INFORMAȚIA
privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Ministerului Finanțelor în anul 2017
Informații despre deplasare

Nr.

1
1.

Actul de
delegare în
deplasare

Costul deplasării

Numele,
prenumele

Funcţia

Ţara şi
perioada

Descriere

Nr. şi data
ord.

Bugetul
autorității
(total, lei)

Finanțare
externă

2

3

4

5
CONDUCEREA

6

7

8

Ministru

16-19 ianuarie
2017, Viena,
Austria

În scopul participării la “Euromoney Central and Eastern European Forum”, care, în mod
tradiţional, reuneşte peste 1000 de emitenţi, investitori şi factori de decizie, atât din
interiorul cât şi din afara regiunii.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 -06-272 din
16 ianuarie 2017.
În scopul participării la cea de-a 302-a şedinţă a Consiliului de Administraţie a Băncii
de Dezvoltare a Consiliului Europei, în calitate de Guvernator din partea Republicii
Moldova la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Cheltuielile ce ţin de asigurare medicală vor fi suportate de către Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova, iar cele ce ţin de diurnă, transport şi cazare vor fi suportate de
către organizatori. Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului,
nr.16-10 – 121-1880 din 14 martie 2017.
În scopul participării la întrevederea cu dl Viorel ŞTEFAN, Ministru al Finanţelor
Publice din România, unde urmează a fi discutat subiectul cu referire la cooperarea
bilaterală dintre Ministerul Finanţelor Publice al României şi Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova. Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi
suportate din contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor. Temei: Acceptul
dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 114-1793 din 13 martie
2017.

Ord. 6 p/d
din
11.01.2017

27 642,18

Ord. 29 p/d
din
10.03. 2017

42,00

Ord. 28 p/d
din
10.03. 2017

4 631,37

-

În scopul participării în componența nominală a delegației moldovenești la cea de-a treia
Reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din contul
mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor. Temei: Hotărîrea nr. 184 din 22
martie 2017.

Ord. 49 p/d
din
27.03. 2017

26 266,52

-

ARMAŞU
Octavian

16 – 17 martie
2017,
Paris, Franţa

13 martie
2017,
Bucureşti,
România

30 martie-01
aprilie 2017,
Regatul
Belgiei,
Bruxellest

-

n/a

1

În scopul participării în componenţa nominală a delegaţiei oficiale moldoveneşti la
Şedinţele de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale.
Cheltuielile ce ţin de cazare, asigurare medicală şi diurnă și transport vor fi suportate din
contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor. Temei: Dispoziţia Guvernului
nr.25 – d din 20 martie 2017.
În scopul participării la Forumul anual în domeniul managementului datoriei publice.

Ord. 40 p/d
din
21.03.2017

137 646,21

-

Ord. 75 p/d
din
17.05.2017

4 993,22

-

În scopul participării la Reuniunea Constituenţei Olandeze din cadrul Grupului Băncii
Mondiale şi Fondul Monetar Internaţional.
Cheltuielile ce ţin de diurnă, asigurare medicală şi transport vor fi suportate de către
Ministerul Finanţelor, iar cele ce ţin de cazare vor fi suportate de către organizatori.
Temei: Accept al Guvernului, nr. 16-10-245-3641 din 15 mai 2017.
În scopul participării la Conferinţa la nivel înalt "Reaccelerarea Convergenţei în Europa
Centrală, de Est şi Sud Est - rolul Guvernanţei şi Instituţiilor", organizată de FMI şi
Banca Naţională a Croaţiei.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor. Temei: Accept, Secretar
general al Guvernului, nr.1610 – 308-4486 din 9 iunie2017.
În scopul efectuării unei vizite în cadrul căreia vor avea loc întrevederi cu reprezentanţii
Comisiei Europene din DG NEAR şi DG ECFIN în vederea discutării aspectelor legate
de asistenţa oferită de UE Republicii Moldova, precum şi asistenţa macro-financiară.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor. Temei: Accept al
Guvernului,nr.16-10-372-5526 din 13.07.2017.

Ord. 83 p/d
din
24.05.2017

10 431,11

n/a

39174,83

-

Ord. 114
p/d din
12.07.2017

20 872,61

-

12 septembie
2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării la întrevederea cu ministrul finanţelor publice al României.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din contul
mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor.

Ord. 234
p/d din
28.08. 2017

4 481,90

-

09 – 15
octombrie
2017,
Washington,
SUA

În scopul participării în componenţa nominală a delegaţiei oficiale moldoveneşti la
Şedinţele Anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale.
Cheltuielile ce ţin de cazare, asigurare medicală şi diurnă pentru 4 zile vor fi suportate
din contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor, iar cele de diurnă pentru 3
zile vor fi acoperite de către organizatori. Transportul va fi achitat în avans de către
Ministerul Finanţelor, cu rambursarea sumei repsective după încheierea evenimentului.
Temei: Dispoziţia Guvernului nr.91 – d din 13 septembrie 2017.

Ord. 252
p/d din
26.09.2017

40 690,66

n/a

17-24 aprilie
2017,
Washington,
SUA

21-24 mai
2017, Viena,
Austria
09-12 iunie
2017, Erevan,
Armenia

09 – 12 iulie
2017,
Dubrovnik,
Croaţia

13 – 15 iulie
2017,
Bruxelles,
Belgia

Temei: Accept al Guvernului, nr. 16-10-253-3637 din 15 mai 2017.

Ord. 97 p/d
din
13.06.2017

2

În scopul efectuării unei vizite, în cadrul căreia va avea loc întrevederea cu conducerea
Ministerului Finanţelor al Germaniei în vederea discutării aspectelor legate de relaţiile
bilaterale existente şi evoluţia relaţiilor bilaterale.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 507 - 7967
din 20 octombrie 2017.
22 – 24
În scopul participării la lucrările Summitului Parteneriatului Estic.
noiembrie
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
2017, în or.
contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor.
Bruxelles,
Regatul Belgia Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 568 - 8824
din 22 noiembrie 2017.
13 – 15
În scopul participării la Coferinţa Ministerială “Bună Guvernare Publică – Oferită
decembrie
Cetăţenilor al Mediului de afaceri”, organizată de Programul SIGMA.
2017, or. Paris,
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi rambursate de SIGMA, iar cele de diurnă
Republica
şi asigurare medicală vor fi suportate din contul mijloacelor financiare ale Ministerului
Franceză
Finanţelor.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 567 - 8821
din 23 noiembrie 2017.
27 – 30 martie În scopul participării la Atelierul de lucru pentru funcţionari de rang înalt: Programul de
2017,
Reformă Contabilă şi Consolidarea Instituţională (EU-REPARIS) şi Consolidarea
Bruxelles,
Auditului şi Raportarea în Ţările Parteneriatului Estic (STAREP), eveniment organizat
Belgia
de Banca Mondială.
08 – 10
noiembrie
2017, Berlin,
Germania

2.

Vragaleva
Veronica

Viceministru/

Secretar
de stat

Ord. 280
p/d din
26.10. 2017

8 372,97

-

Ord. 300
p/d din
20.11. 2017

18 100,03

-

Ord. 301
p/d din
20.11. 2017

4 335,30

n/a

Ord. 45 p/d
din
22.03.2017

4 290,18

n/a

Ord. 59 p/d
din
11.04.2017

39 153,95

n/a

Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi acoperite din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 120-2051
din 21 martie 2017.
17-24 aprilie
2017,
Washington,
SUA

În scopul participării la şedinţele anuale ale BM şi FMI, în calitate de Guvernator
alternativ la Banca Mondială din partea Republicii Moldova, precum şi la evenimentul
Tobacco Control and Taxation, organizat de Grupul Băncii Mondiale.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare pentru perioada 17-20 aprilie 2017 vor fi
suportate de către organizatori. Diurna (17-24 aprilie 2017), asigurarea medicală (17-24
aprilie 2017) şi cazarea (20-23 aprilie 2017), vor fi suportate de către Ministerul
Finanţelor.

3

Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 172 – 2575
din 6 aprilie 2017.
2 – 4 mai
2017,
Bruxelles,
Belgia,

În scopul participării la reuniunea clusterului I ”Dialog economic, managementul
finanţelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control şi anti-fraudă” din
cadrul sub-comitetului RM-UE pentru economie, aspecte sociale şi sectoriale.

Ord. 64 p/d
din
27.04.2017

17 612,70

-

Ord. 80 p/d
din
19.05.2017

4 140,62

n/a

Ord. 83 p/d
din
24.05.2017

9 295,14

n/a

Ord. 252
p/d din
26.09.2017

40 771,07

n/a

Ord. 315
p/d din
06.12.2017

5 868,60

-

Cheltuielile pentru transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
30 mai - 03
iunie 2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării la Conferinţa: Administraţia fiscală şi schimbul de practici
inovatoare globale (TAXGIP) în regiunea Europei de Est şi Asia Centrală.

08-12 iunie
2017, la
Erevan,
Armenia

În scopul participării la Reuniunea Constituenţei Olandeze din cadrul Grupului Băncii
Mondiale şi Fondul Monetar Internaţional.

Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi suportate de către organizatori, iar cele de
diurnă şi asigurarea medicală pentru dna Veronica Vragaleva vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor.

Cheltuielile ce ţin de diurnă, asigurare medicală şi transport vor fi suportate de către
Ministerul Finanţelor, iar cele ce ţin de cazare vor fi suportate de către organizatori.
Temei: Accept al Guvernului, nr. 16-10-245-3641 din 15 mai 2017.

09 – 15
octombrie
2017,
Washington,
SUA

10-12
decembrie
2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării în componenţa nominală a delegaţiei oficiale moldoveneşti la
Şedinţele Anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale.
Cheltuielile ce ţin de cazare, asigurare medicală şi diurnă pentru 4 zile vor fi suportate
din contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor, iar cele de diurnă pentru 3
zile vor fi acoperite de către organizatori. Transportul va fi achitat în avans de către
Ministerul Finanţelor, cu rambursarea sumei repsective după încheierea evenimentului.
Temei: Dispoziţia Guvernului nr.91 – d din 13 septembrie 2017.
În scopul efectuării unei vizite de lucru privind acordarea asistenței de către Ministerul
Finanțelor Publice al României în domeniul armonizării legislației naționale în parte ce
ţine de TVA și accize la prevederile Directivelor UE.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul mijloacelor financiare ale Ministerului Finanţelor.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 602-9404
din 14 decembrie 2017.
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3.

4.

Cicibaba Iuri

Ivanicichina
Tatiana

Viceministru

Secretar
de stat

28 martie- 01
aprilie 2017,
or. Budapesta,
Republica
Ungară

În scopul participării la cea de-a 41-a și 42-a Întrunire a grupelor de lucru „Audit Intern
în practică” și „Controlul Intern”, organizat de Comunitatea Practică a Auditorilor Interni
PEM PAL. Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul
organizatorilor, iar diurna şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 46 p/d
din
22.03.2017

5 360,22

n/a

25 - 28 aprilie
2017, or.
Kiev, Ucraina

În scopul participării la Atelierul de lucru cu tematica Menținerea relevanței situațiilor
financiare: focusarea asupra entităților micro, mici și medii.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.

Ord. 56 p/d
din
06.04.2017

2 482,98

n/a

22-25 mai
2017, or. Kiev,
Ukraina

În scopul participării la forumul de achiziţii, integritate, management şi deschidere cu
tematica “Guvernul, Bussiness, Societatea Civilă: combaterea comună a corupţiei”,
organizat de Banca Mondială.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
Temei: Accept al Guvernului, nr. 16-10-282-3916 din 22 mai 2017

Ord. 76 p/d
din
18.05.2017

3 335,14

n/a

18 – 23
septembrie
2017, or.
Tbilisi,
Georgia

În scopul efectuării unei vizite în cadrul căreia va participa la lucrările Seminarului
regional pe Achiziţii Guvernamentale pentru ţările din Europa Centrală şi de Est, Asia
Centrală şi Caucaz, desfăşurată de către de Organizaţia Mondială a Comerţului cu
asistenţa financiară din partea Fundaţiei Trustul de Dezvoltare a Agendei din Doha şi în
cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi acoperite din contul organizatorilor.
Cheltuielile ce ţin de diurnă şi asigurarea medicală vor fi suportate de către Ministerul
Finanţelor.
Temei: Accept al Guvernului, nr. 16-10-437-7004 din 11 septembrie 2017
În scopul participării la un curs de instruire cu tematica „Fiscal Sustainability”
(Sustenabilitatea bugetar-fiscală), organizat la Institute for Capacity Development al
Fondului Monetar Internaţional.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă parţială pentru perioada 26 noiembrie - 09
decembrie 2017, asigurare medicală şi perfectarea vizei vor fi suportate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (25
noiembrie 2017, 10 decembrie 2017 şi 11 decembrie 2017), precum şi diferenţa de diurnă
pe perioada 26 noiembrie - 09 decembrie 2017 vor fi suportate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 243
p/d din
11.09.2017

5 111,52

n/a

Ord. 302
p/d din
20.11.2017

24 612,68

n/a

25 noiembrie
– 11
decembrie
2017,
Washington
D.C., SUA.

5

5.

Platon Elena

Consilier al
ministrului

22-25 mai
2017, or. Kiev,
Ukraina

23 – 26
octombrie
2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării la forumul de achiziţii, integritate, management şi deschidere cu
tematica “Guvernul, Bussiness, Societatea Civilă: combaterea comună a corupţiei”,
organizat de Banca Mondială.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
Temei: Accept al Guvernului, nr. 16-10-282-3916 din 22 mai 2017
În scopul participării la vizita de studiu, potrivit pct. IX Comunicare, din Programul de
cooperare pentru anul 2017 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi
Ministerul Finanţelor Publice al României.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de către
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de cazare vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor Publice din România.

Ord. 76 p/d
din
18.05.2017

2 981,17

n/a

Ord. 263
p/d din
11.10.2017

7 919,71

n/a

Ord. 263
p/d din
11.10.2017

7 930,52

n/a

Serviciului de informare, comunicare cu mass-media şi e-Transformare
6.

Nicolau
Cristina

7.

Jandîc Livia

23 – 26
octombrie
2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării la vizita de studiu, potrivit pct. IX Comunicare, din Programul de
cooperare pentru anul 2017 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi
Ministerul Finanţelor Publice al României.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de către
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de cazare vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor Publice din România.

27 februarie –
03 martie
2017,
Bucureşti,
România
28 martie- 01
aprilie 2017,
or. Budapesta,
Republica
Ungară

În scopul participării la autitul intern al activităţii financiare a organizaţiei SELEC.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cea de-a 41-a și 42-a Întrunire a grupelor de lucru „Audit Intern
în practică” și „Controlul Intern”, organizat de Comunitatea Practică a Auditorilor Interni
PEM PAL. Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul
organizatorilor, iar diurna şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 21 p/d
din
23.02.2017

3 179,30

n/a

Ord. 46 p/d
din
22.03.2017

4 275,76

n/a

22 – 28
octombrie
2017,
or. Tashkent,
Uzbekistan

În scopul participării la cea de-a 43-a și 44-a întrunire în cadrul Şedinţei plenare şi a
grupului de lucru „Audit Intern în practică”, organizat de Comunitatea Practică a
Auditorilor Interni PEMPAL.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.

Ord. 261
p/d din
10.10.2017

4 472,40

n/a

Direcţia audit intern
Şef
Direcţie
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8.

Popa Ludmila

Şef adjunct

09 – 13 aprile
2017,
Ljubljana,
Slovenia

03 - 16
decembrie
2017, Viena,
Austria

9.

Lungu
Alexandru

Auditor
intern
principal

28 martie – 01
aprilie 2017,
Ljubljana,
Slovenia

10.

Morari Ion

Auditor
intern
principal

28 martie – 01
aprilie 2017,
Ljubljana,
Slovenia

11.

Nastas
Nadejda

Şef direcţie

26 – 27 iunie
2017,
Bucureşti,
România

12.

Bodrug
Tatiana

Consultant
principal

26 – 27 iunie
2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Strengthening the
Management of Internal Audit Activity to Add Value” organizat cu suportul Ministerului
Finanţelor al Olandei, la Centrul de Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Vulnerability Diagnostics”,
organizat la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă (parţial) vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Planning Internal Audit
Engagements” organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul de
Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Planning Internal Audit
Engagements” organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul de
Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 50 p/d
din
29.03.2017

4 244,29

n/a

Ord. 271
p/d din
18.10.2017

5 722,54

n/a

Ord. 35 p/d
din
15.03.2017

4 249,82

n/a

Ord. 35 p/d
din
15.03.2017

4 249,82

n/a

Ord. 105
p/d din
22.06.2017

6 214,97

n/a

Ord. 105
p/d din
22.06.2017

6 233,13

n/a

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
În scopul participării la vizita de studiu cu tematica “Politici instituţionale”, în contextul
Programului de cooperare aferent anului 2017 între Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de către
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de cazare vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor Publice din România.
În scopul participării la vizita de studiu cu tematica “Politici instituţionale”, în contextul
Programului de cooperare aferent anului 2017 între Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de către
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de cazare vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor Publice din România.
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În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Macroeconomic Diagnostics”,
organizat de către Fondul Monetar Internaţional, la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă (parţial) şi asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
28 noiembrie – În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Program and Performance
02 decembrie Budgeting”, organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul de
2017,
Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Ljubljana,
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
Slovenia
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
10 – 23
septembrie
2017, Viena,
Austria

13.

Svistun Natalia Consultant
principal

14.

Damian Galina Consultant

Ord. 237p/d
din
04.09.2017

5 704,91

n/a

Ord. 293p/d
din
07.11.2017

4 151,26

n/a

26 – 27 iunie
2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării la vizita de studiu cu tematica “Politici instituţionale”, în contextul
Programului de cooperare aferent anului 2017 între Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de către
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de cazare vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor Publice din România.

Ord. 105
p/d din
22.06.2017

6 209,95

n/a

30 iulie – 05
august 2017,
Viena, Austria

În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Implementarea standardelor
internaţionale privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, organizat
de Fondul Monetar Internaţional la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă (parţial), asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 100
p/d din
17.06.2017

2 852,45

n/a

12 – 16 iunie
2017,
or.Ljubljana,
Slovenia

În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Audit intern pentru neauditori” organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul de
Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 87 p/d
din
30.05.2017

4 163,09

n/a
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Direcţia generală sinteză bugetară
15.

Ivanicichina
Tatiana

Şef

Direcţia bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară
26 – 28
În scopul participării la Reuniunea 301 a Consiliului Administrativ al Băncii
ianuarie 2017, Dezvoltare a Consiliului Europei, în calitate de membru supleant al Consiliului
Paris, Franţa

2 – 4 mai
2017,
Bruxelles,
Belgia,

10 – 12 mai
2017, or.
Ljubljana,
Slovenia

15 – 18 iunie
2017, or.
Nicosia, Cipru

28 – 30
septembrie
2017, Paris,
Franţa

16.

Botica Vasile

Şef adjunct 11 – 15 aprilie
Direcție
2017, Bishkek,
generală
Republica
Kârgâzstan
05 – 08 iulie
2017, Paris,
Franţa

de
de

Administraţie al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB).
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, dirna şi asigurare medicală vor fi efectuate din
contul organizatorilor.
În scopul participării la reuniunea clusterului I ”Dialog economic, managementul
finanţelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control şi anti-fraudă” din
cadrul sub-comitetului RM-UE pentru economie, aspecte sociale şi sectoriale.
Cheltuielile pentru transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la conferinţa regională privind Participarea publică în procesul
bugetar, organizată în cadrul Open Government Partnership (OGP) de către Global
Initiative for Fiscal Transparency.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate din
contul organizatorilor.
În scopul participării la Reuniunile: nr. 52 comună, nr. 303 a Consiliului de Administraţie
şi nr. 217 a Bordului de Guvernare ale Băncii de Dezvoltare a Consiuliului Europei
(CEB).
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate din
contul organizatorilor.
În scopul participării la cea de-a 304-a Reuniune a Consiliului de Administraţie a
Bordului de Guvernare al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, în calitate de
membru supleant al Consiliului de Administraţie al Băncii de Dezvoltare a Consiliului
Europei (CEB). Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurna şi asigurare medicală vor
fi efectuate din contul organizatorilor.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 467 - 7245
din 26 septembrie 2017.
În scopul participării la şedinţa plenară a Comunităţii practicienilor bugetari a reţelei
PEMPAL. Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul
organizatorilor, iar cele de diurnă şi asigurarea medicală vor fi acoperite din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cea de-a 13-a şedinţă anuală a bugetarilor din ţările Europei
Centrale, de Est şi Sud-Est, organizată sub egida OECD.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul Proiectului UE de Asistenţă Tehnică pentru Îmbunătăţirea Reformei
Managementului Finanţelor Publice în Republica Moldova.

Ord. 10 p/d,
26.01.2017

-

n/a

Ord. 64 p/d
din
27.04.2017

17 070,87

Ord. 69 p/d
din
03.05.2017

-

n/a

Ord. 96 p/d
din
13.06.2017

-

n/a

Ord. 253
p/d din
27.09.2017

-

n/a

Ord. 55p/d,
03.04.2017

3 181,06

n/a

Ord. 109
p/d,
03.07.2017

-

n/a

-
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17.

Basoc
Valentina

Şef
Direcție

11 – 15 aprilie
2017, Bishkek,
Republica
Kârgâzstan

18.

Verlan
Eugeniu

Consultant
principal

16 august – 08
septembrie
2017, Beijing,
China

12 – 16 iunie
2017,
Ljubljana,
Slovenia

19.

Cotun Silvia

Consultant
principal

07 – 13 mai
2017, or.
Viena, Austria

Consultant
principal

29 august –
22 septembrie
2017, or.
Beijing, China

25 iunie - 01
iulie 2017,
Haga, Olanda

În scopul participării la şedinţa plenară a Comunităţii practicienilor bugetari a reţelei
PEMPAL. Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul
organizatorilor, iar cele de diurnă şi asigurarea medicală vor fi acoperite din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la programul de instruire cu tematica “Seminar on Modernization
of Market Governance System and Governance Capacity for Developing Countries”,
organizat de către Ministerul Comerţului al Republicii Populare Chineze la Universitatea
din Beijing. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială
pentru perioada cursului (18 august – 07 septembrie 2017) vor fi efectuate din contul
organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei,
diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (16 august 2017, 17 august 2017 şi 08
septembrie 2017), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada cursului (18 august – 07
septembrie 2017).
În scopul participării la atelierul de lucru cu tematica ”Programarea bugetar-fiscală”,
organizat la Centrul de Excelenţă în Finanţe din Slovenia.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de
către Proiectul de asistenţă tehnică din partea UE “Suport pentru îmbunătăţirea politicii
în domeniul finanţelor publice şi managementului finanţelor publice în Moldova”.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Medium-Term Budgetary
Frameworks, Fiscal Rules and Fiscal Councils: Options to Ensure Fiscal Sustainability”,
organizat la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurarea medicală şi diurnă (parţial) vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar on Medium and
Long Term Development Plan for Senior Officials from Developing Countries”,
organizat de către Republica Populară Chineză.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (31 august – 20 septembrie 2017) vor fi efectuate din contul
organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei,
diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (29 august 2017, 30 august 2017, 21
septembrie 2017 şi 22 septembrie 2017), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada
cursului (31 august – 20 septembrie 2017).
În scopul participării la cursul de vară cu tematica “Managementul finanţelor publice”,
organizat de Ministerul Finanţelor din Regatul Ţărilor de Jos.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi asigurare medicală vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă vor fi acoperite din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 55p/d,
03.04.2017

3 173,49

n/a

Ord. 226
p/d,
14.08.2017

9 353,22

n/a

Ord. 95 p/d,
09.06.2017

4 167,75

n/a

Ord. 68 p/d,
03.05.2017

2 838,17

n/a

Ord. 231
p/d,
28.08.2017

9 892,89

n/a

Ord. 102
p/d,
19.06.2017

5 751,87

n/a
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Direcţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

20.

Porumbescu
Aurelia

Şef Secţie

05 - 08 martie
2017, or.
Viena, Austria

21.

Tabacari
Natalia

Consultant
principal

05 - 08 martie
2017, or.
Viena, Austria

22.

Neclea Viorica Consultant

19 martie - 01
aprilie 2017,
Viena, Austria

În scopul participării la instruirea în domeniul analizei comparative a finanţelor publice
(instrumentul Benchmarking), organizată în conformitate cu Planul pentru anul 2017,
aprobat de Comitetul de Coordonare al Proiectului Consiliului Europei privind
consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în cadrul Perteneriatului Estic,
finanţat de Consiliul Europei.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă pentru 3 zile vor fi efectuate de către
Consiliul Europei, iar cele ce ţin de diurnă pentru una zi şi asigurare medicală vor fi
acoperite din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la instruirea în domeniul analizei comparative a finanţelor publice
(instrumentul Benchmarking), organizată în conformitate cu Planul pentru anul 2017,
aprobat de Comitetul de Coordonare al Proiectului Consiliului Europei privind
consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în cadrul Perteneriatului Estic,
finanţat de Consiliul Europei.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă pentru 3 zile vor fi efectuate de către
Consiliul Europei, iar cele ce ţin de diurnă pentru una zi şi asigurare medicală vor fi
acoperite din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 24 p/d,
28.02.2017

953,79

n/a

Ord. 24 p/d,
28.02.2017

953,79

n/a

Ord. 17 p/d,
15.02.2017

5 886,75

n/a

Ord. 8 p/d,
16.01.2017

-

n/a

Ord. 63 p/d,
26.04.2017

5 867,14

n/a

Direcţia coordonare şi generalizare a politicilor bugetar-fiscale
principal

În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Cadrul fiscal (Fiscal
Frameworks)”, organizat de către Fondul Monetar Internaţional, la Institutul Unit din
Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă (parţial) şi asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Direcţia prognoză şi analiză macrofinanciară

Şef
Direcţie

23.

Sclearuc
Natalia

24.

Guzun Natalia Consultant
superior

29 ianuarie –
04 februarie
2017,
Ljubljana,
Slovenia
21 mai - 03
iunie 2017,
Viena, Austria

În scopul participării la atelierul de lucru cu tematica ”Prognozarea veniturilor şi analiza
impactului politicii fiscale”, organizat la Centrul de Excelenţă în Finanţe din Slovenia.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de
către Proiectul de asistenţă tehnică din partea UE “Suport pentru îmbunătăţirea politicii
în domeniul finanţelor publice şi managementului finanţelor publice în Moldova”.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Programarea financiară şi
politici”, organizat la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă (parţial) şi asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
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Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă
25.

Bortoi
Svetlana

Şef

26.

Şoclea Oxana

Şef adjunct

22-24 martie
2017, Kiev,
Ucraina

05 – 27
septembrie
2017, or.
Chang Chung,
China

În scopul participării la un eveniment privind promovarea reformei sistemului rezidenţial
şi a dezinstituţionalizării copiilor, organizat de Oficiul Ombudsmanului pentru drepturile
copilului din Ucraina, cu suportul Organizaţiei „Lumos Foundation” din Marea Britanie.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurarea medicală vor fi suportate din
contul organizatorilor.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar for Education
Officials from Developing Countries”, organizat de către Ministerul Comerţului al
Republicii Populare Chineze. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală
şi diurnă parţială pentru perioada cursului (05 – 26 septembrie 2017) vor fi efectuate din
contul organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea
vizei, diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (05 septembrie 2017, 27
septembrie), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada cursului (06 – 26.09.2017).

Ord. 42 p/d,
21.03.2017

-

n/a

Ord. 235
p/d,
29.08.2017

8 801,91

n/a

Ord. 39 p/d,
17.03.2017

-

n/a

Ord.
306p/d,
21.11.2017

-

n/a

Ord. 224
p/d,
08.08.2017

-

n/a

Ord. 65 p/d
din
27.04.2017

36,00

n/a

Secţia finanţele în învăţămîntul profesional, ştiinţă şi inovare

27.

Ostafi Sveltana Consultant
principal

20 – 23 martie
2017, Iaşi,
România

03 – 10
decembrie
2017,
România

În scopul participării la un seminar cu obectivul general de a preîntîmpina erorile de
natură financiară şi legală în managementul financiar al proiectelor şi problemelor de
IPR din cadrul Programului Orizont 2020, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei
în colaborare cu Comisia Europeană în Iaşi. Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi
efectuate din contul organizatorilor.
În scopul participării la cursul cu tematica “Scrierea, managementul şi derularea
proiectelor naţionale şi internaţionale; Oportunităţi şi provocări ale finanţării externe;
Managementul Financiar-bugetar şi contabilitatea instituţiilor publice; Comunicarea
organizaţională, transparenţa decizională şi managementul documentelor; Controlul
financiar preventiv – instrument al managementul financiar – bugetar”, organizat de
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi efectuate
din contul organizatorilor.
Serviciului finanţele în cultură, agrement şi sport

28.

Dobrovolschi
Tatiana

Consultant
superior

13 - 20 august
2017,
România

29.

Semeniuc
Marina

Şef direcţie

03 – 06 mai
2017, or.
Geneva,
Elveţia

În scopul participării la cursul cu tematica “Managementul Financiar-bugetar şi
contabilitatea instituţiilor publice”, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi efectuate din contul organizatorilor.

Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială
În scopul participării la evenimentul de lansare a ţării pentru noua platformă de învăţare
de la egal la egal pentru ţările în tranziţie, organizat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi
organizaţiile partenere ca Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizări.
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Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă vor fi suportate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurarea medicală vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cel de-al 6-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea
Dunării, organizat în comun cu Ungaria (actuala preşedinţie a EUSDR), Comisia
Europeană şi Programul transnaţional al Dunării.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul organizatorilor.
În scopul participării la Reuniunea Consiliului Consultativ a Proiectului regional Un
Women „Promovarea politicii de gen în Europa de Sud-Est şi Republica Moldova” Faza
III. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă vor fi suportate din contul
organizatorilor, iar asigurarea medicală va fi acoperită din contul Ministerului
Finanţelor.

16 – 20
octombrie
2017,
Budapesta,
Ungaria
21 – 24
noiembrie
2017, or.
Istanbul,
Turcia

Ord. 249
p/d din
20.09.2017

-

n/a

Ord. 304
p/d din
21.11.2017

40,00

n/a

Ord. 264
p/d,
11.10.2017

2 463,75

n/a

Ord. 312
p/d,
04.12.2017

115,00

n/a

Ord. 89 p/d
din
02.06.2017

-

n/a

Ord. 241
p/d din
07.09.2017

662,07

n/a

Secţia bugetului de stat în domeniile ocrotirii sănătăţii şi protecţiei sociale

30.

Ambrosii
Ana

Consultant
principal

15 – 21
octombrie
2017, la
Barcelona,
Spania

10 – 17
decembrie
2017, Hanoi,
Vietnam

În scopul participării la cursul privind sistemele de sănătate care se consolidează pentru
îmbunătăţirea prevenirii şi îngrijirii tuberculozei, organizat de către Fondul Global
pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă (parţial) şi asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cea de-a doua Reuniune la nivel de reţea a programului GAVI
(Reţeaua de învăţare GAVI pentru ţările în tranziţie), organizată de către Fundaţia Bill şi
Melinda Gates şi organizaţiile partenere ca Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizări
(GAVI).
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă vor fi suportate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurare medicală vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Direcţia finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului
31.

32.

Dimitrişin
Ludmila

Şef direcţie

Andrieș
Margareta

Şef adjunct
direcţie

03 - 11 iunie
2017, la
autorităţile din
Lituania,
Austria,Slovenia

17 – 22
septembrie
2017, or.

În scopul participării la vizita de studiu la centrele de instruire din Lituania, Austria şi
Slovenia, organizată de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al
Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul proiectului “Adaptarea la schimbările climatice
în Moldova.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, şi diurnă vor fi suportate din contul
organizatorilor.
În scopul participării la sesiunea de instruire cu tematica “Cursul de pregătire a
personalului din structurile Consiliului Naţional pentru Managementul Integrat al
Frontierei de stat al Republicii Moldova”, organizat de către Inspectoratul General al

13

Bucureşti,
România

33.

Carauş Natalia Şef Secţie

34.

Bălan Călin

Consultant

04 – 08 aprilie
2017,
Ljubljana,
Slovenia

21-26 mai
2017,
Bucureşti,
România
12 – 29 iulie
2017, or.
Beijing,
Republica
Populară
Chineză

Poliţiei de Frontieră Române, în cadrul proiectului “Continuarea implementării
conceptului de management integrat al frontierei de stat al Republicii Moldova în
conformitate cu ultimele actualizări la nivel european”, finanţat de Uniunea Europeană
prin Programul Mobility Partnership Facility.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă pentru perioada 18 – 22 septembrie 2017
vor fi efectuate din contul organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile
ce ţin asigurare medicală şi diurnă pentru ziua de plecare – 17 septembrie 2017.
În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „EU Funding Sources for the
South East Europe” organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul
de Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la sesiunea de instruire cu tematica “Cursul de pregătire a
personalului din structurile consiliului naţional pentru managementul integrat al
frontierei de stat al Republicii Moldova”. Cheltuielile pentru transport, cazare, diurna şi
asigurare medicală vor fi suportate din contul organizatorilor.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “Targeted Approach to Poverty
Reduction and Narrowing Income Gap for Developing Countries”, organizat de către
Ministerul Comerţului al Republicii Populare Chineze.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (14 – 28 iulie 2017) vor fi efectuate din contul organizatorilor.
Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei, diurnă integrală
pentru zilele de plecare şi sosire (12 iulie 2017, 13 iulie 2017, 29 iulie 2017), precum şi
diferenţa de diurnă pe perioada cursului (14 – 28 iulie 2017).

Ord. 41 p/d
din
21.03.2017

4 183,82

n/a

Ord. 79 p/d
din
19.05.2017

-

n/a

Ord. 112
p/d din
10.07.2017

7 540,63

n/a

Ord. 256
p/d din
02.10.2017

3 128,69

n/a

Ord. 221
p/d din
21.07.2017

-

n/a

Direcţia finanţele autorităţilor publice
35.

Ghilan Raisa

Şef
Direcţie

36.

Babuci
Irina

Consultant
superior

16 – 20
octombrie
2017, or.
Sofia,
Bulgaria.

07-18 august
2017, or.
Linkoping,
Suedia

În scopul participării la vizita de studiu triparită în Bulgaria, în materie de politici
salariale, în contextul reformelor economice şi sociale din Republica Moldova,
desfăşurată de către Organizaţia Internaţională a Muncii.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă parţială pentru trei zile vor fi efectuate
din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurare medicală, diferenţa de diurnă
pentru trei zile şi diurnă integrală pentru două zile vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la seminarul cu tematica “E-Guvernare durabilă pentru o
administraţie publică inovatoare şi democratică ”, organizat de către Institutul Suedez în
cadrul Academiei de Vară pentru Tinerii Profesionişti.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi achitate din
contul organizatorilor.
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Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice
37.

Pană Viorel

Şef
Direcţie

28 iunie – 01
iulie 2017, or.
Brussels,
Belgia

6–8
noiembrie
2017, or. Kiev,
Ucraina

6–8
decembrie
2017, or. Kiev,
Ucraina

38.

Taban Lilia

Şef adjunct
Direcţie

12 – 16
septembrie
2017,
Ljubljana,
Slovenia

39.

Nastas Iurie

Şef Secţie

28 mai – 10
iunie 2017,
Torino, Italia

40.

Macari Dragoş Şef Secţie

04 – 08 aprilie
2017,
Ljubljana,
Slovenia

În scopul participării la Conferinţa internaţională privind finanţarea „verde”
(International conference on green finance), organizat de OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development).
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă vor fi suportate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurare medicală vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la Atelierul de lucru cu tematica „Regional workshop on circular
economy”, desfășurat prin intermediul TAIEX.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă pentru două zile vor fi suportate din
contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă pentru una zi şi asigurare medicală vor fi
efectuate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la Conferinţa cu tematica „Annual regional conference on
institution building”, organizată de către Comisia Europeană – DG NEAR (within the
framework of ENI East Instrument).
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă (parţial) pentru perioada 7-8 decembrie
2017 vor fi suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă
pentru perioada 7-8 decembrie 2017, diurna integrală pentru ziua de 6 decembrie 2017
şi asigurare medicală vor fi efectuate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Gestionarea investiţiilor
capitale publice”, organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul de
Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cursul de instruire profesională în managementul de achiziţii
publice, managementul financiar şi managementul de proiecte, organizat în cadrul
Programului de dezvoltare durabilă de Centrul Internaţional de Instruire al ILO Torino.
Cheltuielile pentru transport, cazare, diurna şi asigurare medicală vor fi suportate din
contul organizatorilor.

Ord. 101
p/d din
19.06.2017

42,98

n/a

Ord. 288
p/d din
03.11.2017

718.60

n/a

Ord. 317
p/d din
06.12.2017

834.34

n/a

Ord. 240
p/d din
07.09.2017

4 119,94

n/a

Ord. 81 p/d
din
19.05.2017

-

n/a

Ord. 41 p/d
din
21.03.2017

4 189,08

n/a

Secţia cheltuielilor capitale

În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „EU Funding Sources for the
South East Europe” organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul
de Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
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41.

Dvornic
Angela

Şef al
Secţiei

20 - 25 august
2017,
România

Ochinca
Dumitru

Şef

08 – 12
ianuarie 2017,
Lisabona,
Portugalia

În scopul participării la cursul cu tematica “Managementul Financiar-bugetar şi
contabilitatea instituţiilor publice”, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi efectuate din contul organizatorilor.

Ord. 223
p/d,
07.08.2017

-

n/a

Ord. 3 p/d,
04.01.2017

3 709,18

n/a

Ord. 9 p/d,
16.01.2017

2 543,44

n/a

Ord. 307
p/d,
22.11.2017

11 342,96

n/a

227 p/d din
21.08.2017

-

n/a

290 p/d din
03.11.2017

-

n/a

Ord 181 p/d
din
22.11.2016

5 859,48

n/a

Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice
42.

23 – 26
ianuarie 2017,
Tallin, Estonia

19 – 25
noiembrie
2017, Geneva,
Elveţia

În scopul participării la o vizită de studiu cu privire la aplicarea achiziţiilor centralizate
şi utilizarea acordurilor-cadru în statele membre ale UE, organizat de TAIEX
(instrumentul de asistenţă tehnică şi de schimb de informaţii al Comisiei Europene) în
comun cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul
organizatorilor (BERD), iar cele ce ţin de diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la o vizită de studiu cu privire la studierea experienţei estoniene în
prevenirea şi combaterea corupţiei, organizat de către Institutul pentru Politici şi
Reforme Europene (IPRE) în paterneriat cu Transparency International Estonia.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul
organizatorilor (IPRE), iar cele ce ţin de diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la atelierul global privind achiziţiile publice din cadrul Organizaţiei
Mondiale a Comerţului, a.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul
organizatorilor (OMC), iar cele ce ţin de diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Direcţia generală datorii publice
43.

Matveeva
Elena

Şef
Direcţie
generală

19 – 24
septembrie
2017,
Thessaloniki,
Republica Elenă

14 – 18
noiembrie
2017,
Thessaloniki,
Republica Elenă

44.

Ciumac Iulia

Şef adjunct

08 – 21
ianuarie 2017,
Viena, Austria

În scopul participării la cea de-a 115-a şedinţă a Consiliului Directorilor şi la ședinţa
comitetului de audit Băncii Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare, la Thessaloniki,
Republica Elenă.
Cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi suportate din contul organizatorilor.
În scopul participării la cea de-a 116-a şedinţă a Consiliului Directorilor şi la ședinţa
comitetului de audit Băncii Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare, la Thessaloniki,
Republica Elenă. Cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi suportate din contul
organizatorilor.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Analiza politicii bugetar fiscale”, organizat de către Fondul Monetar Internaţional, la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă (parţial) şi asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
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În scopul participării la cea de-a 2-a ședință a Comitetului Comun de Monitorizare a
Programului transfrontalier România-Republica Moldova.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă vor fi suportate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurare medicală și compensarea diferenței de diurnă
la necessitate vor fi efectuate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Direcţia finanţare externă din cadrul Direcţiei generale datorii publice
Consultant
05 – 11
În scopul participării la atelierul de lucru cu tematica” Elaborarea Strategiei în domeniul
februarie
Managementului Datoriei pe Termen Mediu”, organizat de Fondul Monetar
2017, Geneva,
Internaţional, UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare) şi
Elveţia
Banca Mondială. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă integrală pentru perioada
05 – 10.02.2017 vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurarea
medicală şi diurnă integrală pentru ziua de 11 februarie 2017 vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor.
05 – 18 martie În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Financial Sector Surveillance”,
2017, Viena,
organizat de Fondul Monetar Internaţional la Institutul Comun din Viena.
Austria
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă (parţial) şi asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Serviciului de monitorizare şi evaluare din cadrul Direcţiei generale datorii publice
Consultant
05 – 11
În scopul participării la atelierul de lucru cu tematica” Elaborarea Strategiei în domeniul
al
februarie
Managementului Datoriei pe Termen Mediu”, organizat de Fondul Monetar
Seviciului 2017, Geneva,
Internaţional, UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare) şi
Elveţia
Banca Mondială. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă integrală pentru perioada
05 – 10.02.2017 vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurarea
medicală şi diurnă integrală pentru ziua de 11 februarie 2017 vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor.
16 – 29 iulie
În scopul participării la un curs de instruire cu tematica „Fiscal Sustainability”, organizat
2017, Viena,
la Institutul Comun din Viena de către Fondul Monetar Internaţional.
Austria
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă (parţial) vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
13-14
decembrie
2017, Iași,
România

45.

46.

Olari Marcel

Popuşoi
Marina

Ord 318 p/d
din
11.12.2017

-

n/a

Ord. 5 p/d
din
11.01.2017

1 831,79

n/a

Ord. 19 p/d
din
15.02.2017

6 082,69

n/a

Ord. 5 p/d
din
11.01.2017

1 831,79

n/a

Ord. 103
p/d din
20.06.2017

5 866,17

n/a

Ord. 8 p/d,
16.01.2017

-

n/a

Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală
47.

Noroc Dorel

Şef
adjunct
Direcţie
generală

29 ianuarie –
04 februarie
2017,
Ljubljana,
Slovenia

În scopul participării la atelierul de lucru cu tematica ”Prognozarea veniturilor şi analiza
impactului politicii fiscale”, organizat la Centrul de Excelenţă în Finanţe din Slovenia.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de
către Proiectul de asistenţă tehnică din partea UE “Suport pentru îmbunătăţirea politicii
în domeniul finanţelor publice şi managementului finanţelor publice în Moldova”.
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02 - 15 aprilie
2017, Viena,
Austria

48.

Braguţa
Rodica

Şef adjunct

25 iunie - 01
iulie 2017,
Haga, Olanda

49.

Boghiu Alesia

Şef
Direcţie

17-21 aprilie
2017,
Washington,
SUA

50.

Otean Sergiu

51.

Bundiuc Ina

Consultant

52.

Eremeeva
Anastasia

Şef al
Secţiei

1 – 6 aprilie
2017, Abu
Dhabi,
Emiratele
Arabe Unite

53.

Graur Livia

Consultant
superior

07 – 18
noiembrie
2017, Haga,
Olanda

25 iunie - 01
iulie 2017,
Haga, Olanda

25 – 27 aprilie
2017, Viena,
Austria

În scopul participării la cursul de instruire „Macroeconomic Diagnostics”, organiyat de
Fondul Monetar Internațional. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă parțiala vor
fi suportate de către organiyatori, iar cele ce țin de diferență de diurnă şi asigurare
medicală vor fi efectuate de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cursul de vară cu tematica “Managementul finanţelor publice”,
organizat de Ministerul Finanţelor din Regatul Ţărilor de Jos.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi asigurare medicală vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă vor fi acoperite din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
Direcţia legislaţia impozite indirecte şi vamală
În scopul participării la evenimentul Tobacco Control and Taxation, organizat de Grupul
Băncii Mondiale.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare pentru perioada 17-20 aprilie 2017 vor fi
suportate de către organizatori. Diurna (17-21 aprilie 2017) şi asigurarea medicală (1721 aprilie 2017), vor fi suportate de către Ministerul Finanţelor.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 172 – 2575
din 6 aprilie 2017.
În scopul participării la cursul de vară cu tematica “Managementul finanţelor publice”,
organizat de Ministerul Finanţelor din Regatul Ţărilor de Jos.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi asigurare medicală vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă vor fi acoperite din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Workshop on value added tax on
transactions in network energy”, organizat de Energy Institute HRVO Pozar.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
Direcţia legislaţia impozite directe
În scopul participării la negocierile aferente proiectului evitării dublei impuneri și
prevenires evaziunii fiscale cu privire la impoyitul pe venit și proprietate.
Cheltuielile pentru transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la trainingul cu tematica „Gestionarea finanţelor publice”,
organizat de către Netherlands Helsinki Committee, Leiden la School şi Hague
Academy.Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 51 p/d
din
29.03.2017

6 024,29

n/a

Ord. 102
p/d,
19.06.2017

5 711,81

n/a

Ord. 59 p/d
din
11.04.2017

10687,87

n/a

Ord. 102
p/d,
19.06.2017

5 710,46

n/a

Ord nr. 61
p/d din
25.04.2017

2 784,87

n/a

Ord. 52 p/d
din
29.03.2017

35 270,72

-

Ord. 291p/d
din
06.11.2017

9 825,06

n/a
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54.

Eșanu
Ecaterina

Consultant
superior

07 – 18
noiembrie
2017, Haga,
Olanda

55.

Tulbu Vadim

Consultant

16 – 20
octombrie
2017,
Ljubljana,
Slovenia

56.

Foalea Lidia

Şef
Direcţie

În scopul participării la trainingul cu tematica „Gestionarea finanţelor publice”,
organizat de către Netherlands Helsinki Committee, Leiden la School şi Hague
Academy.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Piaţa neformală a forţei de
muncă – De ce este o problemă şi cum să o soluţionezi?”, organizat cu suportul
Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul de Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor.

Ord. 291p/d
din
06.11.2017

9 957,54

n/a

Ord. 259
p/d din
06.10.2017

5 010,65

n/a

Ord. 45 p/d
din
22.03.2017

3 858,19

n/a

Ord. 222
p/d din
26.07.2017

17 928,40

-

Ord. 260
p/d din
06.10.2017

3 743,63

n/a

Ord. 56 p/d
din
06.04.2017

3 002,93

n/a

Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ
27 – 30 martie
2017,
Bruxelles,
Belgia

12 – 16
septembrie
2017, Bişkek,
Kîrgîstan
23 – 26
octombrie
2017, la
Viena, Austria

57.

Tonu Natalia

Şef adjunct 25 - 28 aprilie
2017, or.
Kiev, Ucraina

În scopul participării la Atelierul de lucru pentru funcţionari de rang înalt: Programul de
Reformă Contabilă şi Consolidarea Instituţională (EU-REPARIS) şi Consolidarea
Auditului şi Raportarea în Ţările Parteneriatului Estic (STAREP), eveniment organizat
de Banca Mondială.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi acoperite din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
Temei: Acceptul dnei Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, nr.16-10 – 120-2051
din 21 martie 2017.
În scopul participării la seminarul cu Şedinţa a XIV-a a Consiliului de coordonare în
domeniul contabilităţii pe lîngă Comitetul executive al ţărilor CSI.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la seminarul cu tematica „Promovarea reglementării contabilităţii
şi auditului: Îmbunătăţirea conformităţii prin asigurarea respectării mai eficiente a
acestora şi cerinţe adecvate faţă de raportarea non-financiară”, organizat de Banca
Mondială (Centrul pentru Reforma Raportării Financiare).
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar cele
ce ţin de diurnă şi asigurarea medicală din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
În scopul participării la Atelierul de lucru cu tematica Menținerea relevanței situațiilor
financiare: focusarea asupra entităților micro, mici și medii.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
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58.

Voloșciuc
Ecaterina

Consultant
principal

29 august – 22
septembrie
2017, or.
Fuzhou, China

59.

Paduca Stela

Consultant
superior

25 - 28 aprilie
2017, or.
Kiev, Ucraina

11 iulie – 04
august 2017,
or.Nanchang,
China

15 – 21
octombrie
2017, Viena,
Austria

În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “Семинар по молодежной
предпринимательской деятельности для русскоязычных стран”, organizat de către
Republica Populară Chineză.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (31 august – 20 septembrie 2017) vor fi efectuate din contul
organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei,
diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (29 august 2017, 30 august 2017, 21
septembrie 2017 şi 22 septembrie 2017), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada
cursului (31 august – 20 septembrie 2017).
În scopul participării la Atelierul de lucru cu tematica Menținerea relevanței situațiilor
financiare: focusarea asupra entităților micro, mici și medii.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “Finance and Economics
Administration for Developing Countries”, organizat de către Republica Populară
Chineză.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (13 iulie – 02 august 2017) vor fi efectuate din contul organizatorilor.
Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei, diurnă integrală
pentru zilele de plecare şi sosire (11 iulie 2017, 12 iulie 2017, 03 august 2017 şi 04 august
2017), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada cursului (13 iulie – 02 august 2017).
În scopul participării la seminarul cu tematica „Parteneriatul Public Privat”, organizat la
Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurarea medicală şi diurnă (parţial) vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 229
p/d din
24.08.2017

9 896,54

n/a

Ord. 56 p/d
din
06.04.2017

3 002,93

n/a

Ord.
111 p/d din
06.07.2017

10 053,96

n/a

Ord. 228
p/d din
22.08.2017

3 079,69

n/a

Ord. 260
p/d din
06.10.2017

3 797,67

n/a

Secţia reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare
60.

Cemertan
Silvia

Şef Secţie

23 – 26
octombrie
2017, la
Viena, Austria

În scopul participării la seminarul cu tematica „Promovarea reglementării contabilităţii
şi auditului: Îmbunătăţirea conformităţii prin asigurarea respectării mai eficiente a
acestora şi cerinţe adecvate faţă de raportarea non-financiară”, organizat de Banca
Mondială (Centrul pentru Reforma Raportării Financiare).
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar cele
ce ţin de diurnă şi asigurarea medicală din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
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Direcţia cooperare internaţională
61.

Cozmulici
Eugeniu

Şef
Direcţie

20 – 23 martie
2017, Istanbul,
Turcia

În scopul participării la reuniunea Grupului de lucru pe probleme bugetare și financiare
din cadrul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN), unde va fi
discutat și raportul de Audit Extern pentru anul 2016.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate din
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
1 – 6 aprilie
În scopul participării la negocierile aferente proiectului evitării dublei impuneri și
2017, Abu
prevenires evaziunii fiscale cu privire la impoyitul pe venit și proprietate.
Dhabi,
Cheltuielile pentru transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din
Emiratele
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Arabe Unite
2 – 4 mai
În scopul participării la reuniunea clusterului I ”Dialog economic, managementul
2017,
finanţelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control şi anti-fraudă” din
Bruxelles,
cadrul sub-comitetului RM-UE pentru economie, aspecte sociale şi sectoriale.
Belgia
Cheltuielile pentru transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
31 mai – 02
În scopul participării la reuniunea anuală a Bordului de Guvernare al Centrului de
iunie 2017,
Excelenţe în Finanţe, la care Republica Moldova este parte, unde vor fi puse în discuţie
Ljubljana,
Raportul Anual 2016, numirea noului Director, şi implimentarea regulelor şi
Slovenia
regulamentelor ale CEF. Cheltuielile pentru transport, cazare, diurna şi asigurare
medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova..
12 – 14 iulie
În scopul participării la cea de-a 12-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare
2017, la
(CCM) a programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 de cooperare
Bucureşti,
transfrontalieră în cadrul inițiativei europene de vecinătate (ENI).
România
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi suportate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
11 – 14
În scopul participării la cea de-a 12-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare
octombrie
(CCM) a Programului
România-Ucraina-Moldova 2007-2013 de cooperare
2017, la
transfrontalieră
în
cadrul
iniţiativei
europene de vecinătate (ENI).
Cernăuţi,
Cheltuielile
ce
ţin
de
transport,
cazare şi diurnă vor fi suportate din contul
Ucraina
organizatorilor, iar cele ce ţin de asigurare medicală vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
28 noiembrie – În scopul participării la Conferința Anuală în cadrul Instrumentului European de
01 decembrie
Parteneriat și Vecinătate (ENI) a Programului de cooperare transfrontalieră.
2017, Talin,
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi suportate din contul organizatorilor, iar
Estonia
cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 38 p/d
din
17.03.2017

15 817,30

-

Ord. 52 p/d
din
29.03.2017

35 627,10

-

Ord. 52 p/d
din
27.04.2017

17 408,78

-

Ord. 82 p/d
din
23.05.2017

13 142,87

-

Ord. 113
p/d din
11.07.2017

1 859,72

n/a

Ord. 262
p/d din
10.10.2017

1 246,35

n/a

Ord. 311p/d
din
29.11.2017

2 481,30

n/a
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62.

63.

64.

În scopul participării la cea de-a treia reuniune a Grupului de lucru al controlorilor în
cadrul Programului Transnaţional Dunărean (3rd Working Group of Controllers).
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate din
contul organizatorilor.
Serviciu relaţii financiare internaţionale
şef
13 – 16
Bălănel
În scopul participării la auditul extern al activităţii Secretariatului Organizaţiei pentru
Serviciu
martie 2017,
Alexandru
Democraţie Economică – GUAM pentru perioada anului 2016, în contextul examinării
Kiev,
raportului anual privind executarea bugetului Organizaţiei.
Ucraina
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare şi diurnă vor fi efectuate din contul
organizatorilor.
22-25 mai
În scopul scopul participării la reuniunea experţilor financiari a Secretariatului
2017, Kiev,
Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM. Cheltuielile pentru
Ucraina
transport, cazare, diurna şi asigurare medicală vor fi suportate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
20-25
În scopul scopul participării la Reuniunea Grupului de Lucru pe probleme Juridice şi
noiembrie
Financiare ale organizaţiei internaţionale Comisia Dunării (CD).
2017, or.
Cheltuielile pentru transport, cazare, diurna şi asigurare medicală vor fi suportate din
Budapesta,
contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Ungaria
Staşcu Victoria Consultant 31 octombrie – În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “Administrația publică pentru
principal
17 noiembrie
funcţionarii publici din țările din Europa Centrală și de Est”, organizat de către
2017, în or.
Beijing, China Republica Populară Chineză.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (02 noiembrie – 15 noiembrie 2017) vor fi efectuate din contul
organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei,
diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (31 octombrie 2017, 01 noiembrie 2017,
16 noiembrie 2017), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada cursului (02 noiembrie –
15 noiembrie 2017).
Boţ Eugeniu

Şef
adjunct

26 – 28 iunie
2017,
Budapesta,
Ungaria.

Ord. 104
p/d din
21.06.2017

-

n/a

Ord. 26 p/d
din
07.03.2017

-

-

Ord. 78 p/d
din
19.05.2017

12 661,89

-

Ord. 296
p/d din
16.11.2017

18 070,20

n/a

Ord. 279
p/d din
26.10.2017

7 487,38

n/a

Ord. 295p/d
din
09.11.2017

5 671,48

n/a

Ord. 50 p/d
din
29.03.2017

4 274,81

n/a

Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public intern
Şef
Direcţie

03 - 12
decembrie
2017, Viena,
Austria

65.

Sîrbu Ion

66.

Pricop Viorica Şef adjunct 09 – 13 aprile
2017,
Ljubljana,
Slovenia

În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Vulnerability Diagnostics”,
organizat la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă (parţial) vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Strengthening the
Management of Internal Audit Activity to Add Value” organizat cu suportul Ministerului
Finanţelor al Olandei, la Centrul de Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
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67.

Babuci Petru

Şef al
Serviciului

28 martie- 01
aprilie 2017,
or. Budapesta,
Republica
Ungară
22 – 28
octombrie
2017,
or. Tashkent,
Uzbekistan

05 – 08
noiembrie
2017, Haga,
Olanda

Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cea de-a 41-a și 42-a Întrunire a grupelor de lucru „Audit Intern
în practică” și „Controlul Intern”, organizat de Comunitatea Practică a Auditorilor Interni
PEM PAL. Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul
organizatorilor, iar diurna şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cea de-a 43-a și 44-a întrunire în cadrul Şedinţei plenare şi a
grupului de lucru „Audit Intern în practică”, organizat de Comunitatea Practică a
Auditorilor Interni PEMPAL.
Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi achitate din contul organizatorilor, iar diurna
şi asigurarea medicală vor fi suportate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova.
În scopul participării la Conferinţa internaţională cu tematica “Ministerul Finanţelor –
forţă de schimbare către Management Financiar şi Control în entităţile publice”,
organizată de către Academia Naţională de Finanţe şi Economie.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 46 p/d
din
22.03.2017

4 252,58

n/a

Ord. 261
p/d din
10.10.2017

5 111,32

n/a

Ord. 289
p/d din
03.11.2017

3285

n/a

Ord. 115
p/d din
14.07.2017

9 495,95

n/a

Ord. 248
p/d din
20.09.2017

9 765,13

n/a

Secţia de armonizare a managementului financiar şi control în sectorul public
68.

Jucov Aurel

Consultant
principal

69.

Procopciuc
Roman

Consultan
t superior

18 iulie – 10
august 2017,
Beijing, China

25 septembrie
– 19 octombrie
2017, Fuzhou,
China

În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “Modernization of State
Governance System and Governance Capacity for Developing Countries”, organizat de
către Republica Populară Chineză. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare
medicală şi diurnă parţială pentru perioada cursului (20 iulie – 09 august 2017) vor fi
efectuate din contul organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin
de perfectarea vizei, diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (18 iulie 2017, 19
iulie 2017, 10 august 2017), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada cursului (20 iulie
– 09 august 2017).

Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar
În scopul participării la seminarul cu genericul “Economia externă pentru âările în curs
de dezvoltare”, organizat de către Ministerul Comerţului din Republica Populară
Chineză. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială
pentru perioada desfăşurării cursului (27 septembrie – 17 octombrie 2017) vor fi
efectuate din contul organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin
de perfectarea vizei, diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire), precum şi
diferenţa de diurnă pe perioada cursului (27 septembrie – 17 octombrie 2017).
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Direcţia managementul resurselor umane
70.

71.

72.

Paşinschi Iuri

Moisei Aliona

Onici Tatiana

În scopul participării la şedinţa pentru Training Directors, organizat de către Institutul
Unit din Viena / Joint Vienna Institute (JVI).
Cheltuielile ce ţin de cazare vor fi suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin
transport, diurnă şi asigurarea medicală vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
10 - 14
În scopul schimbului de experienţă şi în scopul realizării procedurilor şi programelor de
decembrie
instruire în vederea implementării reformelor în domeniul contabilității și raportării în
2017, or.
Viena, Austria sectorul public, organizat de către Banca Mondială, de comun cu guvernele din Austria
și Elveția. Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală, vor fi acoperite din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Şef adjunct 14 – 20 mai
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Guvernarea publică şi reformele
2017, Viena,
structurale”/„ Public Governance and Structural Reforms”, organizat la Institutul Unit
Austria
din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurarea medicală şi diurnă (parţial) vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
31 mai -03
În scopul participării la Conferinţa training “Dezvoltarea serviciului public profesionist,
iunie 2017,
durabil şi imparţial din punct de vedere politic; lidership şi cultura organizaţională”.
Kiev, Ucraina
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi suportate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
29 octombrie – În scopul participării la vizita de studiu “Politici şi practici în domeniul resurselor
1 noiembrie
umane”, organizată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în contextul
2017,
Programului de cooperare aferent anului 2017 între Ministerul Finanţelor al Republicii
Bucureşti,
Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României.
România
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de către
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de cazare vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor Publice din România.
Consultant 23 iulie – 08
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar on Experience
principal
august 2017,
Exchange in Management of Social Security for B&R Countries”, organizat de către
Beijing, China
Ministerul Comerţului al Republicii Populare Chineze.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (25 iulie – 07 august 2017) vor fi efectuate din contul organizatorilor.
Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei, diurnă integrală
pentru zilele de plecare şi sosire (23 iulie 2017, 24 iulie 2017şi 08 august 2017), precum
şi diferenţa de diurnă pe perioada cursului (25 iulie – 07 august 2017).
Şef
direcţiei

26 - 29 martie
2017, Viena,
Austria

Ord. 20 p/d
din
15.02.2017

11 233,73

n/a

Ord. 309
p/d din
27.11.2017

4 812,66

n/a

Ord. 37 p/d
din
17.11.2017

2 938,17

n/a

Ord. 85 p/d
din
26.05.2017

2 937,73

n/a

Ord.
244 p/d din
15.09.2017

8 487,62

n/a

Ord.
116 p/d din
19.07.2017

7 197,89

n/a
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29 octombrie –
1 noiembrie
2017,
Bucureşti,
România

În scopul participării la vizita de studiu “Politici şi practici în domeniul resurselor
umane”, organizată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în contextul
Programului de cooperare aferent anului 2017 între Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României.
Cheltuielile ce ţin de transport, diurnă şi asigurare medicală vor fi efectuate de către
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de cazare vor fi acoperite de către
Ministerul Finanţelor Publice din România.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “Public Service and Poverty
Reduction for Developing Countries”, organizat de către Republica Populară Chineză.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (21 iulie – 04 august 2017) vor fi efectuate din contul organizatorilor.
Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei, diurnă integrală
pentru zilele de plecare şi sosire (19 iulie 2017, 20 iulie 2017, 05 august 2017), precum
şi diferenţa de diurnă pe perioada cursului (21 iulie – 04 august 2017).
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar on Medium and
Long Term Development Plan for Senior Officials from Developing Countries”,
organizat de către Ministerul Comerţului al Republicii Populare Chineze.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurare medicală şi diurnă parţială pentru
perioada cursului (31 august – 20 septembrie 2017) vor fi efectuate din contul
organizatorilor. Ministerul Finanţelor va acoperi cheltuielile ce ţin de perfectarea vizei,
diurnă integrală pentru zilele de plecare şi sosire (29 august 2017, 30 august 2017, 21
septembrie 2017 şi 22 septembrie 2017), precum şi diferenţa de diurnă pe perioada
cursului (31 august – 20 septembrie 2017).

Ord.
244 p/d din
15.09.2017

8 563,87

n/a

Ord. 119
p/d din
21.07.2017

7 535,03

n/a

Ord. 230
p/d din
28.08.2017

10 249,56

n/a

Ord. 43 p/d
din
21.03.2017

9 888,81

-

Ord. 100
p/d din
16.06.2017

2 859,19

n/a

Ord. 251
p/d din
22.09.2017

12 930,29

n/a

Secţia gestiune personal
73.

Vescu Lidia

Specialist
principal

19 iulie – 05
august 2017,
or. Beijing,
China

74.

Fodea Maria

Specialist
principal

29 august – 22
septembrie
2017, or.
Beijing, China

Balan Andrei

Şef
Direcţie

02 – 07 aprilie
2017, Minsk,
Belarus

Direcţia juridică
75.

30 iulie – 05
august 2017,
Viena, Austria

24-29
septembrie
2017,

În scopul preluării bunelor practici și schimbul de experiență în partea ce ține de modul
de organiyare și desfășurare a activității în domeniul jocurilor de noroc.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă și asigurarea medicală vor fi suportate
din contul Ministerului Finațelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Implementarea standardelor
internaţionale privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, organizat
de Fondul Monetar Internaţional la Institutul Unit din Viena.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă (parţial), asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la vizita de studiu organizată la Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor Român.

25

Bucureşti,
România

Cheltuielile ce ţin de cazare, diurnă, asigurarea medicală vor fi vor fi efectuate din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, iar cele de transport vor fi suportate din
contul organizatorilor.
În scopul participării la cursul de instruire cu tematica Central Banking and Financial
Sector Legal, organizat de Fondul Monetar Internațional.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă (parţial), asigurarea medicală vor fi
suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi efectuate
din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

76.

Bîtco Nona

Consultant
principal

01 - 05 mai
2017, Viena,
Austria

77.

Ţurcan Ana

Specialist
principal

12 – 16 iunie
2017,
or.Ljubljana,
Slovenia

În scopul participării la seminarul de instruire cu tematica „Audit intern pentru neauditori” organizat cu suportul Ministerului Finanţelor al Olandei, la Centrul de
Excelenţă în Finanţe din Ljubljana.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de asigurare medicală şi diurnă vor fi efectuate din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

78.

Voronin
Angela

Şef Direcţie
generală
Trezoreria
de Stat

29 mai – 3
iunie 2017,
Viena, Austria

79.

Oprea Petru

şef adjunct
14 – 20 mai
Dir. generală 2017, Predeal,
Trezoreria
România
de Stat

80.

Roșca Cristina Consultant

În scopul participării la ședința plenară anuală cu tema Managementul riscurilor în
operațiunile trezoreriale, organizată în cadrul programului PEMPAL.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la un curs de instruire cu tematica „Achiziţii publice”, organizat de
Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, diurnă şi asigurarea medicală vor fi suportate din
contul organizatorilor.
Direcţia metodologie
În scopul participării la ședința plenară anuală cu tema Managementul riscurilor în
operațiunile trezoreriale, organizată în cadrul programului PEMPAL.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul schimbului de experienţă şi în scopul realizării procedurilor şi programelor de
instruire în vederea implementării reformelor în domeniul contabilității și raportării în
sectorul public, organizat de către Banca Mondială, de comun cu guvernele din Austria
și Elveția.

Ord. 48 p/d
din
23.05.2017

2928,68

n/a

Ord. 87 p/d
din
30.05.2017

4 163,09

n/a

Ord. 73 p/d
din
11.05.2017

5 723,47

n/a

Ord. 72 p/d
din
11.05.2017

-

n/a

Ord. 73 p/d
din
11.05.2017

4 752,16

n/a

Ord. 305
p/d din
21.11.2017

4 639,20

n/a

Direcţia economie şi finanţe

Direcţia generală TREZORERIA DE STAT

principal

81.

Zaharcu Lilia

Şef al
Secţiei

29 mai – 2
iunie 2017,
Viena, Austria

10 - 14
decembrie
2017, or.
Viena, Austria
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84.

Munteanu
Veronica

Şef al
Secţiei

13 – 20 august
2017,
România

85.

Vlasiuc Elena

Şef al
Secţiei

03 – 10
decembrie
2017,
România

Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală, vor fi acoperite din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.
Direcţia operaţională
În scopul participării la cursul cu tematica “Managementul Financiar-bugetar şi
contabilitatea instituţiilor publice”, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi efectuate din contul organizatorilor.
În scopul participării la cursul cu tematica “Scrierea, managementul şi derularea
proiectelor naţionale şi internaţionale; Oportunităţi şi provocări ale finanţării externe;
Managementul Financiar-bugetar şi contabilitatea instituţiilor publice; Comunicarea
organizaţională, transparenţa decizională şi managementul documentelor; Controlul
financiar preventiv – instrument al managementul financiar – bugetar”, organizat de
Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi efectuate din contul organizatorilor.

Ord. 223
p/d,
07.08.2017

-

n/a

Ord. 306
p/d,
21.11.2017

-

n/a

Direcţie managementul lichidităţilor, Trezoreria de Stat
Serviciul autorizări din cadrul Direcției managementul lichidităţilor

86.

Ciobanu
Maxim

Şef al
Direcţiei

19 – 23 martie
2017, Viena,
Austria

În scopul participării la un seminar al grupului tematic Sisteme informaţionale în cadrul
trezoreriilor, organizat în cadrul programului PEMPAL, obiectivul principal al
seminarului fiind oferirea oportunităţii membrilor de a înţelege mai profund aspectele
tematice selectate. Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din contul
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. nr.22
p/d,
23.02.2017

4 834,67

n/a

87.

Coşeru
Alexandru

Consultant 28 octombrie –
principal
03 noiembrie
2017, or.
Kigali,
Rwanda

În scopul participării la un program de schimb de experienţă cu tematica “Developing a
Digital Government: Harnessing Public Private Partnerships to drive Person-toGovernment and Business-to-Government Payments”, organizată de către Better than
Cash Alliance. Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul
organizatorilor, iar cele ce ţin de diurnă, asigurare medicală, prefectarea vizei şi vaccine
vor fi acoperite din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 278
p/d din
25.10.2017

4 468,75

n/a

88.

Berladean Dan Consultant

29 mai – 2
iunie 2017,
Viena, Austria

În scopul participării la ședința plenară anuală cu tema Managementul riscurilor în
operațiunile trezoreriale, organizat în cadrul programului PEMPAL.
Cheltuielile ce ţin de transport şi cazare vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar
cele ce ţin de diurnă şi asigurare medicală vor fi acoperite din contul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova.

Ord. 73 p/d
din
11.05.2017

4 770,56

n/a

principal
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Secţia prognoză şi gestionarea lichidităţilor

89.

Apostol
Natalia

şef Secţie

12 – 25
februarie
2017, Viena ,
Austria

90.

Gîscă
Alexandru

Consultant
principal

25 iunie - 01
iulie 2017,
Haga, Olanda

91.

Cucu
Parascovia

şef adjunct
al
Trezoreriei

20 – 23 martie
2017, Iaşi,
România

92.

Darii Ina

Şef al
Secţiei

20 - 25 august
2017,
România

În scopul participării la cursul de instruire cu tematica „Fiabilitatea instituțiilor
financiare: bayă pentru stabilitate, dezvoltare și prsperitate”, organizat la Institutul Unit
din Viena. Cheltuielile ce ţin de transport, cazare, asigurarea medicală şi diurnă (parţial)
vor fi suportate din contul organizatorilor, iar cele ce ţin de diferenţa de diurnă vor fi
efectuate din contul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
În scopul participării la cursul de vară cu tematica “Managementul finanţelor publice”,
organizat de Ministerul Finanţelor din Regatul Ţărilor de Jos. Cheltuielile ce ţin de
transport, cazare şi asigurare medicală vor fi efectuate din contul organizatorilor, iar cele
ce ţin de diurnă vor fi acoperite din contul Ministerului Finanţelor al RM.
Trezoreria teritorială Chişinău – bugetul de stat
În scopul participării la un seminar cu obectivul general de a preîntîmpina erorile de
natură financiară şi legală în managementul financiar al proiectelor şi problemelor de
IPR din cadrul Programului Orizont 2020, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei
în colaborare cu Comisia Europeană în Iaşi.
Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi efectuate din contul organizatorilor.
În scopul participării la cursul cu tematica “Managementul Financiar-bugetar şi
contabilitatea instituţiilor publice”, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Toate cheltuielile ce ţin de deplasare vor fi efectuate din contul organizatorilor.

Ord. 3 p/d
din
09.01.2017

5934,69

n/a

Ord. 102
p/d,
19.06.2017

5 711,81

n/a

Ord. 39 p/d,
17.03.2017

-

n/a

Ord. 223
p/d,
07.08.2017

-

n/a
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