
Informația 
privind  deplasările  de  serviciu efectuate în străinătate de  către personalul  IMSP  Institutul  Mamei  și  Copilului  în  perioada anului 2017-2018  și  

ianuarie-septembrie  2019. 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

Informații despre deplasare 

/scopul, țara/orașul, perioada/ 

 

 

Actul de delegare în deplasare 

/nr.dispoziții/ordinului, cu atașarea 

actului/persoanelor delegate/ 

 

Costul deplasării 

Bugetul autorității 

Instituției 

Finanțare  externă 

 

 

 

  

 Anul 2017   

1 Cluj-Napoca, România, cu scopul 

participării la stagiul practic/schimbul 

de experienţă organizat în secţia de 

nefrologie a Spitalului de Copii din 

Cluj-Napoca, în perioada 30.01.2017-

02.02.2017. 

 

Popa Tatiana, asistentă medicală superioară, 

secţia reanimare chirurgicală, Livşiţ Irina, 

medic chirurg, secţia chirurgia septică. 

(Nr. 02-1/75   din   27  ianuarie  2017)                                                                          

 

 

 

      275.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării achitate de 

Fundaţia CPSS-Moldova 

2 Bazel, Elveţia, cu scopul  planificarii 

colaborării pe viitor, în perioada 

10.01.2017-11.01.2017 

Curteanu Ala, şef al  laboratorului ştiinţific 

perinatologie 

(Nr. 02-1/97 (şt.) din   27  decembrie   2016 )                                                              

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

partea Elveţiană 

3 România, Iaşi, cu scopul   participării 

în cadrul proiectului de educaţie 

profesională, desfăşurat sub egita 

Societăţii Internaţionale de Nefrologie 

(ISN) a Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Grigore T.Popa şi a Societăţii 

Romane de Nefrologie, în perioada 

27.02.2017-04.03.2017. 

 Gavriluţa Valeriu, şef secţie nefrologie 

(Nr. 02-1/167  din 27   februarie    2017) 

 

 

 

 

Cheltuielile aferente 

deplasării  suportate de 

organizatori. 

 



 

4 Moscova, Russia, cu scopul participării 

la XVIII-lea Congres pe Pediatrie din 

Russia pe tematica: „Probleme actuale 

în pediatrie”, în perioada 17.02.2017-

18.02.2017 

 

Crivceanscaia Larisa, şef secție reanimare și 

terapie intensivă nou-născuţi.                                                      

(Nr. 02-1/136  din    16  februarie    2017 )                                                                 

 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal. 

 

 

5 

 

 

Moscova, Russia, cu scopul participării 

la XVIII-lea Congres pe Pediatrie din 

Russia pe tematica: „Probleme actuale 

în pediatrie”.  

 

Palii Ina, şef Clinica pediatrie -în perioada   

17.02.2017-19.02.2017, Gorelco Tatiana, şef 

secţie alergologie, Culeşin Tatiana, medic 

alergolog, secţia alergologie,  

Gorelco Victor, medic pediatru, secţia 

reabilitarea copiilor cu afecţiuni ale SNC şi 

dereglări psihomotorii  -în perioada 

16.02.2017-19.02.2017                                               
( Nr. 02-1/128     din  14  februarie    2017) 

                                                                   

 

 

 

 

   550.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal. 

 

6 

 

 

 

Belgia,or. Bruxels, cu scopul  

participării la cel de-al 37–lea 

Simpozion Internaţional în Terapia 

Intensivă şi Urgenţe Medicale, în 

perioada  

20.03.2017-25.03 2017 

Oglinda Ana, şef secţie reanimare pediatrică  

 (Nr. 02-1/216                                                       

din  17   martie    2017) 

 

                               

 

 

                              

Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de 

Fundaţia CPSS-Moldova. 

 

   

                        Anul  2018 

 

  

 

 

 

Botoșani și Bacău, România, cu 

scopul participării la vizita de studiu și 

schimb de experiență în domeniul 

asistenței medicale comunitare în 

România, în perioada 29.01.2018-

01.02.2018.  

 

Curteanu Ala, şef al  laboratorului ştiinţific 

perinatologie 

(Nr.02-1/4 din 26.12.2018) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite de 

proiectul moldo-elvețian 

“Viața Sănătății“ 

reducerea poverii bolilor 

netransmisibile. 

 



 

 

 

 

România, Tîrgu Mureș,cu scop 

participării la Congres pe pediatrie cu 

participare internațională, în perioada 

16.02.2018-17.02.2018. 

Palii Ina, şef Clinica pediatrie,  Cheltuielile aferente 

deplasării: drumul, diurna 

suportate de instituţia în 

cauză, restul din contul 

organizatorilor. 

 

 

 

 

Brussels, Belgia, cu scopul participării 

la 38-lea ISICEM Simpozium 

Internațional pe pediatrie, în perioada 

19.03.2018-24.03.2018. 

Oglinda Ana, şef secție reanimare pediatrică 

(Nr. 02-1/213     din  15  martie  2018)                                                                       

 Cheltuielile aferente 

deplasăriivor  suportate 

din contul personal. 

 Turkmenistan, cu scopul participării în 

calitate de expert internațional în  

lucrările seminarelor consacrate 

implimentării metodologiilor OMS în 

audit perinatal în Turkmenistan 

în perioada 17.04.2018-28.04.2018. 

Petrov Victor, şef al  laboratorului ştiinţific de 

obstetrică  

(Nr. 02-1/25 (şt.)   din  13  aprilie   2018)                                                                 

 

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

din contul UNICEF și 

UNFPA 

 România, București, cu scopul 

participării la al VI-lea Congres al 

Societății  Române de Ultrasonografie 

în obstetrică și ginecologie, în perioada 

15.05.2018-18.05.2018.  

 

Beșliu Elena, Poburnîi Irina, medici 

ecografiști, Fuior-Bulhac Liliana, şef secție 

ultrasonografie 

(Nr. 02-1/300 din   10  aprilie   2018)                                                                           

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi suportate 

din contul personal. 

 or.Moscova, Russia, cu scopul 

specializarii pe tematica “Examenul 

electromiografic în patologia copilului“, 

în perioada 07.05.2018-16.05.2018.  

 

Zabun Tatiana, cercetătot științific stagiar al  

laboratorului chirurgical congenital a viciilor 

congenitale la copii 

(Nr. 02-1/30 (şt.)    din   03   mai   2018 )                                                                 

 

 

 

   275.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite din 

contul personal. 

 

 

 

 

 

or.Minsk, Belorusia, cu scopul 

participării la curs de instruire pe 

tematica “ Dealiza peritonială la copii“, 

în perioada 28.05.2018-01.06.2018.  

 

Malițev Mihail, şef  Departamentul ATI,  

Ichizli Natalia, medic anesteziolog-

reaninatolog, secția reanimare chirurgicală, 

 Livșiț Irina, medic chirurg, secția chirurgia 

septică 

 Cheltuielile aferente 

deplasării: diurna  

suportată de instituţia în 

cauză, restul din contul 

personal. 

 



 Sinaia, România, cu scopul  

participării la al 44-lea Congres 

Romîno-Francez de anestezie și terapie 

intensivă, în perioada 09.05.2018-

13.05.2018.  
 

Coșpormac Viorica, șef secție reanimare 

obstetricală și ginecologică, Morozan Nina, 

asistentă medicală superioară, Urzică Aurel, 

medic anesteziolog-reanimatolog, Tcaciuc 

Tatiana, medic anesteziolog-reanimatolog, 

secția anesteziologie, Centrul perinatal nivelul 

III. 

(Nr. 02-1/366      din   03   mai   2018  )                                                                    

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

din contul personal. 

 România, Sinaia, cu scopul participării 

la a 44-lea Congres al SRATI , în 

perioada 09.05.2018-13.05.2018.  

 

Țurcan Olesea, medic anesteziolog-

reanimatolog, secție anesteziologie, 

Departamentul ATI 

(Nr. 02-1/385 §1       din   8   mai  2018)                                                                      

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate din 

contul personal. 

 

 România, București, cu scopul 

participării la a XIV-a Conferință 

Internațională în, în perioada 

15.05.2018-19.05.2018.  

 

Harea Andrian, medic obstetrician-ginecolog, 

secția obstetrică nr.2, Harea Patricia, medic 

obstetrician-ginecolog, secție ginecologie 

chirurgicală, 

(Nr. 02-1/385 §2    din   8   mai  2018)                                                                         

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi suportate 

din contul personal. 

 

 Iași, România, cu scopul participării la 

Congresul internațional în cardiologie 

pediatrică, în perioada 17.05.2018-

19.05.2018.  

 

Palii Ina, şef Clinica pediatrie, de a se deplasa 

în Iași, România 

(Nr. 02-1/397   din   15   mai   2018 )                                                                            

 

 

 

   4389.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării: drumul, diurna 

suportată de instituţia în 

cauză, restul din contul 

organizatorilor. 

 

 Minsk, Belorusia, cu scopul participării 

la curs de instruire pe tematica “ 

Dealiza peritonială la copii“, în perioada 

28.05.2018-01.06.2018.  

 

 Malițev Mihail, şef  Departamentul ATI,  

Ichizli Natalia, medic anesteziolog-

reaninatolog, secția reanimare chirurgicală, 

Livșiț Irina, medic chirurg, secția chirurgia 

septică 

(Nr. 02-1/414      din     23 mai   2018)                                                                  

 

   8880.48 

Cheltuielile aferente 

deplasării: diurna  

suportată de instituţia în 

cauză, restul din contul 

personal. 

 

 București, România, cu scopul 

participării la 38-lea Congres 

internațional de asociație europeană în 

centre de otrăvire și toxicologie clinică, 

Oglinda Ana, şef secție reanimare pediatrică, 

de a se deplasa în București, România, pentru 

a participa la 38-lea Congres internațional de 

asociație europeană în centre de otrăvire și 

      Cheltuielile aferente 

deplasării  suportate 

personal. 

 



în perioada 22.05.2018-25.05.2018.  

 

toxicologie clinică 

(Nr. 02-1/411        din   21   mai   2018 )                                                                     

 

 

Hannover, Germania, cu scopul 

participarii la perfecționare la locul de 

muncă și schimb de experiență în 

Clinica Medicală  în cardiologie 

pediatrică, în perioada 01.06.2018-

09.06.2018 

Palii Ina, şef Clinica pediatrie 

 (Nr. 02-1/427 din   28   mai   2018 )                                                                              

 

 

 

   7982.38 

Cheltuielile aferente 

deplasării: diurna va fi 

suportată de instituţia în 

cauză, restul din contul 

personal. 

 

 Minsk, Belorusia, cu scopul participării 

la Conferința internațională „Earle 

Childhood Intervention Strengthening 

Systems Empowering Families”, în 

perioada 04.06.2018-07.06.2018.  

 

Horodișteanu-Banuh Adela, șef secție 

monitorizare evaluare, integrare a serviciilor 

medicale 

(Nr. 02-1/433   din   30  mai   2018 )                                                                                                          

 

 

 

   10048.63 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi suportate 

de  proiectul „ Supportive 

supervision on 

strengthening home 

visiting programme as 

part of child care and 

development standards”. 

 

 Minsk, Belorusia, cu scopul participării 

la Conferința internațională „Earle 

Childhood Intervention Strengthening 

Systems Empowering Families”, în 

perioada 04.06.2018-07.06.2018.  

 

 

Horodișteanu-Banuh Adela, cercetător 

științific superior, laboratorul științific de 

pediatrie. 

(Nr. 02-1/41  /știința/  din   29  mai   2018 )                                                                                             

 

 

 

   6714.41 

   Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de  

proiectul „ Supportive 

supervision on 

strengthening home 

visiting programme as 

part of child care and 

development standards”. 

 

 or.Madrid, Regatul Spaniei, cu scopul 

efectuării vizitei de studiu și schimb de 

experiență în domeniul sănătății , în 

perioada 18.06.2018-20.06.2018.  

 

 

 

Rotaru Valentina, cercetătot științific 

superior/cum extern/ al  laboratorului de 

perinatologie   

(Nr. 02-1/45 (şt.)    din   08  iunie   2018 )                                                                

 Cheltuielile aferente

deplasării vor fi acoperite

din contul Direcției

finanțe, buget și

contabilitate, parlamentul 

RM. 



 or.București, România, cu scopul 

participării la Congresul internațional în 

chirurgie pediatrică, în perioada 

06.06.2018-09.06.2018.  

 

Pisarenco Aliona, șef  secție chirurgie nou-

născuți,  Negru Ion, șef  secție chirurgie 

septică, 

(Nr. 02-1/456     din   05   iunie   2018)                                                                     

 

 

 

   1000.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

din contul personal. 

 or.Stokgholm, Suedia, pentru a 

participa în cadrul proiectului organizat 

de The Public Healt Agency of Sweden, 

coordonator al Barn-Baltic Antibiotic 

Resistance Collaborative Networc ,în 

perioada 18.06.2018-20.06.2018.  

 

Coșpormac Viorica, șef secție reanimare 

obstetricală și ginecologică 

  (Nr. 02-1/466     din   07  iunie   2018)                                                                     

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

din contul The Public 

Healt Agency of Sweden. 

 

 

 

 

or.Sergeevca, Ucraina, cu scopul 

supravegherii copiilor cu diabet zaharat 

la Centrul de reabilitare pentru copii , în 

perioada 21.07.2018-09.08.2018.  

 

Chiriac Andrian, șef secție endocrinologie  

(Nr. 02-1/586 din   18  iulie   2018) 

 

 

 

   13531.02 

Cheltuielile aferente 

deplasării: drumul (tur-

retur) și diurna vor fi 

acoperite din contul 

instituției, restul din 

contul organizatorilor. 

 

 Polonia, în vizită de studiu , în perioada 

02.07.2018-04.07.2018.  
 

Rotaru Valentina, cercetătot științific 

superior/cum extern/ al  laboratorului de 

perinatologie 

(Nr. 02-1/50 (şt.)     din   28  iunie   2018)                                                                 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite din 

contul personal. 

 România, pentru a participa la 

seminarul pe tematica:  

“ Dezvoltarea dialogului social în 

sectorul sănătății“, în perioada 

11.08.2018-18.08.2018. 

Șcarevnea Victor, șef  Unitate de primiri 

urgente 

(Nr. 02-1/663    din     10  august   2018)                                                                       

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi suportate 

de organizatori. 

 

 

 

 

 

 

România, București, la Spitalul Clinic 

de Urgență pentru Copii “M. S. Curie“, 

pentru schimb de experiență, în 

perioada 17.09.2018-13.10.2018 

Haidarlî Doina, Maniuc Ecaterina, medici 

chirurg, secție RTI chirurgicală, Pisarenco 

Aliona, șef secție chirurgie nou/născuți, 

 Revenco Ina, medic chirurg, secție chirurgie 

nou-născuți 

 

   450.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi suportate 

din contul personal și  de 

organizatori. 

 



 (Nr. 02-1/755   din   14  septembrie   2018)     

( Nr. 02-1/783        din   24  septembrie   2018)                                                                                                                       

 

 

 

 

Erevan, Armenia, cu scop de  

participare la Conferința internațională 

în chirurgie pediatrică.  

 

Babuci Stanislav- șef CNSPCI “Natalia 

Gheorghiu“, Vulpe Vilor- şef  bloc de operații 

chirurgicale,, Negru Ion- șef secție chirurgie 

septică, , Pociumban Rodica- medic chirurg-

pediatru, secția chirurgie urgentă- de la 

05.09.2018 pînă la 09.09.2018, dlor Bajurea 

Ala- medici neurochirurgi, secția 

neurochirurgie, Scutaru Vadim- medic 

neurochirurg, secția neurochirurgie- de la 

05.09.2018 pînă la 07.09.2018. 

 Nr. 02-1/721    din 04.09.2019) 

 

 

 

   550.00 

Cheltuielile aferente 

deplasăriivor fi suportate 

din contul personal. 

 Elveția, cu scop de a trece ciclul de 

perfecționare 

16.09.2018-29.09.2018. 

 

Gontari Iulia, kinetoterapeut, secția reabilitare 

clinică 

 (Nr. 02-1/736    din 10.08.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite din 

contul personal. 

 Turcia, Istanbul, cu scop de schimb de 

experiență în cadrul spitalului “Kog 

Healthcare“, în perioada 11.10.2018-

13.10.2018.  

 

Șveț Angela, medic obstetrician-ginecolog, 

secția consultativă pentru femei, 

(Nr. 02-1/831     din   5 octombrie   2018)                                                              

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi suportate 

de organizatori. 

 Rusia, Republica Ciuvașia, 

or.Cebocsarî, cu scop de perfecționare 

în chirurgie minim invazivă la copii, în 

perioada 12.11.2018-30.11.2018. 

Dogotari Nicolae, cercetător științific al  

laboratorului  chirurgical de corecție a viciilor 

congenitale  

(Nr. 02-1/82 (şt.)   din   07   noiembrie   2018)                                                              

 

 

 

   275.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

din contul personal. 

 or.Moscova, Rusia, cu scopul 

particiării la Conferința Internațională 

pe tematica “ Лучшее начало жизни – 

грудное вскармливание в целях 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и достижения Целей 

устойчивого развития в Европейском 

Carauș Tatiana, cercetătot științific superior al  

laboratorului  științific  perinatologie  

(Nr. 02-1/81 (şt.)     din   06   noiembrie   2018)                                                          

 Cheltuielile aferente 

deplasării vor fi acoperite 

din contul personal. 



регионе ВОЗ“, сare este organizată de 

Organizația Mondială a Sănătății, 

Cartierul General din Geneva, în 

perioada 06.11.2018-08.11.2018. 

 Rusia, Republica Ciuvașia, 

or.Cebocsarî, cu scop de perfecționare 

în chirurgie minim invazivă la copii, în 

perioada 12.11.2018-30.11.2018.  

 

Ambros Igor, şef Clinica pediatrie 

(Nr. 02-1/921 din   31 octombrie   2018)                                                                       

 

 

 

   275.00 

Cheltuielile aferente 

deplasării  suportate de 

organizatori 

 Rusia, Republica Ciuvașia, 

or.Cebocsarî, cu scop de perfecționare 

în chirurgie minim invazivă la copii, în 

perioada 12.11.2018-30.11.2018.  

 

Eremia Victor, medic rezident, Departamentul 

Chirurgie 

(Nr. 02-1/935     din   06  noiembrie   2018)                                                                 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de 

organizatori. 

 București, România, cu scop de 

experiență ce ține de activitatea în 

domeniul chirurgiei pediatrice la 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 

“M.S.Curie“, în perioada 19.11.2018-

14.12.2018. 

Ganea Cristina, medic anesteziolog-

reanimatolog, secție reanimare chirurgicală, 

Cojușnean Svetlana, Sîrbu Ion, medici 

ortopezi-traumatologi, secția ortopedie și 

traumatologie, Pociumban Rodica, medic 

chirurg, secția chirurgie urgentă 

(Nr. 02-1/946 din  8  noiembrie  2018)                                                                           

 Cheltuielile aferente 

deplasăriivor suportate de 

Spitalul gazdă și personal. 

 Basel, Elveția, cu scopul participării la 

Atelierul regional OMS pentru 

capacitarea experților regionali în 

implimentarea analizei cazurilor 

decesului perinatal, în perioada 

04.12.2018-06.12.2018.  

 

Curteanu Ala, şef al laboratorului ştiinţific de 

perinatologie 

(Nr. 02-1/90 (știința)    din  3 decembrie  2018)                                                           

 Cheltuielile aferente 

deplasării acoperite din 

contul Biroului OMS 

pentru Europa din 

Kopenhaga. 

 

   

ianuarie-septembrie - anul 2019  

 

  

 

 

Viena, Austria, cu scop de participare 

la congresul European de radiologie, în 

Macștutis Artur, medic rezident, 

Crivceanscaia Evghenia, medic imagist-

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 



 perioada 26.02.2019-04.03.2019 radiolog,secția radiologie și imagistică,  

(Nr.02-1/159 din 22.02.2019) 

personal 

 România, cu scop de participare la 

conferința națională de pediatrie 2019, 

în perioada 03.04.2019-06.04.2019 

Hemei Viorica,Furtuna Tatiana, Bujor Dina, 

Ivas T, Ciuhrii Olga, medici rezidenți, 

Departamentul pediatrie 

(nr.02-1/299 din 03.04.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 

 

România, cu scop de participare la VII-

lea Congres al Societății Romîne de 

USG în obstetrică și ginecologie 

11.04.2019-13.04.2019 

Ciubotaru Irina, medic rezident, 

secțiaradiologie și imagistică 

(nr.02-1/324 din 11.04.2019) 

 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 Sinaia, România, cu scop  de 

participare la Congresul Internațional de 

conferințe, în perioada 08.05.2019-

12.05.2019 

Bejenaru Sergiu,șef secție, Curajos Tatiana, 

Urzica Aurel, Gaidăi Natalia, Morozan  

Nina, secția anesteziologie maternității, 

Coșpormac Viorica,șef secție reanimare 

obstetricală și ginecologică. 

(02-1/388 din 03.05.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 Spania, cu scop de participare la curs 

de perfecționare pe neurologie 

pediatrică , în perioada 07.05.2019-

10.05.2019 

Bunduchi Andrei, medic neurolog, secția 

neurologie neurologie nou-născuți 

(Ord.02-1/391 din 03.05.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de 

Neurologie –Pediatrică 

din Europa/bursa 

 Sankt-Petersburg, Rusia cu scop de 

participare la seminarul cu genericul 

Reanimare și terapie intensivă în 

neonatologie, în perioada 15.05.2019-

26.05.2019 

Rusu Liuba, medic neonatolog, secția 

reanimare și terapie intensivă nou-născuți 

(Ord.02-1/424 din 15.05.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 Glansk, Polonia, cu scop de participare 

la al X-lea Congres medical , în 

perioada 28.05.2019-01.06.2019 

Ambros Igor, medic chirurg, secția chirurgie 

septică 

(02-1/431 din 16.05.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 Vena, Austria, cu scop de participare la 

Congresul: Euroancesthesia 2019, în 

perioada 31.05.2019-04.06.2019 

Oglinda Ana, medic anesteziolog-

reanimatolog, secția reanimare pediatrică. 

(02-1/444 din 21.05.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 Borșa, Maramureș cu scop de 

participare la ConferinȚa Internațională 

Balan Aurelia, asistentă medicală superioară, 

secția RTI nou/născuți, 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 



Zilele Neonatologiei Moldave, în 

perioada 13.06.2019-15.06.2019 

Crivceanscaia Larisa, șef, secția RTI nou-

născuți, Manciu Liudmila, medic neonatolog, 

secția nou-născuți II, Bozadji Veaceslav, șef 

secție neurologie,Panfil Ana, medic rezident, 

Departamentul obstetrică 

(Nr.02-1/513 din 10.06.2019) 

personal 

 Tîrgul-Mureș, Romînia, cu scop de 

participare la curs de instruire în 

domeniul reanimării neonatale, 

în perioada 17.06.2019-19.06.2019 

Manciu ludmila, medic neonatolog, secția 

nou-născuți II,  

Panfil Ana, medic rezident, Departamentul 

obstetrică 

(Nr.02-1/520 din 13.06.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de 

Fundația Cred, Centrul 

Româno-Elvețian pentru 

dezvoltarea Sistemului de 

Sănătate 

 

 

București, România, cu scop de 

participare la Congresul Societății 

Române de endocrinologie, în perioada 

19.06.2019-22.06.2019 

Chiriac Andrian, șef secție endocrinologie 

(Nr.02-1/542 din 19.06.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării  suportate de 

organizatori 

 

 

 

 

Kiev, Ucraina,  cu scop de participare 

la Workshopul regional "Maternal and 

Infant Health", în perioada 03.06.2019-

04.06.2019. 

Carauș Tatiana, cercetător științific superior, 

laboratorul științific perinatologie, Petrov 

Victor, șef  laboratorului științific obstetrică, 

Curteanu Ala, șef laboratorului științific 

perinatologie  

(Nr. 02-1/32 știința  din   28   mai   2019   )                                                                  

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de 

organizatori - Global 

Challenges Research 

Fund. 

 

 

 

București, România, cu scop de vizita 

de lucru-schimb de experiență la 

Spitalul Clinic de Urgență pentru copii 

M.S.Curie, 

În perioada 27.06.2019-28.06.2019 

Babuci Stanislav, șef CNȘPCP Natalia 

Gheorghiu, 

Eremia Victor, medic rezident, Departamentul 

chirurgie. 

(Nr.02-1/538 din 19.06.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate: 

cazarea și diurna din 

contul instituției, restul 

din cont personal. 

 Astana,Cazahstan, cu scop de 

participare la Congresul Euroasiatic a 

neurochirurgilor de copii, în perioada 

10.07.2019-14.07.2019 

Scutaru Vadim, medic neurochirurg, 

Litovcenco Anatol, șef secție neurochirurgie, 

Pociumban Rodica, medic chirurg, secția 

chirurgie urgentă 

(Nr.02-1/548 din 24.06.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 Brașov, România, cu scop de Untilov Adriana, medic  Cheltuielile aferente 



participare la școală de vară în 

radiologie, manifestare dedicată 

formării profesionale, în perioada 

03.07.2019-08.07.2019 

rezident,Crivceanscaia Evghenia,medic 

imagist-radiolog, secția radiologie și 

imagistică, 

(Nr.02-1/560 din 25.06.2019) 

deplasării suportate 

personal 

 

 

 

Belgrad, or.Serbia, cu scop de 

participare la Workshopul regional 

"Optimal Infant and Young Child 

Feeding", în perioada 01.07.2019-

05.07.2019. 

Carauș Tatiana, cercetător științific superior, 

laboratorul științific perinatologie. 

(Nr. 02-1/37( știința)    din   24   iunie   2019  )                                                             

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de 

UNICEF, Moldova. 

 

 

 Suceavîța,Romînia, cu scop de 

participare la Școala de vară de 

epilepsie, în perioada 10.07.2019-

13.07.2019 

Bunduchi Andrei, medic neonatolog, secția 

neurologie nou/născuți. 

(Nr.02-1/565 din 26.06.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate 

personal 

 Sergheevca, Ucraina, cu scop de 

supravegherea copiilor cu diabet zaharat 

în cadrul Centrului de reabilitare pentru 

copii, în perioada 21.07.2019-

09.08.2019 

Chiriac Andrian, șef secție endocrinologie, 

Iavorschi Irina, medic rezident, departamentul 

pediatrie, 

Eșanu Valeriu, medic endocrinolog, secția 

consultativă pentru copii 

(Nr.02-1/636 din 17.07.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate: 

drumul(tur-retur) din 

contul instituției. 

 Sinaia, Romînia, cu scop de participare 

la Congresul Național de Cardiologie, în 

perioada 20.09.2019-21.09.2019 

Palii Ina, șef Clinica pediatrie. 

(Nr.02-1/824 din 18.09.2019) 

 Cheltuielile aferente 

deplasării suportate de 

organizatori. 

 


