
Informația 

privind deplasările de serviciu efectuate de către personalul  

Ministerului Sănătății în perioda septembrie-decembrie 2021 

 

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 vizita de studiu ,,Acces la 

servicii de sănătate pentru fiecare copil”  

Realizată în cadrul proiectului 

transfrontalier, în or. Iași, România 

Perioda 15-16 septembrie 2021. 

Ordinul nr. 20-d din 09 

septembrie 2021 

Delegată Tatiana Zatîc, șef 

Direcția politici în domeniul 

asistenței medicale 

proimare, urgente și 

comunitare 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 

2. Participarea la vizita de studiu ,,Acces la 

servicii de sănătate pentru fiecare copil”  

Realizată în cadrul proiectului 

transfrontalier, în or. Iași, România 

Perioda 15-16 septembrie 2021. 

Ordinul nr. 20-d din 09 

septembrie 2021 

Delegată Elena Boleac, 

consultant principal, 

Direcția politici în domeniul 

asistenței medicale 

proimare, urgente și 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 



comunitare 

3. Participarea la reuniunea de nivel înalt: 

,,WHO European high-level meeting on 

Health and Migration: A Leap Forward 

for Better Health for peopre on the Move”, 

organizat în or. Istanbul, Turcia 

Perioada 16-19 noiembrie 2021 

Ordinul nr. 21-d din 23 

septembrie 2021 

Delegată Zinaida 

Bezverhni, Secretar de Stat 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 

4. Participarea la Seminarul ,,Transformarea 

digitală și reforma administrației publice – 

asigurarea rezistenței și diminuarea 

riscurilor, (Securitatea cibernetică în 

infrastructura sănătății)”, organizat în                

or. Tallinn, Republica Estonia 

Perioda 11-14 octombrie 2021 

Ordinul 23-d din 08 

octombrie 2021 

Delegată Zinaida 

Bezverhni, Secretar de Stat 

 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 

5. Participarea în contextul implimentării 

proiectului ,,Crearea unui Centru de 

Justiție Familială în Moldova" la vizita de 

studiu la Centrele de Justiție Familială din 

Statele Unite ale Americii, organizată în 

or. Washington, Statele Unite ale Americii 

Perioada 13-19 noiembrie 2021 

 

Ordinul 24-d din 10 

noiembrie 2021 

Delegată Lilia Oleinic, 

consultant principal, 

Serviciul sănătatea mamei 

și copilului, Direcția 

generală politici în 

domeniul serviciilor 

medicale integrate 

 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 

6. Participarea la ședința de lucru privind 

rezultatele analizei organizării sistemelor 

de sănătate școlară în țările din Europa de 

Est și Asia Centrală, organizată în or. 

Ordinul nr. 26-d din 12 

noiembrie 2021 

Delegată Mariana Gîncu, 

consultant principal, 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 



Moscova, Federația Rusă 

Perioada 17-20 noiembrie 2021 

Direcția politici în domeniul 

sănătății publice și urgențe 

în sănătatea publică 

 

7. Participarea la activitatea comună în cadrul 

Proiectului: ,,Fighting Disinformation – 

making people aware: Role of medical 

institutions in limiting the falsity spread in 

the virtual environment and society”, 

organizată în or. Riga, Republica Letonia 

Perioada 28 noiembrie – 04 decembrie 

2021 

Ordinul nr. 29-d din 24 

noimebrie 2021 

Delegat Alexandr Dascalov, 

consultant principal, 

Direcția politici în domeniul 

sănătății publice și urgențe 

în sănătatea publică 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 

8. Participarea la Seminarul destinat 

funcționarilor publici de conducere 

responsabili de elaborarea politicilor de 

securitate națională în or. Garmisch 

Partenkirchen, Republica Federală 

Germania 

Perioada 12-14 decembrie 2021 

Ordinul nr. 31-d din 10 

decembrie 2021 

Delegată Svetlana 

Nicolaescu, 

Secretar de Stat 

 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 

9. Participarea la Conferința europeană a 

Organizației Mondiale a Sănătății privind 

combaterea bolilor netransmisibile în                 

or. Moscova, Federația Rusă 

Perioada 12-16 decembrie 2021 

Ordin nr. 32-d din 10 

decembrie 2021 

Delegată Daniela Demișcan 

Șef, Direcția politici în 

domeniul sănătății publice 

și urgențe în sănătatea 

publică 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost 

suportate de către 

organizatori 

 


