
 

INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate de către personalul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în perioada noiembrie - decembrie 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 cursul de instruire 

“Drugs prevention and treatment”, în 

or. Frankfurt, Germania. 

Perioada 25 – 29 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 234 - d din 20 

noiembrie 2019; 

Delegat Gabriela Melnic – 

consultant principal, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale spitalicești. 

- Cheltuieli suportate 

de către Consiliul 

Europei. 

2. Participarea la atelierul regional privind 

îmbătrânirea activă și sănătoasă 

organizat de UNFPA Georgia, în or. 

Tbilisi, Georgia. Perioada 27 – 30 

noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 235 - d din 20 

noiembrie 2019; 

Delegat Aliona Crețu – șef, 

Serviciul politici demografice. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către 

organizatori. 

3. Participarea la Conferința privind 

ocuparea forței de muncă în rîndul 

tinerilor în cadrul Parteneriatului Estic, 

în or. Kiev, Ucraina.  

Perioada 27 – 29 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 236 - d din 21 

noiembrie 2019; 

Delegați: Anna Gherganova – 

șef, Direcția politici ocupaționale 

și de reglementare a migrației; 

Snejana Țurcanu – consultant 

prinicpal, Direcția analiză, 

monitorizare și evaluare a 

Cheltuieli de diurnă 

pentru zilele 27 și 

29 noiembrie 

suportate de către 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

Diurna 2697,12 lei 

Cheltuieli suportate 

de către Comisia 

Europeană. 
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politicilor. 

4. Participarea la cea de-a doua ședință al 

celui de-al 27 – lea Comitet permanent 

al Comitetului Regional OMS, în or. 

Copenhaga, Regatul Danemarcei. 

Perioada 25 – 27 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 238-d din 25 

noiembrie 2019; 

Delegat Marcela Țîrdea – șef, 

Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către OMS. 

5. Participarea la Adunarea Regională 

pentru Europa de Est și Asia Centrală a 

Fondului Global “AIDS and 

Tuberculosis in Eastern Europe and 

Central Asia: time to face the facts”, în 

or. Istanbul, Republica Turcia. 

Perioada 26 - 27 noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 241-d din 26 

noiembrie 2019; 

Delegat Daniela Demișcan – șef, 

Direcția politici în domeniul 

sănătății publice. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către Fondul 

Global. 

6. Participarea la Atelierul regional 

privind îmbătrânirea activă și sănătoasă 

organizat de UNFPA Georgia, în or. 

Tbilisi, Georgia. Perioada 27 – 30 

noiembrie 2019. 

Ordinul nr. 246-d din 26 

noiembrie 2019; 

Delegat Elena Boleac – 

consultant principal, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale primare, urgente și 

comunitare.  

 

- Cheltuieli suportate 

de către 

organizatori. 

7. Participarea la Ședința globală a OMS 

privind bolile noncomunicabile și 

sănătate mintală, în Muscat, Oman. 

Perioada 07 – 13 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 247-d din 06 

decembrie 2019; 

Delegat Iulia Mihalachi – 

consultant principal, Direcția 

analiză, monitorizare și evaluare 

a politicilor. 

- Cheltuieli suportate 

de către OMS. 

8. Participarea la reuniunea clusterului VI 

privind „Angajarea în câmpul muncii, 

politici sociale, egalitatea de șanse și 

Ordinul nr. 248-d din 09 

decembrie 2019; 

Delegat Alexandru Ghețu – șef, 

Cheltuieli suportate 

de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

- 
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sănătate publică”, or. Bruxelles, Belgia. 

Perioada 11 – 13 decembrie 2019. 

Direcția politici în domeniul 

raporturilor de muncă și 

parteneriatului social. 

 

Protecției Sociale. 

Bilete avia 5844,00 

lei 

Diurna 2609,79 lei 

Cazare 6379,49 lei 

Taxa turistică 

163,40 lei 

Total 14996,68 lei 

9. Participarea la workshopul “Inter-

country operational research on all-oral 

shorter treatment regimens for 

multidrug – resistant tuberculosis 

(MDR-TB”, în or. Kiev, Ucraina. 

Perioada 11 – 13 decembrie 2019.  

Ordinul nr. 249-d din 10 

decembrie 2019; 

Delegat Dorina Florea – 

consultant principal, Serviciul 

politici medicamente și 

dispozitive medicale. 

- Cheltuieli suportate 

de către OMS. 

10. Participarea la Summitul Alianței 

pentru Sănătate Publică în Europa 

Centrală de Est (PHACEE), în or. 

Roma, Republica Italiană. 

Perioada 17 – 19 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 250-d din 12 

decembrie 2019; 

Delegat Marcela Țîrdea – șef, 

Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor. 

 

 

- Cheltuieli suportate 

de către RSESE. 

11 . Participarea la vizita de studiu 

organizată în contextul „Programului de 

susținere a politicilor ocupaționale 2018 

-2019”, în or. Vienna, Austria.  

Perioada 16 – 19 decembrie 2019. 

Ordinul nr. 252-d din 13 

decembrie 2019; 

Delegat Galina Șargu – 

consultant principal, 

Direcția politici ocupaționale și 

de reglementare a migrației. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către Institutul 

Vienez de cercetări 

sociale L&R. 

 Total: 17693,80 lei 
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