
INFORMAŢIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul

IP Oficiului National al Viei şi Vinului în trimestrul I si II a anului 2022

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
În scopul participării la expoziţia Prodexpo desfăşurată în or. 

Moscova, Federaţia Rusă. Perioada 05.02.2022-11.02.2022.

Ordin  nr.2PO din 27.01.2022, persoana delegată - 

Ignat Parascovia (Şef interimar al Direcţiei de 

Marketing şi Dezvoltarea Pieţelor)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

catre IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei- 36014,13

2

În scopul participării la expoziţia Vinexpo Paris şi vizita de 

studiu în regiunea Dordogne  pentru implementarea 

proiectelor EU4Business (Wine Partners), or. Paris şi 

or.Bergerac, Franţa. Perioada 14.02.22-18.02.22

Ordin nr. 4PO din 11.02.2022, persoana delegată - 

Iamandi Ştefan (specialist principal responsabil 

de registrul vitivinicol) 
Cheltuielile de deplasare  

sunt acoperite de către 

organizatori.

3

În scopul participării la expoziţia internaţională ProWein 

2022 desfăşurată în or. Dusseldorf, Germania. Perioada 

14.05.22-18.05.22.

Ordin  nr.8PO din 22.04.2022, persoana delegată - 

Corneliu Spinei (specialist principal responsabil 

B2B)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

catre IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei- 26212,54

4

În scopul participării la expoziţia internaţională ProWein 

2022  desfăşurată în or. Dusseldorf, Germania. Perioada 

14.05.22-16.05.22.

Ordin  nr.9PO din 22.04.2022, persoana delegată - 

Ignat Parascovia (Şef interimar al Direcţiei de 

Marketing şi Dezvoltarea Pieţelor)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

catre IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei- 28558,76

5

În scopul necesităţii transportării dnei P.Ignat la/de la 

aeroportul din or.Iaşi, România. Perioada 14.05.2022 şi 

16.05.2022

Ordin  nr.10PO din 22.04.2022, persoana 

delegată - Fiodor Seicaş (conducător auto)

Cheltuielile de diurnă au fost 

acoperite de catre IP Oficiul 

Naţional al Viei şi Vinului 

conform legislaţiei - 592,31

6

În scopul participării la concursul internaţional Mondial de 

Bruxelles 2022 în calitate de jurat care sa desfăşurat în 

reg.Consenza, Italia. Perioada 18-23.05.22.

Ordin  nr.11PO din 22.04.2022, 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 -4777,94

Cheltuielile de transport şi  

cazare au fost acoperite de 

către organizatori.

Costul deplasării



7

În scopul participării la expoziţia internaţională ProWein 

2022 desfăşurată în or. Dusseldorf, Germania. Perioada 

14.05.22-18.05.22.

Ordin 206-p din 11.05.2022, persoana delegată - 

Elizaveta Breahnă  (Director interimar)

Cheltuielile transport, cazare 

şi diurnă au fost acoperite de 

către IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei -27128,67

8

În scopul participării la concursul Vinarium International 

Wine Contest editia XIX-a în calitate de jurat în comisia de 

degustare care sa desfăşurat în or. Bucureşti, România. 

Perioada 26.05.2022-27.05.2022.

Ordin 210-p din 13.05.2022, persoana delegată - 

Elizaveta Breahnă  (Director interimar)
Cheltuielile diurnă au fost 

acoperite de către IP Oficiul 

Naţional al Viei şi Vinului 

conform legislaţiei -1228,54

Cheltuielile de transport şi  

cazare au fost acoperite de 

către organizatori.

9

În scopul participării la vizita de studiu în România  cu tema 

“Bunele practici românești privind irigarea plantațiilor 

viticole cu soiuri pentru vin, destinate pentru producerea 

produselor vitivinicole cu IG/DO”.

 care sa desfăşurat în s. Baia (jud. Tulcea) și or. Ostrov (jud. 

Constanța) din România. Perioada 14.06.2022-15.06.2022.

Ordin 12PO din 06.06.2022, persoana delegată - 

Vladimir Corobca (consultant viticultură)

Cheltuielile transport şi 

diurnă au fost acoperite de 

către IP Oficiul Naţional al 

Viei şi Vinului conform 

legislaţiei- 2926,18

10

În scopul participării la concursul internaţional Oenoforum 

2022 The Czech International Wine Competition ediţia XVI-

a în calitate de expert în comisia de degustare care se 

desfăşurată în or. Znojmo, Republica Cehă. Perioada 

22.06.2022-26.06.2022.

Ordin 297p din 17.06.2022, persoana delegată - 

Elizaveta Breahnă  (Director interimar)

Cheltuielile diurnă au fost 

acoperite de către IP Oficiul 

Naţional al Viei şi Vinului 

conform legislaţiei -4052,98

Cheltuielile de transport şi  

cazare au fost acoperite de 

către organizatori.


