
INFORMAȚIA 

Privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor trimestrul-I anul 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/institu

ției (lei) 

Finanțe externe 

1 Vizită de studiu în Croația privind 

gestionarea subproduselor de origine 

animală nedestinate consumului uman. 

Croația, Zagreb 

16.01-20.01.2022 

Ord. nr. 1-D  din 12.01.2022 

MANCIU Alexandr- Director general adjunct al Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 

PÎSLARU Victor- Șef Direcție control medicamente de uz 

veterinar și hrană pentru animale; 

PORCESCU Vitalie – Șef Direcție sanitar-veterinară, siguranța 

și calitatea produselor alimentare de origine animală. 

 Unitatea Consolidată 

pentru Implementarea 

și Monitorizarea 

Proiectelor în 

domeniul agriculturii 

2 Transportarea probelor destinate 

investigațiilor de laborator 

România, Iași 

01.02-02.02.2022 

Ord. nr. 34  din 31.01.2022 

DUBALARI Alexandru -  Șef Direcție al Postului de inspecție la 

frontieră Giurgiulești; 

RUSANOVSCHI Petru- Inspector principal, Direcția sanitar-

veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine 

animală. 

Diurne, transport 

7 244.80 lei 
 

3 Transportarea probelor destinate 

investigațiilor de laborator 

România, Iași 

17.02-18.02.2022 

Ord. nr. 60  din 16.02.2022 

DUBALARI Alexandru -  Șef Direcție al Postului de inspecție la 

frontieră Giurgiulești; 

RUSANOVSCHI Petru- Inspector principal, Direcția sanitar-

veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine 

animală. 

Diurne, transport 

7 378.38 lei 
 

4 Transportarea probelor destinate 

investigațiilor de laborator 

România, București 

28.02-01.03.2022 

Ord. nr.77 din 28.02.2022 

PORCESCU Vitalie – Șef Direcție sanitar-veterinară, siguranța 

și calitatea produselor alimentare de origine animală; 

RUSANOVSCHI Petru- Inspector principal, Direcția sanitar-

veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine 

animală. 

Diurne, transport 

8 904.87 lei 

 

5 Transportarea probelor destinate 

investigațiilor de laborator 

Ord. nr. 84  din 10.03.2022 Diurne, transport 

6 961.34 lei 

 

https://ansa.gov.md/uploads/files/deplasari%20strainatate/2022/Ordin%20nr_%201-D%20din%20%2012_01_2022.pdf
https://ansa.gov.md/uploads/files/deplasari%20strainatate/2022/Ordin%20nr_%201-D%20din%20%2012_01_2022.pdf
https://ansa.gov.md/uploads/files/deplasari%20strainatate/2022/Ordin%20nr_%2034%20din%2031_01_2022.pdf
https://ansa.gov.md/uploads/files/deplasari%20strainatate/2022/Ordin%20nr_%2060%20din%2016_02_2022.pdf
https://ansa.gov.md/uploads/files/deplasari%20strainatate/2022/Ordin%20nr_%2077%20din%2028_%2002_2022.pdf
https://ansa.gov.md/uploads/files/deplasari%20strainatate/2022/Ordin%20nr_%2084%20din%2010_03_2022.pdf


România, Iași 

10.03-11.03.2022 

DUBALARI Alexandru -  Șef Direcție al Postului de inspecție la 

frontieră Giurgiulești; 

RUSANOVSCHI Petru- Inspector principal, Direcția sanitar-

veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine 

animală. 

 

 

 

 

 

 


