
INFORMAȚIA 
privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

Biroului Național de Statistică în aprilie-iunie 2022 

Nr. 
Informații despre deplasare 
(scopul, țara/orașul, perioada) 

Actul de delegare în deplasare 
(nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea 

actului/persoanele delegate) 

Finanțare 

 
 

Intern 
 
 

Extern Suma 
(lei) 

Informații 
adiționale 

1 2 3 4 5 6 

1 Cea de-a XVIII-a Conferință a Asociației 
Internaționale pentru Statistica Oficială 
(IAOS) "Informații demne pentru 
vremuri provocatoare", în or. Cracovia, 
Polonia, 25-29 aprilie 2022. 

Nr. 39/p(t) din 21.04.2022  
N.Cojocari - șef adjunct al Direcției generale statistica socială și 
demografie, șef al Direcției statistica serviciilor sociale. 

    Proiectul ParStat 

2 Workshopul Parteneriatului internațional 
al Asociației Internaționale pentru 
Statistica Oficială (IAOS) , în or. 
Cracovia, Polonia, 24-29 aprilie 2022. 

Nr.39/p(t) din 21.04.2022  
D.Calincu - șef adjunct al Direcției metode statistice, șef al Serviciului surse 
de date administrative. 

    IPUMS 

3 Vizită de studiu la Institutul Național de 
Statistică al Italiei, în Roma, Italia, 08-
14 mai. 

Nr.45/p(t) din 06.05.2022  
L.Galer - șef al Direcției metode statistice;  
D.Calincu - șef adjunct al Direcției metode statistice, șef al Serviciului surse 
de date administrative; 
G.Ostapenco - șef al Secției cercetări prin sondaj din cadrul Direcției 
metode statistice. 

    Proiectul ParStat,  
EuropeAid/138242/DH/SER/MD 

4 Vizită de studiu la Biroul Central de 
Statistică al Letoniei, în or. Riga, 
Letonia, 16-21 mai 2022 

Nr.47/p(t) din 12.05.2022 S. Bulgac - şef al Direcţiei generale statistica 
întreprinderilor;G.Ermurachi - șef adjunct al Direcției generale statistica 
întreprinderilor, șef al Direcției statistica industriei și energeticii;O.Mocanu - 
șef al Direcției statistica structurală din cadrul Direcției generale statistica 
întreprinderilor;I.Emelianova - șef al Direcției statistica nivelului de trai din 
cadrul Direcției generale statistica socială și demografie;A.Foalea - 
consultant superior al Direcției statistica ocupării din cadrul Direcției 
generale statistica socială și demografie;L.Galer - șef al Direcției metode 
statistice;D.Calincu - șef adjunct al Direcției metode statistice, șef al 
Serviciului surse de date administrative;G.Ostapenco - șef al Secției 
cercetări prin sondaj din cadrul Direcției metode statistice;L.Borș - șef al 
Secției colectarea datelor în gospodării;V.Bujor - șef al Direcției proiectare 
aplicații informatice din cadrul Direcției generale tehnologii informaționale. 

    Proiectul ParStat, 
EuropeAid/138242/DH/SER/MD 

https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_39_p(t)_din_21_aprilie_2022.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_39_p(t)_din_21_aprilie_2022.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_45_p(t)_din_06_mai_2022.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_45_p(t)_din_06_mai_2022.pdf
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5 Evenimentul de închidere EU4Energy, 
în or.Paris, Franța 

Nr.57/p(t) din 01.06.2022  
S. Bulgac - şef al Direcţiei generale statistica întreprinderilor. 

    Agenția Internațională  
pentru Energie (AEI) 

6 Conferința europeană privind calitatea 
în statisticile oficiale (Q2022), ediția a 
X-a, în Vilnius, Lituania, 06-11 iunie 
2022. 

Nr.57/p(t) din 01.06.2022 
L.Galer - șef al Direcției metode statistice. 

    STEP 

7 Cea de-a 70-a Sesiune plenară a 
Conferinței Statisticienilor Europeni, în 
Geneva, Elveția, 18-23 iunie 2022. 

Nr.66/p(t) din 14.06.2022  
O.Cara - director general.  

    Proiectul ParStat,  
EuropeAid/138242/DH/SER/MD 

8 Reuniunea Tehnică privind indicatorii și 
Operaționalizarea cadrului conceptual 
al statisticilor privind migrația 
internațională, în Rabat, Maroc, 19-23 
iunie 2022. 

Nr.68/p(t) din 17.06.2022  
A.Spătaru - director general adjunct. 

    Divizia de Statistică a Națiunilor 
Unite.  

 

https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_57_p(t)_din_01_iunie_2022.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_57_p(t)_din_01_iunie_2022.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_66_p(t)_din_14_iunie_2022.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/despre/Deplasari/Ordin_nr_68_p(t)_din_17_iunie_2022.pdf

