
Informația 

privind deplasările de serviciu efectuate de către personalul Ministerului Sănătății 

în perioda 01 aprilie – 30 iunie  2022 

 

 

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 privind 

serviciile comunitare de sănătate 

mintală organizată de AO Institutul de 

Sănătate Mintală Comunitară 

PSINCLUSION și Caritas Moldova în 

colaborare cu Centrul de dezvoltarea 

Sănătății Mintale Cehia în or. Praga, 

Republica Cehă, 

în perioada 10-14 aprilie 2022 

Ordinul nr. 12-d din 07 aprilie 2022 

Delegată Tatiana Zatîc, șef Secție politici 

în domeniul asistenței medicale primare 

și comunitare. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

2. Participarea la Atelierul de lucru cu 

genericul „Lessons from the Effective 

Risk Communications and 

Community Engagement Response to 

the Covid-19 Pandemic in the Western 

Balkans” în orașul Tirana, Albania în 

perioada 27 aprilie- 1 mai 2022 

Ordinul nr. 14-d din 21.04.2022 

Delegată dna Elena Mudrîi, șef Serviciul 

de informare și comunicare cu mass-

media. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

3. Participarea la atelierul multi-regional 

privind implementarea planului de 

acțiuni global al răspunsului de 

Ordinul nr. 16-d din 03.05.2022 

Delegată dna Silvia Gherasim, consultant 

principal, Secția politici în domeniul 

asistenței medicale primare și 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-12d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-14d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-16d.pdf


sănătate publică la demență”, în orașul 

Doha, Qatar, în perioada 

08-11 mai 2022 

comunitare, Direcția generală politici în 

domeniul serviciilor medicale integrate. 

4. Participarea la vizita de studiu în 

scopul familiarizării cu experiența 

României în organizarea și 

funcționarea serviciilor pentru 

victimile violenței sexuale”, în orașul 

București, România în perioada 

09-13 mai 2022. 

Ordinul nr. 17-d din 05.05.2022 

Delegată dna Luminița Avornic, 

consultant principal, Secția politici în 

domeniul asistenței medicale primare și 

comunitare, Direcția generală politici în 

domeniul serviciilor medicale integrate. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

5.  Participarea la atelierul privind 

sănătatea în detenția pentru imigranți 

și alternative la detenție, în orașul 

Uppsala, Regatul Suediei, în perioada 

16-19 mai 2022 

Ordinul nr. 19-d din 11.05.2022 

Delegată dna Elena Boleac, consultant 

principal, Secția politici în domeniul 

asistenței medicale primare și 

comunitare, Direcția generală politici în 

domeniul serviciilor medicale integrate. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

6. Participarea la Atelierul Organizației 

Mondiale a Sănătății cu privire la 

implementarea sistemului de 

management al calității, în orașul 

Istambul, Turcia, în perioada 

23-28 mai 2022. 

Ordinul nr. 22-d din 17.05.2022 

Delegată dna Anastasia Babileva, șef, 

Direcția politici în domeniul 

medicamentelor și dispozitivelor 

medicale. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

7. Participarea la a 75-a Sesiune a 

Adunării Mondiale a Sănătății, în or. 

Geneva, Confederația Elvețiană, în 

perioada 21-25 mai 2022. 

Ordinul nr. 24-d din 18.05.2022 

Delegată dna Ala Nemerenco, Ministru 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

8. Participarea la a 75-a Sesiune a 

Adunării Mondiale a Sănătății, în or. 

Geneva, Confederația Elvețiană în 

perioada 21-25 mai 2022 

Ordinul nr. 25-d din 18.05.2022 

Delegat dl Andrei Cazacu, șef, Serviciul 

coordonarea asistenței externe. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

9. Participarea la a 151-a Sesiune a 

Consiliului Executiv al Organizației 

Mondiale a Sănătății, în or. Geneva, 

Ordinul nr. 27-d din 20.05.2022 

Delegată dna Ala Nemerenco, Ministru 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-17d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-19d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-22d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-24d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-25d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-27d.pdf


Confederația Elvețiană, în perioada 

29-31 mai 2022 

10. Participarea la vizita de studiu în 

vederea prelucrării bunelor practici în 

domeniul responsabilizării sociale în 

sănătate și mecanismelor de 

interaccțiune eficientă cu pacienții, în 

or. Bruxelles, Regatul Belgiei în 

perioada 06-11 iunie 2022 

Ordinul nr. 29-d din 01.06.2022 

Delegată dna Dorina Savoschin, 

consultant principal, Secția politici în 

domeniul asistenței medicale spitalicești. 

Direcția generală politici în domeniul 

serviciilor medicale integrate 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

11. Participarea la Forumul Ministerial și 

Ședința plenară SEEHN în or. 

Belgrad, Republica Serbia, în perioada 

06-09 iunie 2022 

Ordinul nr. 31-d din 03.06.2022 

Delegată dna Marcela Țîrdea, Șef, Secția 

analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

12. Participarea la Forumul Ministerial și 

Ședința plenară SEEHN în or. 

Belgrad, Republica Serbia, în perioada 

06-09 iunie 2022 

Ordinul nr. 32-d din 03.06.2022 

Delegată dna Svetlana Nicolăescu, 

Secretar de stat 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

13. Participarea la Cursul Internațional 

privind Managementul serviciilor de 

sănătate în vremurile de criză, în 

perioada 13-24 iunie 2022 

Ordinul nr. 35-d din 10.06.2022 

Delegată dna Daniela Demișcan, șef 

Direcție politici în domeniul sănătății 

publice și urgențe în sănătatea publică; 

Delegat dl Ion Chesov, șef, Direcția 

generală politici în domeniul serviciilor 

medicale integrate; 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

14. Participarea la vizita de studiu privind 

organizarea și funcționarea serviciilor 

pentru victimele violenței sexuale, în 

perioada 26.06.2022- 01.07.2022. 

 

Ordinul nr. 39-d din 23.06.2022 

Delegată dna Luminița Avornic, 

consultant principal, Secția politici în 

domeniul asistenței medicale primare și 

comunitare. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

15. Participarea la vizita de studiu 

organizată în cadrul parteneriatului de 

colaborare între Fondul Națiunilor 

Unite pentru Populație și Agenția de 

Ordinul nr. 41-d din 23.06.2022 

Delegată dna Tatiana Zatîc, șef, Secția 

politici în domeniul asistenței medicale 

primare și comunitare. 

 Cheltuielile pentru 

deplasare au fost suportate 

de către organizatori 

https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-29d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-31d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-32d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-35d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-39d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-39d.pdf
https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/07/Ord.-41d.pdf


Cooperare Internațională pentru 

Dezvoltare a României, în perioada 

29.06.2022 – 02.07.2022 
 


