
INFORMAŢIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul

IP Oficiului National al Viei şi Vinului în anul 2021

nr.

Informaţii despre 

deplasare (scopul, ţara/oraşul, 

perioada)

Actul de delegare în deplasare (nr.

dispoziţiei/ordinului, cu ataşarea 

actului/persoanelor delegate) Bugetul autorităţii/instituţiei Finanţare externă

1 2 3 4 5

1
Participarea la concursul Mondial de Bruxelles 2021 în 

calitate de jurat or. Luxemburg. Perioada 17-21.06.21.

Ordin  nr.22-PO din 15.06.2021, persoana 

delegată - Ignat Parascovia (Şef interimar al 

Direcţiei de Marketing şi Dezvoltarea Pieţelor)

Cheltuielile de diurnă au fost 

acoperite de către IP Oficiul 

Naţional al Viei şi Vinului 

conform legislaţiei -5010,06

Cheltuielile de transport şi  

cazare au fost acoperite de 

către organizatori.

2

Participare în cadrul programului de schimb de experienţă în 

cadrul proiectului WINET BSB 638  Comerţ şi Inovare a 

Industriei Vinicole, Bulgaria. Perioada 04-07.07.21.

Ordin nr. 25-PO din 29.06.2021, persoana 

delegată - Iamandi Ştefan (specialist principal 

responsabil de registrul vitivinicol) şi 

Prozorovschi Adrian  (specialist principal 

responsabil achiziţii)

Cheltuielile de diurnă au fost 

acoperite de către IP Oficiul 

Naţional al Viei şi Vinului 

conform legislaţiei -6583,6

Cheltuielile de transport şi  

cazare au fost acoperite de 

către organizatori.

3

Participarea la întâlnirea de lucru cu echipa SC 2active PR 

SRL în vederea elaborării planului de acţiuni şi comunicare 

pentru promovarea brand-ului Wine of Moldova pe piaţa 

Romaniei, Bucureşti Romania. Perioada 05-06.07.21

Ordin 26-PO din 02.07.2021, persoana delegată - 

Ileana Puica (specialist principal Media & 

Branding)

Cheltuielile de transport şi 

diurnă au fost acoperite de 

catre IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei -3780,2

4

Participarea la Sesiunea a 19-a a Adunării Generale a 

Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului în or. Paris, 

Franţa. Perioada 11.-14.07.20

Ordin 415-p din 06.07.2021, persoana delegată - 

Cristina Frolov  (Director)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

catre IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei- 26866,15

5

În scopul semnării memorandumului de colaborare cu 

Autoritatea Naţională pentru protecţia Consumatorilor  în or. 

Bucuresti, România. Perioada 04-05.08.21

Ordin 518-p din 03.08.2021, persoana delegată - 

Cristina Frolov  (Director)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

catre IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei - 8027,57

6

Parciparea la discutii cu directorul comercial al retelei de 

magazine "Silipo" , or. Kiev, Ucraina. Perioada 06-07.08.21

Ordin 518-p din 03.08.2021, persoana delegată - 

Cristina Frolov  (Director)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

către IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei -11515,29

Costul deplasării



7

În scopul participării reprezentanţilor IP ONVV la semnarea 

Memorandumului dintre ONVV şi Camera de Comerţ şi 

Industrie a României , precum şi recepţia dedicată celor 30 

ani de independenţă a RM, organizată de către Ambasada RM 

la Bucuresti. Scopul final al vizitei este promovarea brand-

ului vinicol de ţară Wineof Moldova pe piaţa Romaniei, or. 

Bucureşti România. Perioada 09-10.09.21

Ordin nr. 38-PO din 06.09.2021, persoanele 

delegate -Stratu Daria ( Director adjunct), Ignat 

Parascovia (Şef interimar al Direcţiei de 

Marketing şi Dezvoltarea Pieţelor), Jugaru Vasile 

(conducător auto)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

către IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei -13928,17

8

În scopul participarii la receptia organizata la Ambasada RM 

la Bucuresti cu ocazia celebrarii a 30 ani de la stabilirea 

relatiilor diplomatice intre R.Moldova si Romania, or. 

Bucuresti, România. Perioada 09-10.09.21

Ordin 633p din 08.09.2021, persoana delegata - 

Cristina Frolov  (Director)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

către IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei -8693,86

9

În scopul participarii reprezentantului instituţiei în cadrul 

festivalului RO-Wine, The International Wine Festival of 

Romania, or. Bucuresti, România. Perioada 17-19.09.21

Ordin  nr.39-PO din 15.09.2021, persoana 

delegată - Tomescu Elena (specialist principal 

responsabil evenimente şi dezvoltarea Pieţei 

locale

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

către IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei -10556,95

10

În scopul participării reprezentantului instituţiei la Misiunea 

economică RM-RO-UA Turismul punte pentru Integrare 

Economică, or. Iaşi, România. Perioada 27.09.21

Ordin nr. 42-PO din 24.09.2021, persoana 

delegată -Stratu Daria ( Director adjunct) 

Cheltuielile de diurnă au fost 

acoperite de către IP Oficiul 

Naţional al Viei şi Vinului 

conform legislaţiei -1031,18

Cheltuielile de transport au 

fost acoperite de către 

organizatori.

11

În scopul participării la trainingul organizat pentru 

implementarea proiectelor EU4Business (Wine Partners), or. 

Bruxelles, Belgia. Perioada 08.12.21-10.12.21

Ordin nr. 47-PO din 03.12.2021, persoana 

delegată - Iamandi Ştefan (specialist principal 

responsabil de registrul vitivinicol) 

Cheltuielile de deplasare  

sunt acoperite de către 

organizatori.


