
INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în perioadele 2017-2018 și ianuarie –septembrie 2019. 

 

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 / 

instituției 

Finanțare 

externă 

1 2 3 4 5 

1. Participarea la vizita de studiu în 

Israel privind preluarea bunelor 

practici și efectuarea schimbului de 

experiență în domeniul migrației 

forței de muncă și reintegrării 

migranților reveniți, în carul 

implementării proiectului Migrație 

și Dezvoltare Locală (PNUD 

Moldova). 

Israel, Tel Aviv 

19.02.2017-25.02.2017 

Ordinul nr.59 P din 06.02.2017 (MMPSF) 

Ordinul nr.14 din 14.02.2017 

(ANOFM) 

Raisa Dogaru, director ANOFM; Cristina Arapan, șef 

direcție implementarea politicilor de ocupare, 

ANOFM; 

Lilia Plugaru, șef direcție migrația forței de muncă, 

ANOFM; Ala Șupac, șef AOFM mun.Chișinău; Ilie 

Chițac, șef AOFM mun.Bălți; Evghenia Sarsaman, șef, 

AOFM Cahul; Vladislav Ciubotaru, șef, AOFM 

Hîncești; Vasile Cernat, șef AOFM Căușeni; Marina 

Mânăscurtă, șef AOFM Soroca; Natalia Miron, șef 

AOFM UTAG; Elena Ermurachi, specialist principal, 

AOFM Ungheni. 

 Finanțare 

externă 

2. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării proiectului 

Migrație și Dezvoltare Locală, 

realizat de PNUD Moldova, privind 

preluarea bunelor practici și 

efectuării schimbului de experiență 

Ordinul nr.251-P din 22.05.2017 (MMPSF) 

Ordinul nr.53 din 25.05.2017 (ANOFM) 

Valentina Lungu, director adjunct, ANOFM; Ștefan 

Calancea, director adjunct, ANOFM; Ion Stîngaci, șef 

adjunct direcția implementarea politicilor de ocupare, 

ANOFM; Viorel Timuș, șef AOFM Orhei; Eduard 

 Finanțare 

externă 



în domeniul migrației și dezvoltării 

și reintegrarea migranților reveniți. 

Serbia, Belgrad 

30.05.2017-02.06.2017 

Marian, șef AOFM Edineț; Vasile Bulubica, șef 

AOFM Ungheni; Svetlana Șarban, șef adjunct AOFM 

Chișinău. 

3. Participarea la curs de instruire în 

domeniul ghidării în carieră, 

organizat de Centrul Internațional 

de Instruire (ITC ILO). 

Italia, Torino 

11.06.2017-17.06.2017 

 

Ordinul dr.54 din 26.05.2017 (ANOFM) 

Cristina Arapan, șef direcție implementarea politicii de 

ocupare, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

4. Participarea la vizita de studiu 

privind programe de măsuri active 

a proiectului OIM ”Oportunități de 

muncă decentă pentru tineri 

îmbunătățite prin intermediul 

cunoștințelor și acțiunilor și a 

politicilor de ocupare”. 

România, București 

25.06.2017-29.06.2017 

Ordinul nr.328-P din 23.06.2017 (MMPSF) 

Valentina Lungu, director adjunct ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

5. Participarea la atelierul de lucru 

”Rolul agențiilor de ocupare în 

anticiparea și crearea 

competențelor”, organizat de 

Fundația Europeană pentru 

Educație (ETF). 

Letonia, Riga 

26.06.2017-29.06.2017 

Ordinul nr.286-P din 05.06.2017 (MMPSF) 

Raisa Dogaru, director ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

6. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării proiectului 

”Reconceptualizarea orientării 

profesionale și consilierii în 

carieră” (REVOCC) privind 

Ordinul nr.480-P din 07.09.2017 (MMPSF) 

Ordinul nr.96 din 07.09.2017 (ANOFM) 

Raisa Dogaru, director ANOFM; Evghenia Sarsaman, 

șef AOFM Cahul; Marina Mînăscurtă, șef AOFM 

Soroca; Iulia Nicorici, specialist principal, Centru de 

 Finanțare 

externă 



studierea experienței Suediei în 

domeniul ghidării / proiectării 

cariere, serviciile extrașcolare 

oferite de către agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă și 

corelarea între sistemul educațional 

și piața muncii. 

Suedia, Stockholm 

10.09.2017-16.09.2017 

informare Piața Muncii, AOFM Chișinău. 

7. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul proiectului ”Advocacy for 

employment RAS in Moldova”, 

organizată de IP Institutul pentru o 

guvernare deschisă, în parteneriat 

cu Agenția ONU pentru Refugiați 

(UNHCR), c scopul studierii 

experienței Suediei în domeniul 

angajării solicitanților de azil, 

beneficiarilor de protecție 

umanitară și refugiaților în câmpul  

muncii”. 

Suedia, Gothenburg 

02.10.2017-06.10.2017 

Ordinul nr.519-P din 25.09.2017 (MMPSF) 

Ordinul nr.101 din 26.09.2017 (ANOFM) 

Valentina Lungu, director adjunct, ANOFM; 

Cristina Overcenco, specialist principal, Centru de 

Informare Piața Muncii AOFM mun.Chișinău; Nadejda 

Lelenco, spcialist principal, secția pentru ocuparea 

forței de muncă,sectorul Botanica, mun.Chișinău. 

 Finanțare 

externă 

8. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării proiectului în 

domeniul învățământului 

profesional-tehnic incluziv în 

Republica Moldova, realizat de 

KulturKontact Austria. 

Austria, Viena 

12.12.2017-15.12.2017 

Ordinul nr.139 din 04.12.2017 (ANOFM) 

Cristina Arapan, șef direcție implementarea politicilor 

de ocupare, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

9. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării Acordului de 

Ordinul nr.215 dh din 22.11.2017 (MSMPS) 

Ordinul nr.124 din 20.11.2017 (ANOFM) 

Diurna din 

contul 

Finanțare 

externă 



cooperare în domeniul muncii, 

protecției sociale și familiei între 

Ministerul Securității Sociale și 

Muncii a Republicii Lituania și 

Ministerul Muncii, protecției 

Sociale și Familiei a Republicii 

Moldova, semnat pe data de 

10.04.2017. 

Lituania, Vilnius 

27.11.2017-01.12.2017 

Raisa Dogaru, director ANOFM; Dorina Gușan, șef-

adjunct direcție planificare, evaluare și sinteză, 

ANOFM. 

ANOFM 
7216,0 lei 

10. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării proiectului 

”Dezvoltarea serviciilor sociale în 

Moldova 2017-2019”. 

Praga, Republica Cehă 

04.12.2017-09.12.2017 

Ordinul nr.123 din 20.11.2017 (ANOFM) 

Nadejda Avxentiev, șef AOFM Dubăsari. 

 Finanțare 

externă 

11. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul proiectului 

”Reconceptualizarea orientării 

profesionale și consilierii în 

carieră” (REVOCC II), pentru 

studierea experienței Lituaniei în 

implementarea programului de 

vaucher pentru formarea 

profesională și formare continuă a 

șomerilor, sistemul de ghidare / 

proiectare a carierei.  

Lituania, Vilnius 

22.04.2018-27.04.2018 

Ordinul nr.01 dh din 06.04.2018 (MSMPS) 

Ordinul nr.1 din 06.04.2018 (ANOFM) 

Raisa Dogaru, director ANOFM; Cristina Arapan, șef 

direcție implementarea politicilor de ocupare, 

ANOFM; Angela Mîțu, specialist principal, direcția 

implementarea politicilor de ocupare, ANOFM; 

Mariana Scutelinic, șef secție formare profesională, 

AOFM mun.Chișinău. 

Diurna din 

contul 

ANOFM 
12800,0 lei 

Finanțare 

externă 

12. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării proiectului 

”Dezvoltarea serviciilor sociale din 

Republica Moldova”, finanțat de 

Ordinul nr.2 din 20.04.2019 (ANOFM) 

Eduard Marian, șef AOFM  Edineț; Liliana Postolachi, 

specialist principal, AOFM mun.Bălți. 

 Finanțare 

externă 



ONG din Republica Cehă. 

Lituania, Vilnius 

22.04.2018-27.04.2018 

13. Participarea la atelier regional 

orientat spre dezvoltarea 

recomandărilor pentru optimizarea 

serviciilor de ghidare în carieră și 

consiliere pentru copii și tineri cu 

dizabilități. 

Austria, Viena 

18.06.2018-20.06.2018 

Ordinul nr.3 din 29.05.2018 (ANOFM) 

Iunlia Nicorici, specialist principal, Centru de 

Informare Piața Muncii (Centru de Ghidare în Carieră), 

AOFM mun.Chișinău. 

Diurna din 

contul 

AOFM 

mun.Chișinău 
6933,0 lei 

Finanțare 

externă 

14. Participarea la curs de instruire cu 

tematica ”Seminar pentru 

funcționari publici din Republica 

Moldova: sporirea capacității de 

administrare”, organizat de 

Ministerul Comerțului Republicii 

Populare Chineze. 

China, Beijing 

25.08.2018-10.09.2018 

Ordinul nr.5 din 20 august 2018 (ANOFM) 

Carolina Eni, sef secție resurse umane, ANOFM; 

Marina Mînăscurtă, șef AOFM Soroca. 

Cheltuieli 

pentru 

perfectarea 

vizei și 

diurna pentru 

3 zile (25-26 

august și 

10.09.18 – 

din contul 

ANOFM 
4859,0 lei 

Finanțare 

externă 

15. Participarea la atelier de lucru 

”Acces cu șanse egale pe piața 

muncii a persoanelor cu 

dizabilități”, organizat de Asociația 

Profesională Neguvernamentală de 

Asistență Socială ASSOC din 

România. 

România, Baia Mare 

26.08.2018-28.08.2018 

Ordinul nr.6 din 26.08.2018 (ANOFM) 

Maricica Răileanu, specialist principal, direcția 

implementarea politicilor de ocupare, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

16. Vizita de studiu privind preluarea 

experiențe și bunelor practici de 

Ordinul nr. 99 dh din 11.09.2018 (MSMPS) 

Ordinul nr.7 din 11.09.2018 (ANOFM) 

 Finanțare 

externă 



organizare a proceselor de cercetare 

și metode de cercetare în domeniul 

ocupării forței de muncă și 

migrației forței de muncă, 

organizată în cadrul proiectului 

Migrație și Dezvoltare Locală, 

implementat de PNUD Moldova. 

Italia, Veneția 

12.09.2018-15.09.2018 

Ștefan Calancea, director adjunct, ANOFM; Dorina 

Gușan, șef direcție planificare, evaluare și sinteză, 

ANOFM; Marcela Grădinaru, șef-adjunct direcție 

planificare, evaluare și sinteză, ANOFM; Raisa Terzi, 

specialist principal, direcția planificare, evaluare și 

sinteză, ANOFM. 

17. Participarea la Atelier de lucru 

internațional ”Îmbunătățirea 

abordărilor de anticipare a 

competențelor în era datelor și 

industriei 4.0”, organizat de 

Fundația Europeană pentru 

Educație (ETF). 

Irlanda, Dublin 

26.09.2018-29.09.2018 

Ordinul nr.83 dh din 19.07.2018 (MSMPS) 

Ordinul nr.27 din 11.07.2018 (ANOFM) 

Raisa Dogaru, director ANOFM; Dorina Gușan, șef 

direcției planificare, evaluare și sinteză, ANOFM; 

Marcela Grădinaru, șef-adjunct direcție planificare, 

evaluare și sinteză, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

18. Participarea la program de schimb 

de experiență cu genericul 

”Instrumente de politică pentru a 

aborda provocările tinerilor în 

Europa Centrală și de Est, în cadrul 

implementării proiectului 

”Promovarea angajării tinerilor în 

Moldova” OIM. 

Italia, Torino 

28.10.2018-03.11.2018 

Ordinul nr.8 din 10.10.2018 (ANOFM) 

Evghenia Sarsaman, șef AOFM Cahul 

 Finanțare 

externă 

19. Participarea la instruirea 

”Conceptele și indicatorii pieței 

muncii pentru managerii proiectelor 

și factorii de decizie politică”, 

organizată în cadrul implementării 

Ordinul nr.9 din 11.10.2018 (ANOFM) 

Cristina Arapan, șef direcție implementarea politicilor 

de ocupare, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 



proiectului ”Migrație și Dezvoltare 

Locală”, PNUD. 

Italia, Torino 

28.10.2018-03.11.2018 

20. Participarea la Conferința 

Internațională a partenerilor 

EUSDR PA 9, în cadrul 

implementării Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării – Domeniul de 

prioritate 9 ”Persoane & Abilități”. 

Austria, Viena 

28.11.2018-30.11.2018 

 

Ordinul nr.10 din 19.11.2018 (ANOFM) 

Cristina Overcenco, specialist principal, Centrul de 

Informare Piața Muncii, AOFM mun. Chișinău. 

 Finanțare 

externă 

21. Participarea la vizita de lucru in 

Polonia în cadrul implementării 

proiectului PNUD ”Migrație și 

dezvoltare locală” privind 

revizuirea celor mai bune practici și 

modele internaționale de gestionare 

a migrației forței de muncă, 

promovare a legăturilor cu 

concetățenii din străinătate și 

consolidarea capacității acestora. 

Polonia, Varșovia 

21.05.2019-25.05.2019  

Ordinul nr.1 din 20.05.2019 (ANOFM) 

Lilia Plugaru, șef direcție migrația forței de muncă, 

ANOFM. 

 Finanțare 

externă. 

22. Participarea la vizita de studiu în 

Italia, reprezentând faza finală a 

cursului de consolidare a 

capacităților în domeniul economiei 

și antreprenoriatului social, în 

cadrul implementării proiectului 

”Mobilizarea internațională a forței 

de muncă”, finanțat de Ministerul 

Ordinul nr.2 din 22.05.2019 (ANOFM) 

Ion Stîngaci, șef adjunct direcție implementarea 

politicii de ocupare, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 



Muncii și Politicilor Sociale al 

Republicii Italiene. 

Italia, Roma, Bologna 

26.05.2019-31.05.2019 

23. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării proiectului 

”Crearea și dezvoltarea 

parteneriatelor locale pentru 

reducerea inegalităților și 

asigurarea unei piețe a muncii 

incluzive la nivel local”, organizată 

de Asociația Obștească ”AZI” 

Cahul. 

România, Brăila 

13.06.2019-15.06.2019 

Ordinul nr. 3 din 07.06.2019 (ANOFM) 

Ion Stîngaci, șef adjunct direcție implementarea 

politicii de ocupare, ANOFM; Veronica Oprea, 

specialist principal, direcția implementarea politicii de 

ocupare, ANOFM; Angela Danalachi, șef STOFM 

Cantemir; Aurelia Ciobu, specialist principal, STOFM 

Cantemir; Olga Bucur, specialist principal, STOFM 

Cantemir; Svetlana Suceanu, specialist principal, 

STOFM Cahul; Marina Gîlcă, specialist principal, 

STOFM Cahul. 

 Finanțare 

externă 

24. Participarea la atelier de lucru 

internațional privind sisteme de 

protecție socială în Austria, cu 

participarea reprezentaților 

ministerelor și autorităților 

relevante din Azerbaidjan, 

Bulgaria, Georgia, Kosovo, 

Republica Kîrgîză, Republica 

Moldova, România, Tadjikistan, 

Turcia și Uzbekistan. 

 

Austria, Viena 

16.06.2019-19.06.2019 

Ordinul nr.4 din 12.06.2019 (ANOFM) 

Cristina Arapan, șef direcție implementarea politicii de 

ocupare, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Participarea la vizita de studiu 

privind instituirea și gestionarea 

unui sistem de analiză și formare 

despre piața muncii și politicile de 

dezvoltare a competențelor, în 

Ordinul nr.126 d din 19.06.2019 (MSMPS) 

Ordinul nr.6 din 14.06.2019 (ANOFM) 

Raisa Dogaru, director ANOFM; 

Dorina Gusan, șef  direcție Observatorul pieței muncii, 

ANOFM; Ana Rusu, specialist principal, direcția 

 Finanțare 

externă  



cadrul implementării proiectului 

”Dezvoltarea capacităților statistice 

pe baza datelor ce țin de abilități”, 

finanțat de Banca Internațională 

pentru Reconstrucții și Dezvoltare. 

Republica Cehă, Praga 

23.06.2019-26.06.2019 

 

Observatorul pieței muncii, ANOFM. 

26. Participarea la reuniunea de lucru 

”Make it mach event” privind 

transformarea digitală a anticipării 

abilităților și corelarea ofertei și 

cererii întru îmbunătățirea 

beneficiilor pentru folositori, 

organizată de Comisia Europeană și 

Fundația Europeană pentru 

Educație (ETF). 

Italia, Milano 

26.06.2019-29.06.2019 

Ordinul nr.126 d din 19.06.2019 (MSMPS) 

Ordinul nr.5 din 13.06.2019 (ANOFM) 

Raisa Dogaru, director ANOFM; Dorina Gușan, șef 

direcție Observatorul Pieței Muncii, ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

27. Participarea la vizita de studiu în 

contextul inițierii procedurii de 

revizuire a cadrului de politici în 

domeniul migrației forței de muncă, 

demarată de Organizația 

Internațională pentru Migrație, în 

parteneriat cu Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare cu suportul 

financiar al Agenției elvețiene 

pentru Cooperare și Dezvoltare. 

Marea Britanie, Londra 

27.06.2019-03.07.2019 

Ordinul nr.7 din 17.06.2019 (ANOFM) 

Lilia Plugaru, șef direcție migrația forței de muncă, 

ANOFM. 

 Finanțare 

externă 

28. Participarea la vizita de studiu în 

cadrul implementării proiectului de 

Ordinul nr. 8 din 20 iunie 2019 (ANOFM) 

Ion Stîngaci, șef adjunct direcție implementarea 

 Finanțare 

externă 



consiliere a Guvernului Republicii 

Moldova în politici economice, 

organizată de Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ). 

România, Iași 

24.07-27.07.2019 

politicii de ocupare, ANOFM 

Tatiana Cristafovici, specialist principal, direcție 

implementarea politicii de ocupare, ANOFM 

 

   Total 31808,0 lei  

 


