
 

INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate de către personalul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în perioada ianuarie – martie 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. Participarea la întrunirea Guvernelor, 

membri ai Organizației Internaționale a 

Muncii (OIM), în or.Geneva,  Elveția. 

Perioada 24 – 29 februarie 2020. 

Ordinul nr. 04 - d din 23 ianuarie 

2020; 

Delegat Anna Gherganova – șef, 

Direcția politici ocupaționale și 

de reglementare a migrației. 

Cheltuieli suportate 

de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

Diurna 9306,86 lei 

Cazare 11421,00 

lei 

Bilete avia 6370,00 

lei 

Total 27097,86 lei 

- 

2. Participarea la „Meeting on using a 

gender analysis of the STEPS data for 

strengtheining NCD prevention and 

control”, în or. Tbilisi, Georgia.  

Perioada 27 – 30 ianuarie 2020. 

Ordinul nr. 06 - d din 24ianuarie 

2020; 

Delegat Daniela Demișcan – șef, 

Direcția politici în domeniul 

sănătății publice. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către OMS. 

3. Participarea la atelierul de lucru al 

Centrului de Excelență în Finanțe 

(CEF) privind „Gestionarea finanțării și 

Ordinul nr. 08 - d din 30 ianuarie 

2020; 

Delegați:Diana Cebotaru – șef, 

- Cheltuieli suportate 

de către Ministerul 

Finanțelor al 

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-04-d-din-23.01.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-04-d-din-23.01.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-06-d-din-24.01.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-06-d-din-24.01.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-08-d-din-30.01.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-08-d-din-30.01.2020.pdf


costificării reformelor sistemului de 

pensii”, în or. Ljubljana, Slovenia 

Perioada 04 – 08 februarie 2020. 

Direcția politici de asigurări 

sociale și medicale; 

Carolina Russu – consultant 

prinicpal, Direcția politici de 

asigurări sociale și medicale. 

Republicii 

Slovenia. 

4. Participarea la Întrunirea Comitetului 

pentru drepturile copilului (Steering 

Committee for the Rights of the Child), 

în or. Strasbourg, Franța.  

Perioada 03 – 07 februarie 2020. 

Ordinul nr. 10 - d din 31 ianuarie 

2020; 

Delegat Igor Chișcă – consultant 

principal, Direcția politici de 

protecție a drepturilor copilului și 

familiilor cu copii. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către Consiliul 

Europei. 

5. Participarea la vizita de studiu privind 

fortificarea achizițiilor strategice a 

serviciilor medicale, în or. Seul, 

Republica Coreea. 

Perioada 08 - 15 februarie 2020. 

Ordinul nr. 11- d din 06 februarie 

2020; 

Delegați:Cristina Stratulat –

consilier, Cabinetul ministrului; 

Elena Gavrilița – șef, Direcția 

management instituțional; 

Gheorghe Gorceag – șef, 

Serviciul politici medicamente și 

dispozitive medicale. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către Banca 

Mondială. 

6. Participarea la cel de-al 11-lea Forum 

farmaceutic al țăriilor Europei de Est și 

Asiei Centrale și Comunității Statelor 

Independente, în or. Moscova, 

Federația Rusă.  

Perioada 25 – 29 februarie 2020. 

Ordinul nr. 12 - d din 06 

februarie 2020; 

Delegat Dorina Florea – 

consultant principal, Serviciul 

politici medicamente și 

dispozitive medicale.  

 

- Cheltuieli suportate 

de către Institutul 

Adam Smith. 

7. Participarea la atelierul de lucru privind 

consolidarea capacităților în prevenirea 

Ordinul nr. 13 - d din 06 

februarie 2020; 

- Cheltuieli suportate 

de către OMS. 

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-10-d-din-31.01.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-10-d-din-31.01.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-11-d-din-06.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-11-d-din-06.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-12-d-din-06.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-12-d-din-06.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-13-d-din-06.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-13-d-din-06.02.2020.pdf


înecului în 15 țări prioritare ale 

Regiunii Europee ale Organizației 

Mondiale a Sănătății, în Minsk, 

Republica Belarus. 

Perioada 24 – 28 februarie 2020. 

Delegat Luminița Avornic– 

consultant principal, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale primare, urgente și 

comunitare. 

8. Participarea în cadrul activității 

grupului tehnic de lucru al JLN cu 

tematica „Mecanismele de plată în 

cadrul asistenței medicale primare”, or. 

Addis Ababa, Ethiopia. 

Perioada 16 – 21 februarie 2020. 

Ordinul nr. 18 - d din 07 

februarie 2020; 

Delegat Mariana Zadnipru –

consultant principal, Secția 

planificare asigurări sociale și 

medicale. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către 

organizatori. 

9. Participarea la I rundă de negocieri pe 

marginea proiectului Acordului dintre 

Republica Moldova și Federația Rusă 

privind cooperarea în domeniul 

asigurării cu pensii, în or. Moscova, 

Federația Rusă.  

Perioada 24 – 28 februarie 2020.  

Ordinul nr. 19 - d din 10 

februarie 2020; 

Delegați: Nelea Rusu – secretar 

de stat; 

Ordinul nr. 20 - d din 10 

februarie 2020 

Diana Cebotaru - șef, Direcția 

politici de asigurări sociale și 

medicale. 

Cheltuieli suportate 

de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

Diurna 8624,48 lei 

Bilete avia 8410,00 

lei 

Total 17034,48 lei 

- 

10. Participarea la Sesiunea a 75-a a 

Comitetului ONU privind Eliminarea 

Discriminării față de Femei, a celui de-

al VI-lea Raport periodic al RM 

referitor la implementarea Convenției 

privind eliminarea discriminării 

împotriva femeilor, în 

or.Geneva,Confederația Elvețiană. 

Perioada 19 – 21 februarie 2020. 

Ordinul nr. 22 - d din 13 

februarie 2020; 

Delegați: Djulieta Popescu – 

secretar de stat; 

Ordinul nr. 23 - d din 13 

februarie 2020 

Lilia Pascal - șef, Direcția politici 

de asigurare a egalității între 

femei și bărbați; 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli suportate 

de către UN 

Women Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-18-d-din-07.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-18-d-din-07.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-19-d-din-10.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-19-d-din-10.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-20-d-din-10.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-20-d-din-10.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-22-d-din-13.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-22-d-din-13.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-23-d-din-13.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-23-d-din-13.02.2020.pdf


Ordinul nr. 24 - d din 13 

februarie 2020 

Tatiana Zatîc – șef, Direcția 

politici în domeniul asistenței 

medicale primare, urgente și 

comunitare; 

 

Ordinul nr. 25 - d din 13 

februarie 2020 

Alexandru Ghețu – șef, Direcția 

politici în domeniul raporturilor 

de muncă și parteneriatului 

social. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli suportate 

de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

Diurna 4599,72 lei 

Cazare 4551,04 lei 

Bilete avia 4685,00 

lei 

Total 13835,76 lei 

Cheltuieli suportate 

de către UNFPA 

Moldova. 

 

 

 

 

- 

11 . Participarea la vizita de lucru cu scopul 

de a studia cele mai bune practici în 

domeniul prevenirii și combaterii 

traficului de ființe umane, în contextul 

implementării proiectului Consolidarea 

răspunsului Guvernului la fenomenul  

traficului de ființe umane și 

îmbunătățirea protecției victimelor 

traficului și martorilor în Republica 

Moldova, în or.Stockolm, Regatul 

Suiediei.  

Perioada 09 – 14 martie 2020. 

Ordinul nr. 37-d din 04 martie 

2020; 

Delegat Lilia Pascal–șef, 

Direcția politici de asigurare a 

egalității între femei și bărbați. 

 

- Cheltuieli suportate 

de către 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație. 

12. Participarea la cea de-a 27 - a Reuniune 

a Comitetului Director Regional pentru 

Europa al OMS, sesiunea a 3-a, în 

Ordinul nr. 40-d din 09 martie 

2020; 

Delegat Marcela Țîrdea – șef, 

- Cheltuieli suportate 

de către OMS. 

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-24-d-din-13.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-24-d-din-13.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-25-d-din-13.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-25-d-din-13.02.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-37-d-din-04.03.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr.-37-d-din-04.03.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr-40-d-din-09.03.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Ordin-nr-40-d-din-09.03.2020.pdf


or.Copenhaga,Regatul Danemarcei. 

Perioada 09 – 13 martie 2020. 

Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor. 

 

 Total: 57968,10 lei 

 


