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1 Workshop-ul privind managementul și 
formarea resurselor umane, în or. 
Bruxelles, Belgia, 10 octombrie - 14 
octombrie 2022. 

Nr. 125/p(t) din 04.10.2022  
D. Bîrsa - șef al Secției juridice și resurse umane; 
N.Cîrlig - consultant principal al Secției juridice și resurse umane. 

    EFTA 

2 Atelierul de consolidare a capacităților 
privind producerea indicatorilor de 
protecție financiară folosind abordarea 
europeană a OMS și metrica globală, în 
or. Tbilisi, Georgia, 08 octombrie - 14 
octombrie 2022. 

Nr.126/p(t) din 04.10.2022  
I.Emelianova - șef al Direcției statistica nivelului de trai din cadrul Direcției 
generale statistica socială și demografie; 
S.Furtuna - consultant principal al Direcției statistica nivelului de trai din 
cadrul Direcției generale statistica socială și demografie. 

    WHO 

3 Cea de-a107-a Conferință a directorilor 
generali ai institutelor de statistică 
(DGINS), cu tematica "Managementul 
inovației în ESS: de la experimentare la 
producție", în or. Oslo, Norvegia, 25 
octombrie - 28 octombrie 2022. 

Nr.135/p(t) din 24.10.2022  
O Cara - director general. 

    Eurostat și Statistics 
Norway 

4 A 19-a sesiune a Grupului de lucru 
comun al UNECE privind statisticile și 
indicatorii de mediu, în or. Geneva, 
Elveția, 02 noiembrie - 05 noiembrie 
2022.  

Nr.139/p(t) din 31.10.2022  
L.Lungu - șef al Direcției statistica agriculturii și mediului.  

    UNECE 

5 Atelierul de lucru TransMonEE: 30 ani 
de monitorizare a drepturilor și 
enechităților copilului. Evaluarea și 
consolidarea către un cadru cuprinzător 
de monitorizare a drepturilor copilului, în 
or. Ankara, Turcia, 31 octombrie - 03 
noiembrie 2022. 

Nr.140A/p(t) din 31.10.2022  
A.Ceban - consultant principal al Direcției statistica serviciilor sociale din 
cadrul Direcției generale statistica socială și demografie.  

    UNICEF 

6 Conferința globală "Statistici 
macroeconomice pentru viitor", în or. 
Bruxelles, Belgia, 09 noiembrie - 12 
noiembrie 2022. 

Nr.144/p(t) din 07.11.2022  
O. Bîtcă - consultant principal al Direcției conturi naționale din cadrul 
Direcției generale statistica macroeconomică. 

    Divizia de Statistică a Națiunilor 
Unite (UNSD) 

7 Conferința Internațională "Schimb de 
bune practici privind Recensământul 
Populației la nivel UE, în context 
internațional", în or. București, 

Nr.146/p(t) din 09.11.2022  
Nr.147/p(t) din 09.11.2022 
O. Cara - director general; 
V.Istrati - șef al Direcției recensăminte; 

8,0 mii lei Cheltuieli 
aferente 
deplasării 
acoperite 

Fondul Națiunilor Unite pentru 
Populație  (UNFPA) Moldova 

https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_125.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_126.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_135.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_139.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_140.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_144.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_146.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_147.pdf
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România, 15 noiembrie - 19 noiembrie 
2022. 

L.Galer - șef al Direcției metode statistice; 
V.Bujor - șef al Direcției proiectare aplicații informatice din cadrul Direcției 
generale tehnologii informaționale; 
N.Șaragov - șef al Centrului regional pentru statistică Chișinău. 

din bugetul 
BNS  

8 Atelierul de lucru privind conturile 
financiare, în or. Bruxelles, Belgia, 13 
noiembrie - 17 noiembrie 2022. 

Nr.148/p(t) din 09.11.2022  
I.Cemîrtan - șef adjunct al Direcției generale statistica macroeconomică, șef 
al Direcției conturi naționale. 

    UNECE și Asociația Europeană 
a Liberului Schimb (European 
Free Trade Association - EFTA) 

9 Forumul de politici 
EU4Energy:Hidrogen, axat pe politica 
privind hidrogenul, tehnologia și 
utilizarea hidrogenuluiîn secorul 
energetic, în or. Tbilisi, Georgia, 21 
noiembrie - 23 noiembrie 2022. 

Nr.152/p(t) din 17.11.2022  
S.Bulgac - șef al Direcției generale statistica întreprinderilor; 
G.Ermurachi - șef adjunct al Direcției generale statistica întreprinderilor, șef 
al Direcției statistica industriei și energeticii. 

    Agenția Internațională pentru 
Energie (AIE) 

10 Întrunirea Grupului de experți privind 
măsurarea sărăciei și a inegalității și 
Atelierul de lucru cu referire la 
armonizarea statisticilor privind sărăcia 
pentru a măsura ODD 1 și 10, în or. 
Geneva, Elveția, 06 decembrie - 10 
decembrie 2022. 

Nr.161/p(t) din 30.11.2022  
I.Emelianova - șef al Direcției statistica nivelului de trai din cadrul Direcției 
generale statistica socială și demografie. 

    UNECE 

11 Atelierul de lucru privind evaluările 
statistice  (Global Assessments, Peer 
Reviews și Sector Reviews) pentru 
angajații instituțiilor naționale de 
statistică ale țărilor de Est din cadrul 
Politicii Europene de Vecinătate (PEV), 
în or. Cracovia, Polonia, 05 decembrie - 
08 decembrie 2022. 

Nr.162/p(t) din 02.12.2022  
S.Bulgac - șef al Direcției generale statistica întreprinderilor; 
N.Kleinknecht - șef al Direcției statistica salariilor din cadrul Direcției 
generale statistica socială și demografie; 
M.Coda - consultant al Direcției coordonare statistică și cooperare 
internațională. 

    Eurostat 

 

https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_148.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_152.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_161.pdf
https://statistica.gov.md/files/files/despre/Deplasari/Deplasari_trim_IV_2022/Ordin_162.pdf

