar de 

stat al ministerului. 

 

 

- Cheltuieli suportate 

de către Centrul 

European pentru 

Politici și Cercetare 

în Domeniul 

Social. 

10. Participarea la Adunarea Regională 

privind accesul la insulină, în or. 

Bișkek, Republica Kârgâzstan.  

Perioada 13 - 16 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 186-d din 09 

octombrie 2019; 

Delegat Gheorghe Gorceag – șef, 

Serviciul politici medicamente și 

dispozitive medicale. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către 

Organizația 

„Health Action 

International”. 

11. Participarea la Conferințele 

“Colaborarea structurilor spitalului cu 

structura de management al calității, în 

scopul asigurării și îmbunătățirii 

calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului” în perioada 25 – 

26 octombrie2019 și “Viziuni ale 

managementului calității – măsurarea 

eficienței și eficacității proceselor. 

Indicatori”, în or. Iași, România. 

Ordinul nr. 192-d din 17 

octombrie 2019; 

Delegat Aliona Andronatii – 

consultant principal, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale spitalicești. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către Biroul de 

Țară a OMS. 

https://msmps.gov.md/ro/file/16006
https://msmps.gov.md/ro/file/16006
https://msmps.gov.md/ro/file/16007
https://msmps.gov.md/ro/file/16007
https://msmps.gov.md/ro/file/16008
https://msmps.gov.md/ro/file/16008
https://msmps.gov.md/ro/file/16009
https://msmps.gov.md/ro/file/16009


12. Participarea la vizita de studiu în cadrul 

proiectului “Asigurarea accesului 

victimelor violenței sexuale la asistență 

și protective corespunzătoare”, în or. 

Belgrad, Serbia. Perioada 20 - 25 

octombie 2019. 

Ordinul nr. 195-d din 18 

octombire 2019; 

Delegați: Tatiana Zatîc  - șef, 

Direcția politici în domeniul 

asistenței medicale primare, 

urgente și comunitare; 

Svetlana Micu – consultant 

principal, Direcția politici de 

asigurare a egalității între femei 

și bărbați 

- Cheltuieli suportate 

de către Centrul 

Internațional „La 

Strada”. 

13. Participarea la Conferința “The 5th”, 

GGP – Generations and Gender 

Program – User Conference, în or. 

Paris, Franța. 

Perioada 24 - 26 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 196-d din 21 

octombrie 2019; 

Delegat Ion Dodon – secretar de 

stat al ministerului. 

- Cheltuieli suportate 

de către UNFPA și 

Institutul 

Demografic 

Interdisciplinar al 

Olandei. 

14. Participarea la Conferința: „Medicines 

access challenge – The value of pricing 

and reimbursement policies”, în or. 

Vienna, Austria. 

Perioada 22 - 25 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 197-d din 21 

octombrie 2019; 

Delegat Gheorghe Gorceag – șef, 

Serviciul politici medicamente și 

dispozitive medicale. 

 Cheltuieli suportate 

de către 

Organizația 

Mondială a 

Sănătății. 

15. Participarea la Conferința 

Internațională “Sprijinirea participării 

economice a tinerilor excluși din țările 

Parteneriatului Estic - STEP”, în or. 

Erevan, Armenia. 

Perioada 27 – 30 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 206-d din 23 

octombrie 2019; 

Delegat Viorica Russu – 

consultant principal, Direcția 

politici ocupaționale și de 

reglementare a migrației. 

Cheltuieli de diurnă 

pentru zilele 27 și 

30 octombrie 

suportate de către 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

Diurna 1162,84 lei 

Cheltuieli de 

transport și cazare 

suportate de către 

Consiliul Național 

al Tineretului din 

Moldova.  

https://msmps.gov.md/ro/file/16010
https://msmps.gov.md/ro/file/16010
https://msmps.gov.md/ro/file/16011
https://msmps.gov.md/ro/file/16011
https://msmps.gov.md/ro/file/16012
https://msmps.gov.md/ro/file/16012
https://msmps.gov.md/ro/file/16013
https://msmps.gov.md/ro/file/16013


16. Participarea la instruirea în cadrul 

Școlii de Mediu și Sănătate Publică, în 

or. Bonn, Germania.  

Perioada 28 octombrie – 02 noiembrie 

2019. 

Ordinul nr. 207-d din 24 

octombrie 2019; 

Delegat Daniela Demișcan – șef, 

Direcția politici în doemniul 

sănătății publice. 

 Cheltuieli suportate 

de către OMS.  

17. Participarea la reuniunea regională 

dedicată implementării „Declarației și 

Platformei de la Beijing” privind 

egalitatea de gen, în or. Geneva, 

Elveția. 

Perioada 28 – 31 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 208-d din 25 

octombrie 2019; 

Delegat Artiom Sîci – secretar de 

stat al ministerului. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către 

UNWOMEN în 

Republica 

Moldova. 

18. Participarea la atelierul de lucru 

transnațional/schimb de bune practici 

privind mecanismele de acordare a 

serviciilor sociale victimelor violenței 

în familie, în or. Stockholm, Suedia. 

Perioada 30 octombrie – 02 noiembrie 

2019. 

Ordinul nr. 209-d din 25 

octombrie 2019; 

Delegat Lilia Pascal – șef, 

Direcția politici de asigurare a 

egalității între femei și bărbați. 

- Cheltuieli suportate 

de către OSCE. 

19. Participarea la “Regional Meeting on 

Childhood Cancer in Eurasian 

Countries”, în or. Tashkent, Republica 

Uzbekistan. 

Perioada 28-31 octombrie 2019. 

Ordinul nr. 210-d din 25 

octombrie 2019; 

Delegat Iulia Mihalachi – 

consultant principal, Direcția 

analiză, monitorizare și evaluare 

a politicilor. 

 Cheltuieli de 

suportate de către 

OMS.  

20. Participarea la vizita de studiu în cadrul 

proiectului “Asigurarea accesului 

victimelor violenței sexuale la asistență 

și protecție corespunzătoare”, în or. 

Barcelona, Spania. 

Perioada 03 – 08 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 212-d din 30 

octombrie 2019; 

Delegați: Lilia Oleinic – șef 

interimar, Direcția politici în 

domeniul asistenței medicale 

spitalicești; 

 Cheltuieli suportate 

de către Centrul 

Internațional “La 

Strada”. 

https://msmps.gov.md/ro/file/16014
https://msmps.gov.md/ro/file/16014
https://msmps.gov.md/ro/file/16015
https://msmps.gov.md/ro/file/16015
https://msmps.gov.md/ro/file/16016
https://msmps.gov.md/ro/file/16016
https://msmps.gov.md/ro/file/16017
https://msmps.gov.md/ro/file/16017
https://msmps.gov.md/ro/file/16018
https://msmps.gov.md/ro/file/16018


Marina Bunduchi – consultant 

principal, Direcția politici de 

asigurare a egalității între femei 

și bărbați. 

21. Participarea la European trening 

foundation conference “Skills and 

qualifications-benefits for people”, în 

or. Torino, Italia. 

Perioada 05 – 08 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 213-d din 31 

octombrie 2019; 

Delegat Anna Gherganova – șef, 

Direcția politici ocupaționale și 

de reglementare a migrației. 

- Cheltuieli suportate 

de către 

organizatori. 

22. Participarea la al 12th Meeting of the 

Workimg Group on Ageing and 2nd 

Policy Seminar on Ageing , în or. 

Geneva, Elveția. 

Perioada 17 – 21 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 215-d din 31 

octombrie 2019; 

Delegat Aliona Crețu – șef, 

Serviciul politici demografice. 

- Cheltuieli suportate 

de către UNECE. 

23. Participarea la Whorkshop on 

developing, implementing and 

evaluating national health litareacy 

projects to prevent and control NCDs in 

the Who European Region, în or. 

Moscova, Federația Rusă. 

Perioada 05 – 08 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 216-d din 01 

noiembrie 2019; 

Delegat Ana Bucur – consultant 

principal, Direcția analiză, 

monitorizare și evaluare a 

politicilor 

- Cheltuieli suportate 

de către OMS. 

24. Participarea la cea de-a 16-a Reuniune 

a Comisiei pentru Egalitate de Gen 

(GEC), în or. Strasbourg, Franța. 

Perioada 12 – 16 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 217-d din 01 

noiembrie 2019; 

Delegat Lilia Pascal – șef, 

Direcția politici de asigurare a 

egalității între femei și bărbați. 

- Cheltuieli suportate 

de către Consiliul 

Europei. 

25. Participarea la conferința “Redefining 

Power: Strengthening the rights of the 

child as the key to a future-proof 

Europe”, în or. Strasbourg, Franța. 

Perioada 12 - 15 noiembrie 2019.  

Ordinul nr. 218-d din 01 

noiembrie 2019; 

Delegat Anastasia Gruzin – 

consultant principal, Direcția 

- Cheltuieli suportate 

de către Consiliul 

Euiropei. 

https://msmps.gov.md/ro/file/16019
https://msmps.gov.md/ro/file/16019
https://msmps.gov.md/ro/file/16020
https://msmps.gov.md/ro/file/16020
https://msmps.gov.md/ro/file/16021
https://msmps.gov.md/ro/file/16021
https://msmps.gov.md/ro/file/16022
https://msmps.gov.md/ro/file/16022
https://msmps.gov.md/ro/file/16023
https://msmps.gov.md/ro/file/16023


politici de protecție a drepturilor 

copilului și familiilor cu copii. 

 

26. Participarea la Conferința “Будущее 

детей с особенностями психического 

развитя”, în or. Moscova, Federația 

Rusă. 

Perioada 27 – 29 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 219-d din 07 

noiembrie 2019; 

Delegat Silvia Gherasim – 

consultant principal, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale, primare, urgente și 

comunitare. 

- Cheltuieli suportate 

de către Asociația 

Psihiatrilor, 

Narcologilor, 

Psihoterapeuților, 

și Psihologilor din 

Republica 

Moldova. 

27. Participarea la Workshop on Assistive 

Technology Procurement, în or. 

Dushanbe, Tajikistan. 

Perioada 17 – 21 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 220-d din 08 

noiembrie 2019; 

Delegat Dorina Florea – 

consultant principal, Serviciul 

politici medicamente și 

dispozitive medicale. 

- Cheltuieli suportate 

de către UNICEF. 

28. Participarea la Conferința Anuală 

TransMonEE a Autorităților Naționale 

de Statistică din Europa și Asia 

Centrală, în or. Vienna, Austria, 

Perioada 25 – 28 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 223-d din 11 

noiembrie 2019; 

Delegat Igor Chișcă – șef, 

Direcția politici de protecție a 

drepturilor copilului și familiilor 

cu copii. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către UNICEF. 

29. Participarea la I rundă de negocieri pe 

marginea proiectului Acordului în 

domeniul securității sociale între 

Republica Moldova și Regatul Spaniei, 

în or. Madrid, Regatul spaniei. 

Perioada 18– 22 noiembrie 2019.  

Ordinul nr. 226-d din 14 

noiembrie 2019; 

Delegat Diana Cebotaru – șef, 

Direcția politici de asigurări 

sociale și medicale. 

Cheltuieli de diurnă 

suportate de către 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

Bilete avia 

12968,00 lei 

- 

https://msmps.gov.md/ro/file/16024
https://msmps.gov.md/ro/file/16024
https://msmps.gov.md/ro/file/16025
https://msmps.gov.md/ro/file/16025
https://msmps.gov.md/ro/file/16026
https://msmps.gov.md/ro/file/16026
https://msmps.gov.md/ro/file/16027
https://msmps.gov.md/ro/file/16027


Diurna 3864,28 lei 

Cazare 8308,20 lei 

Total 25140,48 lei 

30. Participarea la a 5-a Conferință 

Europeană a rețelei de școli care 

promovează sănătatea, în or. Moscova, 

Federația Rusă. 

Perioada 19-22 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 228-d din 14 

noiembrie 2019; 

Delegat Daniela Demișcan – șef, 

Direcția politici în domeniul 

sănătății publice. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către Centrul 

Științifico-Medical 

pentru copii din 

Moscova. 

31. Participarea la atelierul de lucru 

regional “Studiul utilizării timpului: 

metode și concept de colectare a 

datelor”, în or. Istanbul, Republica 

Turcia. 

Perioada 25 - 29 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 230-d din 14 

noiembrie 2019; 

Delegat Svetlana Micu – 

consultant principal, Direcția 

politici de asigurare între femei și 

bărbați. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către 

UNWOMEN. 

 Total: 33287,64 lei 

 

https://msmps.gov.md/ro/file/16029
https://msmps.gov.md/ro/file/16029
https://msmps.gov.md/ro/file/16030
https://msmps.gov.md/ro/file/16030

