INFORMAŢIA
privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Aparatului Central al Ministerului
Afacerilor Interne în perioada anului 2018
Costul deplasării
Nr.

1.

2.

3.

Informaţii despre deplasare
(scopul, ţara/oraşul, perioada)

Actul de delegare în străinătate
(nr.dispoziţiei/ordinului/nume,prenume/funcţia)

Reuniunea bilaterală de lucru în
cadrul Programului Operaţional
Comun România Republica
Moldova pentru anii 2014-2020,
14 – 17 ianuarie 2018, jud.
Maramureș, România.
Cel de-al V-lea modul de cursuri
de instruire în domeniul Politicii
de Securitate şi Apărare Comună
(PSAC), 21-27 ianuarie 2018,
Bruxelles, Belgia.
Cea de-a II-a rundă de negocieri
bilaterale
pe
marginea
proiectului Convenției între
Guvernul Republicii Moldova și

Ordin nr. 02 din 05.01.2018.
Mihail Beregoi, Secretar de stat;
Elena Cecceeva, consultant principal al DCI;
Aurel Bodeanu, ofiţer superior al SDOI.

Bugetul
autorităţii/instituţiei

Finanţare
externă

Cazare, Diurnă şi asigurare transport auto (turmedicală de către Secţia retur).
financiar-administrativă
a
MAI. ( 18240,36 lei).

Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Secţia
financiar- (tur-retur), diurnă şi
Gabriela Bîtca, specialist principal al Direcţiei administrativă a MAI. (88,00 cazare.
cooperare internaţională.
lei).
Dispoziţia nr. nr. 18/76 din 17.01.2018.

Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
diurnă, cazare şi asigurare cheltuielilor
de
cooperare medicală de către Secţia către organizatori.
financiar-administrativă
a

Dispoziţia nr. 18/104 din 22.01.2018.
Petru Ţurcan,
internaţională.

şef

al

Direcţiei

4.

5.

6.

7.

8.

Guvernul Regatului Belgia
privind cooperarea în domeniul
polițienesc, 24-27 ianuarie 2018,
Bruxelles, Belgia.
Summit-ul Agenda 2030 pentru
Ordin nr. 63 36 din 07.02.2018.
copii: soluţiile privind stoparea
violenţei, 13-16 februarie 2018, Dorin Purice, Secretar de stat în domeniul ordinii
Stockholm, Regatul Suediei.
și securității publice, prevenirii și combaterii
criminalității.
Vizita de studiu în domeniul
Dispoziţia nr. 18/199 din 12.02.2018.
prevenirii şi investigării actelor
de corupţie, 12-16 februarie Alexandru Tocarjevschi, şef al Secţiei prevenire a
2018, Bucureşti, România.
Direcţiei prevenire şi management operaţional al
SPIA, comisar.
Vizita de studiu în cadrul
Dispoziţia nr. 18/37 din 11.01.2018.
Ministerului Federal de Interne
al Republicii Austria, 14-19 Victor Tomşa, consilier al Cabinetului ministrului.
ianuarie 2018, Viena, Austria.
Igor Vieru, consilier al Cabinetului ministrului.
Eleonora Scorţenschi, şef al Direcţiei management
instituţional.
Anatolie Dănilă, șef al Direcției politici în
domeniul ordinii şi securităţii publice.
Nicolae Dragoman, specialist principal al Direcției
politici de personal și învățămînt.
Andrei Chirca, şef al Serviciului resurse umane a
DMI.
Vitalie Chiriac, specialist principal al Direcţiei
politici de personal şi învăţămînt.
Cea de-a 19-a Reuniune a
Dispoziţia nr. 18/174 din 06.02.2018.
grupului de experţi al (CCP
ESE), 12-15 februarie 2018, Mihail Beregoi, Secretar de stat;
Ljubljana, Slovenia.
Gabriela Bîtca, specialist principal al Direcţiei
cooperare internaţională.
Atelierul de lucru privind
Dispoziţia nr. 18/213 din 13.02.2018.
evaluarea
dezvoltării,
implementării şi a impactului Andrei Eremeia, consultant principal al DAMEP.

MAI. ( 14397,48 lei).

Transport aerian (tur-retur),
diurnă, cazare şi asigurare
medicală de către Secţia
financiar-administrativă
a
MAI. ( 21444,19 lei).
Asigurare medicală, de către
Secţia
financiaradministrativă a MAI.

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

Transport
aerian
(tur-retur), cazare şi
diurnă.

Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
diurnă, cazare şi asigurare cheltuielilor
de
medicală de către Secţia către organizatori.
financiar-administrativă
a
MAI. ( 107899,68 lei).

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
administrativă a MAI.
(6183,12 lei).
Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Secţia
financiar- (tur-retur), diurnă şi
administrativă a MAI. (50,00 cazare.

9.

10.

11.

12.

asupra politicilor în domeniul
drogurilor, 19-23 februarie
2018, Lisabona, Portugalia.
Cel de-al 3-lea atelier regional
cu
genericul
„Planificarea
strategică a MIF privind
definirea Strategiei şi elaborarea
Planului
de
acţiuni”,
27
februarie-01 martie 2018, Sofia,
Bulgaria.
Cel de-al 6-lea Forum European
privind Protecţia Civilă 2018 cu
genericul „Protecția civilă în
formatul
schimbărilor
riscurilor”, eveniment organizat
de către Direcția Generală
pentru Protecție Civilă și
Operațiuni de Ajutor Umanitar
(DG ECHO) a Comisiei
Europene, 04-07 martie 2018,
Bruxelles, Belgia.
Cu privire la participarea
delegaţiei MAI la Conferinţa
regională de nivel înalt privind
consolidarea angajamentelor în
domeniul
controlului
armamentului uşor în Europa de
Sud-Est, 31 ianuarie - 02
februarie 2018, în or. Podgorica,
Muntenegru.
Curs de instruire privind
corupţia publică şi afaceri
interne, organizat de către
Academia
Internaţională
a
Organelor de Drept (ILEA), 1824 martie 2018, Budapesta,

lei).
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Vladimir Sava, şef al Direcţiei politici în domeniul
diurnă şi asigurare
managementului integrat al frontierei de stat,
medicală.
comisar principal.
Dispoziţia nr. 18/235 din 16.02.2018.

Ordin nr. 52 din 23.02.2018.
Vitalie Bîrsan, Secretar de stat în domeniul
gestionării crizelor și situațiilor de urgență,
rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
Tatiana Ursu, specialist principal al Direcției
politici în domeniul gestionării crizelor și situațiilor
de urgență.

Asigurarea
medicală
şi
diurnă pentru Vitalie Bîrsan
şi transport aerian (tur-retur),
cazare, diurnă şi asigurare
medicală pentru Tatiana Ursu
de către Secţia financiaradministrativă
a
MAI.
(25389,56 lei).

Transport
aerian
(tur-retur) şi cazare
pentru
Vitalie
Bîrsan.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
Dorin Purice, Secretar de stat în domeniul ordinii financiar-administrativă
a
și securității publice, prevenirii și combaterii MAI. (3156,91 lei).
criminalității.
Ordin nr. 17 din 24 ianuarie 2018.

Dispoziţia nr. 18/306 din 03.03.2018.
Vasile Harea, şef al Direcției combaterea corupției
a SPIA, comisar principal.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diferenţa cuantumului de (tur-retur), diurnă şi
diurnă de către
Secţia cazare.
financiar-administrativă
a
MAI. (4496,99 lei).

13.

14.

15.

16.

17.

Ungaria.
Cea de-a 61-a sesiune a
Comisiei
ONU
privind
stupefiantele,
eveniment
organizat de către Oficiul ONU
pentru combaterea drogurilor şi
a criminalităţii, 11-16 martie
2018, Viena, Austria.
Cea de-a 18-a Reuniune a
Comitetului de Miniştri al
Convenţiei pentru Cooperare
Poliţienească în Europa de SudEst (CCP ESE), precum şi
Conferinţa
Ministerială
a
Procesului
de
la
Brdo
concomitent
cu
Reuniunea
conducerii
Guvernării
integratoare a securităţii interne
(IISG), 14-17 martie 2018, Brdo
pri Kranju, Slovenia.
Conferința
cu
genericul
„Femeile în organele de drept”,
05-10 martie 2018,
Tbilisi,
Georgia.
Cea de-a II-a rundă de negocieri
bilaterale
pe
marginea
proiectului
Acordului
între
Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Turcia în
domeniul formării și instruirii
personalului din organele de
drept, 13-15 martie 2018,
Ankara, Republica Turcia.
Cea
de-a
4-a
Reuniune
interguvernamentală la nivel de

Ordin nr. 75 din 06.03.2018.
Mihail Beregoi, Secretar de stat în domeniul
cooperării internaţionale, politicilor de personal şi
învăţămînt.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
financiar-administrativă
a
MAI. (2715,66 lei).

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
Mihail Beregoi, Secretar de stat;
financiar-administrativă
a
Gabriela Bîtca, specialist principal al Direcţiei MAI. (6183,12 lei).
cooperare internaţională. .
Ordin nr. 76 din 06.03.2018.

Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Secţia
financiar- (tur-retur), diurnă şi
Vica Rusu, specialist principal al Direcţiei politici administrativă a MAI. (51,37 cazare.
în domeniul ordinii şi securităţii publice.
lei).
Dispoziţia nr. 18/301 din 03.03.2018.

Dispoziţia nr. 18/324 din 07.03.2018.

Transport aerian (tur-retur), Cazare.
asigurarea
medicală
şi
Petru Ţurcan, şef al Direcţiei cooperare diurnă de către
Secţia
internaţională;
financiar-administrativă
a
Vitalie Chiriac, specialist principal al Direcției MAI.
politici de personal și învățământ.
(17733,32 lei).

Dispoziţia nr. 18/375 din 22.03.2018.

Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
diurnă, cazare şi asigurare cheltuielilor
de

18.

19.

20.

21.

22.

experţi în domeniul crimelor
cibernetice, 02-06 aprilie 2018,
Viena, Austria.
Reuniunea bilaterală de lucru în
cadrul Programului Operaţional
Comun România Republica
Moldova pentru anii 2014-2020,
25-28 martie 2018,
ClujNapoca, România.
Cea de-a 4-a reuniune a
Consiliului
de
Asociere
Republica
Moldova-Uniunea
Europeană, 02-04 mai 2018,
Bruxelles, Regatul Belgiei.
Vizita de familiarizare privind
organizarea
sistemului
de
intervenții şi gestionare a
situațiilor
de
urgență
și
excepționale, 25 aprilie 2018,
Iaşi, România.

Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de medicală de către Secţia către organizatori.
prevenire şi combatere a criminalităţii.
financiar-administrativă
a
MAI. (21428,45 lei).
Cazare, Diurnă şi asigurare transport auto (turDispoziţia nr. 18/357 din 20.03.2018.
medicală de către Secţia retur).
Mihail Beregoi, Secretar de stat;
financiar-administrativă
a
Elena Cecceeva, consultant principal al DCI;
MAI. (26037,84 lei).
Aurel Bodeanu, ofiţer superior al SDOI.
Ordin nr. 147 din 24.04.2018.
Alexandru Jizdan, ministru al afacerilor interne.

Dispoziţia nr. 18/538 din 21.04.2018.
Ludmila Zaporojan, şef al Direcției politici în
domeniul gestionării crizelor și situațiilor de
urgență; Vitalie Cozmolici, consultant principal al
Direcției politici în domeniul gestionării crizelor și
situațiilor de urgență;
Iurie Timotin, specialist principal al Serviciului
informare și comunicare cu mass-media (șofer).

Vizita
de studiu privind
Dispoziţia nr. 18/531 din 21.04.2018.
preluarea bunelor practici în
domeniul
anticorupţiei
şi Anatolie Postică, şef al Serviciului protecţie
protecţiei interne, 24-27 aprilie internă şi anticorupţie, comisar-şef;
2018, Bucureşti, România.
Vitalie Sargheoliu, şef al Direcţiei asigurare
operativă al Serviciului protecţie internă şi
anticorupţie, comisar-şef.
Cea de-a 18-a Conferinţă
Dispoziţia nr. 18/514 din 18.04.2018.
Internaţională a Centrelor de
Justiţie Familiale, 21-29 aprilie Anatolie Dănilă, şef al Direcției politici în
2018,
Fort Worth, Texas, domeniul ordinii şi securităţii publice.

Transport auto (tur-retur),
cazare, carte verde, vinietă,
diurnă şi asigurare medicală
de către Secţia financiaradministrativă a MAI.
(18142,7 lei).
Transport auto (tur-retur),
carte verde, rovinietă, diurnă
şi asigurare medicală de către
Secţia
financiaradministrativă a MAI.
(2646,41 lei).

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

Transport auto (tur-retur), Fără
suportarea
cazare, diurnă, carte verde, cheltuielilor
de
rovinietă
şi
asigurare către organizatori.
medicală de către Secţia
financiar-administrativă
a
MAI. (11804,46 lei).
Diferenţa cuantumului de
diurnă de către Secţia
financiar-administrativă
a
MAI. (3589,45 lei).

Transport
aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.

23.

24.

25.

26.

27.

Statele Unite ale Americii.
Reuniunea grupului de lucru
privind procesele administrative
cu
privire
la
controlul
transnaţional al bazelor de date
şi sesiuni de training armonizat,
23-25 aprilie 2018, Karlsruhe,
Germania.
Vizita de studiu în contextul
lansării proiectului „Suport
pentru Centrul de apel pentru
migranţi”, 12-14 aprilie 2018,
Braga, Portugalia.

Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Radu Catanoi, specialist principal al Direcţiei
diurnă şi asigurare
politici în domeniul managementului integrat al
medicală.
frontierei de stat, comisar.
Dispoziţie nr. 18/513 din 18.04.2018.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurna de către Secţia (tur-retur) şi cazare.
Octavian Troşcenco, şef al Direcţiei politici în financiar-administrativă
a
domeniul migraţiei şi azilului;
MAI.
Olesea Cotoman, consultant principal al Direcţiei (4239,44 lei).
politici în domeniul migraţiei şi azilului.
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/475 din 18.04.2018.
diurna de către Secţia (tur-retur) şi cazare.
Gabriela Bîtca, specialist principal al Direcţiei financiar-administrativă
a
cooperare internaţională.
MAI.
(2457,29 lei).
Ordin nr. 258 din 02.05.2019.

Cea de-a 2-a rundă neoficială
pentru negocierea Acordului
privind schimbul automatizat de
date ADN, date dactiloscopice şi
date
de
înregistrare
a
autovehiculului, precum şi a
Protocolului de implementare al
acestuia, 18-20 aprilie 2018,
Portorož, Slovenia.
Vizita de studiu în contextul
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/555 din 26.04.2018.
dezvoltării Centrului Integrat de
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Pregătire pentru Aplicarea Legii Ianuş Erhan, director al Centrului Integrat de
diurnă şi asigurare
(CIPAL), 29 aprilie-02 mai Pregătire pentru Aplicarea Legii;
medicală.
2018, Budapesta, Ungaria.
Andrei Cecoltan, şef al Secţiei resurse umane al
CIPAL;
Natalia Furtuna, şef al Cabinetului CIPAL.
Reuniunea bilaterală de lucru în
Dispoziţia nr. 18/569 din 02.05.2018.
cadrul Programului Operaţional
Comun România Republica Elena Cecceeva, consultant principal al DCI.
Moldova pentru anii 2014-2020,
03 mai 2018, Iaşi, România

Asigurarea
medicală
şi Transport auto (turdiurna de către
Secţia retur).
financiar-administrativă
a
MAI. (300,24 lei).

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Atelierul de lucru regional cu
genericul
„Integritatea
şi
Măsurile de Control în Apărare
şi Instituţiile de Aplicare a
Legii”, 07-10 mai 2018,
Podgorica, Muntenegru.
Cea de-a 46-a conferinţă
regională
europeană
INTERPOL, 15-19 mai 2018,
Dublin, Irlanda.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurna de către Secţia (tur-retur) şi cazare.
Alexandru Tocarjevschi, şef al Secţiei prevenire a financiar-administrativă
a
Direcţiei prevenire şi management operaţional al MAI.
SPIA, comisar.
(3228,26 lei).
Dispoziţia nr. 18/568 din 27.04.2018.

Ordin nr. 160 din 10.05.2018.

Mihail Beregoi, Secretar de stat în domeniul
cooperării internaţionale, politicilor de personal şi
învăţămînt.
Curs de instruire în cadrul Şcolii
Dispoziţia nr. 18/599 din 08.05.2018.
NATO din Oberammergau, 27
mai
02
iunie
2018, Ianoş Mitriuc, specialist principal al Direcţiei
Oberammergau, Germania.
politici de personal şi învăţămînt, inspector
principal.
Vizita
de studiu privind
Dispoziţia nr. 18/601 din 08.05.2018.
dezvoltarea şi consolidarea
capacităţii de reacţionare a Valentin Gorgan, şef adjunct al SDOI;
subdiviziunilor MAI al RM la Aurel Baciu, şef adjunct al DI a SDOI;
apelurile
de
urgenţă
ale Alina Bunghez, şef al Serviciul informare și
cetăţenilor, 14-17 mai 2018, comunicare cu mass-media a DMI;
Vilnius, Lituania.
Alina Zbancă, consilier al Cabinetului ministrului.
Atelierul de lucru în cadrul
Dispoziţia nr. 18/570 din 02.05.2018.
proiectului „Iniţiativă
de calitate în Europa de Est şi Octavian Troşcenco, şef al Direcţiei politici în
Caucazul de Sud” (QIEE), 02-04 domeniul migraţiei şi azilului.
mai 2018, Batumi, Georgia.
Curs de instruire cu genericul
Dispoziţia nr. 18/571 din 02.05.2018.
„Corupţia
publică
şi
investigaţiile
financiare”, Nani Sergiu, şef al Secţiei nr. 2 a Direcţiei
organizat de către Academia securitate internă a SPIA.
Internaţională a Organelor de
Drept (ILEA), 29 aprilie-05 mai
2018, Budapesta, Ungaria.
Cel de-al II-lea modul al
Dispoziţia nr. 18/614 din 10.05.2018.

Transport aerian (tur-retur),
diurnă, cazare şi asigurare
medicală de către Secţia
financiar-administrativă
a
MAI. (25479,35 lei).
Asigurarea
medicală
şi
diurnă de către
Secţia
financiar-administrativă
a
MAI. (6281,83 lei).

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

Transport
aerian
(tur-retur) şi cazare.

Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
diurnă, cazare şi asigurare cheltuielilor
de
medicală de către Secţia către organizatori.
financiar-administrativă
a
MAI. (47935,11 lei).
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.
Asigurare
medicală
şi Transport
aerian
diferenţa cuantumului de (tur-retur), diurnă şi
diurnă de către
Secţia cazare.
financiar-administrativă
a
MAI.
(4399,05 lei).
Asigurarea medicală de către Transport

aerian

34.

35.

36.

37.

38.

atelierului de lucru privind
evaluarea
dezvoltării,
implementării şi a impactului
asupra politicilor în domeniul
drogurilor, 21-25 mai 2018,
Veneţia, Italia.
Conferinţa
Asociaţiei
Internaţionale a Directorilor
instituţiilor de instruire în
domeniul de aplicare a legii, 1727 mai 2018, în or. Boston,
Massachusetts, Statele Unite ale
Americii, 17-27 mai 2018,
Boston, Massachusetts, Statele
Unite ale Americii
Vizita
de studiu privind
preluarea
experienţei
în
implementarea
Programului
Naţional de implementare a
Rezoluţiei 1325 a Consiliului de
Securitate al ONU, 13-18 mai
2018, Tbilisi, Georgia.
Conferinţa internaţională privind
preluarea
experienţei
în
domeniul
prevenirii
şi
combaterii terorismului, 09-12
mai 2018, Roma, Italia.
Vizita
de studiu privind
preluarea bunelor practici în
domeniul protecţiei informaţiilor
clasificate şi a protecţiei
personalului, 16-18 mai 2018,
Bucureşti, România.

Andrei Eremeia, consultant principal al DAMEP.

Secţia
financiar- (tur-retur), diurnă şi
administrativă a MAI. (45,86 cazare.
lei).

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diferenţa cuantumului de (tur-retur),
viză,
Dorin Purice, Secretar de stat în domeniul ordinii diurnă de către
Secţia diurnă şi cazare.
și securității publice, prevenirii și combaterii financiar-administrativă
a
criminalității.
MAI. (7499,46 lei).
Ordin nr. 168 din 15.05.2018.

Asigurarea medicală de către Transport
Secţia
financiar- (tur-retur),
Olga Ranga, specialist principal al Direcţiei politici administrativă a MAI (147 şi cazare.
de prevenire şi combatere a criminalităţii;
lei).
Nicolai Dragoman, specialist principal al Direcţiei
politici în domeniul ordinii şi securităţii publice.
Dispoziţia nr. 18/613 din 10.05.2018.

aerian
diurnă

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurna de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
Alexandru Tîşchevici, specialist principal al financiar-administrativă
a
Direcţiei politici de prevenire şi combatere a MAI. (3794,13 lei).
criminalităţii.
Transport auto (tur-retur), Fără
suportarea
Dispoziţia nr. 18/619 din 11.05.2018.
cazare, diurnă, carte verde, cheltuielilor
de
Anatolie Postică, şef al Serviciului protecţie rovinietă
şi
asigurare către organizatori.
internă şi anticorupţie, comisar-şef;
medicală de către Secţia
Iulian Jantuan, şef al Direcţiei protecţia financiar-administrativă
a
informaţiilor a Serviciului protecţie internă şi MAI. (14134,66 lei).
anticorupţie, comisar-şef;
Ruslan Sîrbu, şef al Direcţiei securitate internă a
Serviciului protecţie internă şi anticorupţie,
Dispoziţia nr. 18/612 din 08.05.2018.

39.

40.

41.

42.

43.

Vizita de studiu cu privire la
metodele şi tehnicile speciale de
investigaţie utilizate în Lituania
în cadrul Proiectuluiregional
,,TWINNING”, 20-26 mai 2018,
Vilnius, Lituania.
Curs de instruire privind
negocierile în calitate de
instrument de soluţionare a
conflictelor pentru negociatori în
cadrul institutului de relaţii
internaţionale
„Clingendael”,
03-08 iunie 2018,
Haga,
Olanda.
Runda
oficială
pentru
negocierea Acordului privind
schimbul automatizat de date
ADN, date dactiloscopice şi date
de înregistrare a autovehicolului,
07-10 mai 2018, Viena, Austria.
Eveniment
dedicat
Zilei
Direcţiei
Generale Anticorupţie a MAI al
României, 29-30 mai 2018,
Bucureşti, România.
Vizita de lucru în România, 0106 iunie 2018, Târgu Mureş,
Braşov şi Bucureşti.

comisar-şef.
Dispoziţia nr. 18/661 din 18.05.2018.
Vitalie Albu, şef al Secţiei nr. 4 a DCC a SPIA.

Asigurarea medicală de către Transport
Secţia
financiar- internaţional (turadministrativă a MAI.
retur), diurna şi
cazare.

Transport aerian (tur-retur) şi Cazare, taxa de
diurnă
de către
Secţia instruire
şi
Anatolie Dănilă, șef al Direcției politici în financiar-administrativă
a asigurare medicală.
domeniul ordinii şi securităţii publice.
MAI. (14004,52 lei).
Dispoziţia nr. 18/674 din 21.05.2018.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
Mihail Beregoi, Secretar de stat;
financiar-administrativă
a
Gabriela Bîtca, specialist principal al Direcţiei MAI. (8436,07 lei).
cooperare internaţională.
Ordin nr. 154 din 03.05.2018.

Dispoziţia nr. 18/713 din 28.05.2018.
Andrei Botnariuc, şef al Direcţiei prevenire şi
management operaţional al SPIA, comisar
principal.
Ordin nr. 189 din 31.05.2018.
Vitalie Bîrsan, Secretar de stat în domeniul
gestionării crizelor și situațiilor de urgență,
rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
Ludmila Zaporojan, şef al Direcției politici în
domeniul gestionării crizelor și situațiilor de
urgență;
Vitalie Cozmolici, consultant principal al Direcției
politici în domeniul gestionării crizelor și situațiilor

Transport aerian (tur-retur),
diurnă şi asigurare medicală
de către Secţia financiaradministrativă a MAI.
(6981,06 lei).
Transport auto (tur-retur),
carte verde, vinietă, cazare,
diurnă și asigurare medicală
de către Secţia financiaradministrativă a MAI.
(45126,41 lei).

Cazare.

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

44.

45.

46.

47.

de urgență;
Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în
domeniul rezervelor materiale de stat şi de
mobilizare;
Iurie Timotin, specialist principal al Serviciului
informare și comunicare cu mass-media.
Conferinţa de închidere a
Fără suportarea cheltuielilor
Dispoziţia nr. 18/778 din 12.06.2018.
Programului
de
cooperare
de către MAI.
poliţienească al Parteneriatului Elena Cecceeva, consultant principal al DCI.
Estic, 13-15 iunie 2018, Tbilisi,
Georgia.
Şedinţa experţilor al Consiliului
Transport aerian (tur-retur),
Dispoziţia nr. 18/779 din 12.06.2018.
Miniştrilor Afacerilor Interne al
diurnă şi asigurare medicală
statelor-membre ale CSI, 17-19 Gabriela Bîtca, specialist principal al Direcţiei de către Secţia financiariunie 2018, Baku, Azerbaidjan.
cooperare internaţională.
administrativă a MAI.
(12455,37 lei).
Curs de instruire cu genericul
Asigurare medicală, precum
Dispoziţia nr. 18/748 din 04.06.2018.
„Liderismul
și
combaterea
şi diferenţa cuantumului de
corupţiei”, organizat de către Ruslan Sîrbu, şef al Direcţiei securitate internă a diurnă
de către
Secţia
Academia
Internaţională
a SPIA, comisar-şef;
financiar-administrativă
a
Organelor de Drept (ILEA), 10- Andrei Botnariuc, şef al Direcţiei prevenire şi MAI.
16 iunie 2018,
Budapesta, management operaţional a SPIA, comisar principal; (17486,64 lei).
Ungaria.
Gabriel Ţigănaş, şef al Secţiei nr. 1, şef adjunct al
Direcţiei combaterea corupţiei a SPIA, comisar
principal;
Alexandru Tocarjevschii, şef al Secției prevenire a
Direcției prevenire și management operațional a
SPIA, comisar.
Conferinţa
ministerială
a
Transport auto (tur-retur),
Ordin nr. 198 din 08.06.2018.
statelor-membre ale Forumului
carte verde, vinietă, cazare
de la Salzburg, 14-15 iunie Mihail Beregoi, secretar de stat în domeniul pentru dl Aurel Bodean,
2018, București, România.
cooperării internaţionale, politicilor de personal şi diurnă și asigurare medicală
învăţămînt;
de către Secţia financiarPavel Goncear, ofiţer de legătură al MAI la administrativă a MAI.
SELEC;
(5025,54 lei).
Aurel Bodean, ofiţer superior al Serviciului dirijare

Transport
aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.
Cazare.

Transport
aerian
(tur-retur), diurnă şi
cazare.

Cazare.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Vizita
de studiu privind
preluarea şi implementarea
bunelor practici în domeniul
tehnicilor
speciale
de
investigaţii, 24-30 iunie 2018,
Helsinki, Finlanda.
Curs de instruire cu genericul
„Political empowerment of
women”, 17-29 iunie 2018,
Haifa, Israel.
Cea de-a 4-a reuniune a
Subcomitetului RM-UE pentru
libertate, securitate şi justiţie,
19-21 iunie 2018, Bruxelles,
Regatul Belgiei.
Cea de-a 3-a conferinţă anuală a
absolvenţilor Centrului George
C. Marshall, 10-13 iulie 2018,
Sofia, Bulgaria.
Activităţile de comemorare a
domnitorului „Ştefan cel Mare”
şi Festivalul Internaţional de
Muzică Militară din Albertville,
ediţia a 41-a, 02 iulie 2018, în
or. Suceava, România, 04-12
iulie 2018, în or. Albertville,
Franţa.
Cursul de instruire cu genericul
„Poliţia şi societatea”, 12-31
august 2018, Ierusalim, Israel.
Cea de-a V-a reuniune a
Comisiei interguvernamentale

operațională și inspectare.
Dispoziţia nr. 18/785 din 14.06.2018.

Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Secţia
financiar- (tur-retur), diurna şi
Alexei Leagul, şef adjunct al Serviciului protecţie administrativă a MAI.
cazare.
internă şi anticorupţie.
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Olesea Vladîca, şef al Secţiei relaţii internaţionale
diurnă şi asigurare
şi management proiecte a Centrului Integrat pentru
medicală.
Aplicarea Legii.
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Dispoziţia nr. 18/799 din 18.06.2018.
cazare, diurnă și asigurare cheltuielilor
de
Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de medicală de către Secţia către organizatori.
prevenire şi combatere a criminalităţii.
financiar-administrativă
a
(16792,36 lei).
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/859 din 29.06.2018.
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
Ana Jigala, ofiţer principal al Secţiei prevenire a financiar-administrativă
a
Direcţiei prevenire şi management operaţional a MAI. (2843,51 lei).
SPIA, comisar.
Asigurarea
medicală
şi Transport auto (turDispoziţia nr. 18/730 din 04.06.2018.
diurnă de către Secţia retur) şi cazare.
Tudor Prida, șef adjunct al Direcției formare financiar-administrativă
a
profesională a Inspectoratului General pentru MAI. (10967,08 lei).
Situații de Urgență, detașat în funcția de ofițer
superior de investigații al Secței nr. 3 a Direcției
securitate internă a Serviciului protecție internă și
anticorupție.
Transport aerian (tur-retur) şi Cazare, taxa de
Dispoziţia nr. 18/897 din 09.07.2018.
diurnă de către
Secţia instruire
şi
Eugeniu Belecciu, specialist principal al Direcției financiar-administrativă
a asigurare medicală.
politici în domeniul ordinii şi securităţii publice.
MAI. ( 22455,92 lei).
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 217 din 23.06.2018.
cazare, diurnă și asigurare cheltuielilor
de
Dispoziţia nr. 18/787 din 14.06.2018.

54.

55.

56.

57.

58.

pentru integrare
europeană
Republica Moldova-România,
24-25 iunie 2018, București,
România.

Mihail Beregoi, secretar de stat în domeniul
cooperării internaţionale, politicilor de personal şi
învăţămînt;
Pavel Goncear, ofiţer de legătură al MAI la
SELEC.
Reuniunea
ordinară
a
Ordin nr. 234 din 06.07.2018 şi 238 din
Consiliului
Miniştrilor
11.07.2018.
Afacerilor Interne al statelormembre ale CSI (CMAI), 19-21 Alexandru Jizdan, ministru al afacerilor interne;
iulie 2018, Baku, Azerbaidjan.
Oleg Ganuşceac, şef al Cabinetului ministrului;
Petru Ţurcan, șef al Direcţiei cooperare
internaţională.
Vizita de studiu la Agenția
Ordin nr. 210 din 20.06.2018.
Națională Antidrog, România,
25-26 iunie 2018, București, Dorin Purice, Secretar de Stat în domeniul ordinii
România.
și securității publice, prevenirii și combaterii
criminalității;
Vladislav Cojuhari, șef al Direcției politici de
prevenire și combatere a criminalității.
Cea de-a 17-a Sesiune a
Ordin nr. 182 din 29.05.2018.
Consiliului SELEC, 29-31 mai
2018, București, România.
Mihail Beregoi, Secretar de stat în domeniul
cooperării internaţionale, politicilor de personal şi
învăţămînt;
Pavel Goncear, ofiţer de legătură al MAI la
SELEC;
Aurel Bodean, ofiţer superior al Serviciului dirijare
operațională și inspectare.
Cea de-a 9-a reuniune a
Dispoziţia nr. 18/932 din 23.07.2018.
Grupului de lucru privind
prevenirea corupţiei, eveniment Anatolie Postică, şef al Serviciului protecţie
organizat de către Secretariatul internă şi anticorupţie, comisar-şef.
Oficiului
Naţiunilor
Unite
pentru Droguri şi Criminalitate
(UNODC), 05-08 septembrie
2018, Viena, Austria.

medicală de către Secţia către organizatori.
financiar-administrativă
a
(9721,25 lei).

Transport aerian (tur-retur), Cazare.
asigurare medicală şi diurnă
de către Secţia financiaradministrativă
a
MAI.
(28452,84 lei).
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
financiar-administrativă
a
MAI. (2794,01 lei).

Transport auto (tur-retur), Fără
suportarea
carte verde, vinietă, cazare, cheltuielilor
de
diurnă și asigurare medicală către organizatori.
de către Secţia financiaradministrativă a MAI.
(13761,07 lei).

Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
cazare, diurnă și asigurare cheltuielilor
de
medicală de către Secţia către organizatori.
financiar-administrativă
a
(18189,13 lei).

59.

60.

61.

62.

63.

Curs de instruire cu genericul
„combaterea
criminalității
organizate
transnaționale”,
eveniment organizat de către
Centrul European pentru Studii
de Securitate George C.
Marshall, 31 iulie-25 august
2018, Garmisch-Partenkirchen,
Germania.
Evenimente privind prezentarea
şi testarea echipamentelor „DJI
AeroScope PORTABLE UNIT”,
21-23 august 2018, Bucureşti,
România.
Cursul integrat de management
al situaţiilor de criză UE, 02-07
septembrie 2018,
Helsinki,
Finlanda.

Asigurare medicală, precum Transport
aerian
şi diferenţa cuantumului de (tur-retur), diurnă şi
Andrei Botnariuc, şef al Direcţiei prevenire şi diurnă
de către
Secţia cazare.
management operaţional a SPIA, comisar principal financiar-administrativă
a
(perioada de delegare 31 iulie-25 august 2018);
MAI.
Sergiu Olşanschi, şef adjunct al Centrului pentru (18911,74 lei).
combaterea traficului de persoane al INI al IGP,
comisar principal (perioada de delegare 01-25
august 2018).
Cazare, diurnă şi asigurare Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/1008 din 15.08.2018.
medicală (5439,85 lei).
(tur-retur).
Vitalii Creciun, ofiţer superior de investigaţii a
Secţiei tehnico-speciale a SPIA, inspector principal.

Cursul de instruire a ofiţerilor
forţelor poliţieneşti în domeniul
managementului crizelor civile
UE, 02-08 septembrie 2018,
Vicenza, Italia.
Cursul de instruire cu genericul
„Programul de studii de
securitate aplicată”, eveniment
organizat de către Centrul
European pentru Studii de
Securitate George C. Marshall,
03 septembrie-16 noiembrie
2018, Garmisch-Partenkirchen,
Germania.
Curs de instruire cu genericul
„Terorismul internaţional-factor
de risc la adresa securităţii în

Transport
aerian
(tur-retur) şi cazare.

Dispoziţia nr. 18/964 din 30.07.2018.

Dispoziţia nr. 18/1031 din 23.08.2018.

Transport aerian (tur-retur),
diurnă și asigurare medicală
Anatolie Dănilă, șef al Direcției politici în de către Secţia financiardomeniul ordinii şi securităţii publice.
administrativă a MAI.
(10735,35 lei).
Asigurarea
medicală
şi
Dispoziţia nr. 18/1030 din 23.08.2018.
diurnă de către
Secţia
Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal financiar-administrativă
a
de contact al Direcţiei cooperare internaţională.
MAI. (5545,87 lei).

Cazare şi taxa de
instruire.

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
Vica Rusu, specialist principal al Direcţiei politici administrativă a MAI.
în domeniul ordinii şi securităţii publice;
(117041,46 lei).
Serghei Pântea, specialist principal al Direcţiei
politici de prevenire şi combatere a criminalităţii.
Dispoziţia nr. 18/1037 din 23.08.2018.

Dispoziţia nr. 18/1037 din 23.08.2018,
Dispoziţia nr. 18/1219 din 10.10.2018

Transport auto (tur-retur), Cazare.
carte verde, vinietă, diurnă şi
asigurare medicală
către

64.

65.

66.

67.

spaţiul
Schengen”,
octombrie 2018,
România.

14-20 Anatolie Postică, şef al Serviciului protecţie
Buzău, internă şi anticorupţie, comisar-şef;
Ion Poiană, specialist principal al Direcţiei politici
de personal şi învăţămînt;
Liudmila Sîrghii, ofiţer superior de investigaţie al
DMOCPE a SPIA, inspector principal.
Reuniunea Panelului „Migrație,
Dispoziţia nr. 18/1210 din 09.10.2018.
Mobilitate
și
Gestionare
Integrată a Frontierelor” a Daniela Chiperco, consultant principal al Direcţiei
Platformei nr. 4 a Parteneriatului politici în domeniul migraţiei şi azilului;
Estic, 10-13 octombrie 2018, Victor Cara, specialist principal al Direcției
Tbilisi, Georgia.
politici în domeniul managementului integrat al
frontierei de stat.
Expoziția
,,Armament
și
Dispoziţia nr. 18/1209 din 08.10.2018.
Securitate-2018”,
08-13
octombrie 2018, Kiev, Ucraina. Valentin Gorgan, șef al Serviciului Dirijare
Operațională și Inspectare.
Cursul de formare de formatori,
Dispoziţia nr. 18/1055 din 03.09.2018.
09-21
septembrie
2018,
Bucureşti, România.
Erhan Ianuş, Director al CIPAL.
Odagiu Iurie, Director adjunct al CIPAL.
Furtună Natalia, Şef al Cabinetului CIPAL.
Starodub Sergiu, Şef al Secţiei organizare
învăţămînt al CIPAL.
Cecoltan Andrei, Şef al Secţiei resurse umane a
CIPAL.
Dragoman Nicolai, Specialist principal al Direcției
politici în domeniul ordinii și securității publice.
Șevciuc Eugeniu, Șef adjunct al Serviciului
protecţie internă şi anticorupţie.
Petru Țurcan, Șef al Direcției cooperare
internațională.
Poiană Ion, Specialist principal al Direcţiei politici
de personal şi învăţămînt.
Olesea Vladîca, șef al Secţiei relaţii internaţionale
şi management proiecte a CIPAL.

Secţia
financiaradministrativă a MAI.
(13394,00 lei).

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
administrativă a MAI.
(1233,58 lei).

Cazare, diurnă şi asigurare
medicală de către Secţia
financiar-administrativă
a
MAI. (12167,09 lei).
Fără suportarea cheltuielilor
de către MAI.

Transport auto (turretur).

Transport
internaţional (turretur),
cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.

68.

69.

70.

71.
72.

Nicolae Vascauțan, șef al Direcției politici de
personal și învățămînt.
Vizita de studiu organizată la
Fără suportarea cheltuielilor
Dispoziţia nr. 18/1156 din 28.09.2018.
Şcoala de Poliţie „Vasile
de către MAI.
Lascăr”,
30
septembrie-05 Iurie Odagiu, director adjunct pentru învăţământ al
octombrie 2018,
Câmpina, Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea
România.
Legii;
Leonid Cernev, director adjunct administrativ al
Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea
Legii;
Sergiu Starodub, șef al Secției organizare
învăţământ al CIPAL;
Andrei Cecoltan, șef al Secției resurse umane al
CIPAL;
Ianoș Mitriuc, specialist principal al Direcţiei
politici de personal şi învățământ.
Curs de studiere a limbii engleze
Transport aerian (tur-retur),
Dispoziţia nr. 18/1056 din 03.09.2018.
nivel B1 (intermediar), 02-29
asigurare medicală şi diurnă
septembrie 2018, România.
Alexandru Tocarjevschi, şef al Secţiei prevenire a de către Secţia financiarDirecţiei prevenire şi management operaţional a administrativă a MAI.
SPIA, comisar.
(17053,15 lei).
Cea de-a II-a ediţie a Forumului
Diurnă şi asigurare medicală
Dispoziţia nr. 18/1122 din 18.09.2018.
de nivel înalt privind schimbul
de către Secţia financiarde experienţă în implementarea Elena Cecceeva, consultant principal al Direcţiei administrativă a MAI.
Acordului de Asociere, 19-21 cooperare internaţională.
(2054,05 lei).
septembrie 2018, Kiev, Ucraina.
Curs de instruire cu genericul
Fără suportarea cheltuielilor
Dispoziţia nr. 18/1131 din 19.09.2018.
„The FBINA Europe/Eurasia
de către MAI.
Chapter Retrainer 2018”, 22-27 Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de
septembrie 2018,
Helsinki, prevenire şi combatere a criminalităţii.
Finlanda.
Reuniunea
panelului
cu
Fără suportarea cheltuielilor
Ordin nr. 306 din 27.09.2018.
genericul „Migraţie, Mobilitate
de către MAI.
şi Gestionare Integrată a Alexandru Larionov, Secretar de stat în domeniul
Frontierelor” a Platformei nr. 4 a managementului integrat al frontierei de stat,
Parteneriatului Estic, 26-28 migraţiei şi azilului, evidenţei populaţiei
şi

Transport auto (turretur)
cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.

Cazare.

Transport
aerian
(tur-retur) şi cazare.

Transport
aerian
(tur-retur) cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.
Transport auto (turretur)
cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.

septembrie
Ucraina.
Conferința
proiectului
how
Moldova
septembrie
România.

73.

Cea

2018,

Odesa, cetăţeniei.

de deschidere a
Ordin nr. 296 din 20.09.2018.
,,Transfer de knowRomânia-Republica Alexandru Vieru, Șef adjunct al Serviciului
(RO-MD)”, 20-21 dirijare operațională și inspectare;
2018, Bucureşti, Aurel Baciu, Șef adjunct al Direcției Inspectare al
Serviciului dirijare operațională și inspectare;
Ala Hmeliov, Ofițer principal al Secției
informațional-analitice a Centrului de coordonare al
Serviciului dirijare operațională și inspectare;
Denis Covali, Specialist principal al Direcţiei
politici în domeniul ordinii şi securităţii publice;
Sergiu Moscalenco, Șef al Direcției management
operațional, comunicare și programe externe al
Serviciului protecție internă și anticorupție;
Parascovia Mihăilă, Șef al Secției prevenirea
corupției a Direcției prevenire și studii anticorupție
a Direcției generale anticorupție al Serviciului
protecție internă și anticorupție;
Elisei Parasca, Ofițer principal de investigații al
Secției nr. 2 a Direcției combaterea corupției a
Direcției generale anticorupție al Serviciului
protecție internă și anticorupție;
Alexandru Mîțu, Ofițer superior de investigații al
Secției analiză strategică a Direcției analiză al
Serviciului protecție internă și anticorupție;
Valeriu Micleușanu, Specialist principal al
Direcției politici de prevenire și combatere a
criminalității;
Ianoș Mitriuc, Specialist principal al Direcției
politici de personal și învățământ;
Ludmila Zaporojan, Șef al Direcției politici în
domeniul gestionării crizelor și situațiilor de
urgență.
de-a 69-a sesiune a
Ordin nr. 305 din 27.09.2018.

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
administrativă a MAI.
(13293,34 lei).

Diurnă şi asigurare medicală Transport

aerian

74.

75.

76.

77.

78.
79.

80.

81.

Comitetului Executiv al Înaltului
Comisariat
ONU
pentru
Refugiaţi, 30 septembrie - 05
octombrie 2018,
Geneva,
Elveţia.
Curs de studiere a limbii engleze
nivel A2, 30 septembrie - 27
octombrie 2018, România.
Conferinţa cu genericul „Blue
Helmet Forum Austria 2018”,
10-12 octombrie 2018, Viena,
Austria.
Sesiunea de instruire on-line
privind integrarea de gen,
organizat de către membrii
platformei
OSCE,
09-12
octombrie 2018, Viena, Austria.
Curs de instruire cu genericul
„Law enforcement training for
capacity
building
project
LET4CAP”, 07-13 octombrie
2018, Slupsk, Polonia.
Curs de instruire în domeniul
Politicii de Securitate şi Apărare
Comună
(PSAC),
21-26
octombrie 2018, Kiev, Ucraina.
Curs de instruire cu genericul
„Women
Leadership”,
27
octombrie - 04 noiembrie 2018,
New-York, SUA.

de către Secţia financiarMihail Beregoi, secretar de stat în domeniul administrativă a MAI.
cooperării internaţionale, politicilor de personal şi (4016,27 lei).
învăţămînt;
Gheorghe Doncă, şef interimar al DAMEP.
Transport auto (tur-retur),
Dispoziţia nr. 18/1157 din 28.09.2018.
asigurare medicală şi diurnă
Parascovia Mihăilă, şef al Secţiei prevenire a de către Secţia financiarDPPA a DGA a SPIA, comisar principal.
administrativă a MAI.
(17532,13 lei).
Fără suportarea cheltuielilor
Dispoziţia nr. 18/1173 din 03.10.2018.
de către MAI.
Olesea Vladîca, şef al Secţiei relaţii internaţionale
şi management proiecte al Centrului Integrat pentru
Aplicarea Legii.
Fără suportarea cheltuielilor
Dispoziţia nr. 18/1172 din 03.10.2018.
de către MAI.
Natalia Furtuna, şef al Cabinetului CIPAL.

(tur-retur) şi cazare.

Cazare.

Transport
aerian
(tur-retur) cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.
Transport
aerian
(tur-retur) cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
Tatiana Ursu, specialist principal al Direcției administrativă
a
MAI.
politici în domeniul gestionării crizelor și situațiilor (4845,43 lei).
de urgență, inspector.
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/1252 din 16.10.2018.
de către MAI.
(tur-retur) cazare,
Dumitru Chisnenco, ofițer de legătură al MAI în
diurnă şi asigurare
cadrul Europol.
medicală.
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/1253 din 16.10.2018.
de către MAI.
(tur-retur) cazare,
Olesea Vladîca, şef al Secţiei relaţii internaţionale
diurnă şi asigurare
şi management proiecte al Centrului Integrat pentru
medicală.
Aplicarea Legii.
EUROGENDFOR
Tactical
Transport aerian (tur-retur), Cazare.
Dispoziţia nr. 18/1289 din 22.10.2018.
Exercise – EGEX18 în domeniul
asigurare medicală şi diurnă
Dispoziţia nr. 18/1186 din 04.10.2018.

82.

83.

84.

managementului crizelor civile
UE, 25-27 octombrie 2018,
Lisabona, Portugalia.
Reuniunea Core Group a
Conferinţei pe probleme de
securitate de la Munchen și
vizita
de lucru în Republica Belarus,
în
componența
delegației
guvernamentale condusă de
Prim-ministrul
Republicii
Moldova, dl Pavel FILIP, 30
octombrie - 01 noiembrie 2018,
Minsk, Republica Belarus.
Vizita de familiarizare privind
organizarea şi funcţionarea
Centrelor de instruire din cadrul
Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă al MAI din
România, 28 octombrie - 01
noiembrie 2018, România.
Curs de formare profesională cu
genericul „Politici şi strategii
europene
în
domeniul
controlului frontierelor, vizelor,
imigraţiei şi azilului”, eveniment
organizat de către Centrul
Multifuncţional de Pregătire
Schengen din România, 29
octombrie - 02 noiembrie 2018,
România.
Vizita
de studiu privind
preluarea bunelor practici şi
experienţe în procesul de
instruire iniţială şi continuă, 29

Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal
de contact al Direcţiei cooperare internațională,
comisar.
Ordin nr. 331 din 24.10.2018.
Alexandru Jizdan, ministrul afacerilor interne.

de către Secţia financiaradministrativă a MAI.
(15583,27 lei).
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
cazare, diurnă și asigurare cheltuielilor
de
medicală de către Secţia către organizatori.
financiar-administrativă
a
(14638,99 lei).

Cazare, diurnă și asigurare Transport auto (turmedicală de către Secţia retur).
Vitalie Bîrsan, Secretar de stat în domeniul financiar-administrativă
a
gestionării crizelor și situațiilor de urgență, MAI. (16390,85 lei).
rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
Ludmila Zaporojan, şef al Direcției politici în
domeniul gestionării crizelor și situațiilor de
urgență, comisar-şef.
Transport auto (tur-retur), Cazare.
Dispoziţia nr. 18/1311 din 26.10.2018.
carte verde, vinietă, diurnă şi
Octavian Troşcenco, şef al Direcţiei politici în asigurare medicală de către
domeniul migraţiei şi azilului;
Secţia
financiarRadu Catanoi, specialist principal al Direcţiei administrativă a MAI.
politici în domeniul managementului integrat al (9671,25 lei).
frontierei de stat;
Vladislav Verdian, specialist principal al Direcţiei
politici în domeniul managementului integrat al
frontierei de stat.
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/1310 din 26.10.2018.
de către MAI.
(tur-retur) cazare,
Ianuş Erhan, director al CIPAL;
diurnă şi asigurare
Leonid Cernev, director adjunct administrativ al
medicală.
Ordin nr. 330 din 24.10.2018.

85.

86.

87.

88.

89.

octombrie-03 noiembrie 2018, CIPAL;
Kiev, Ucraina şi Tbilisi, Sergiu Starodub, șef al Secției organizare
Georgia.
învăţământ al CIPAL;
Natalia Furtuna, şef al Cabinetului CIPAL.
Atelier de lucru în domeniul
Dispoziţia nr. 18/1333 din 29.10.2018.
protecţiei patrimoniului cultural
mobil şi combaterii traficului Pavel Goncear, ofiţer de legătură al MAI la
ilicit de bunuri culturale, 11-16 SELEC.
noiembrie 2018, Roma, Italia.
Curs integrat de management în
Dispoziţia nr. 18/1354 din 05.11.2018.
securitate UE, 11-15 noiembrie
2018, Suedia.
Anatolie Dănilă, șef al Direcției politici în
domeniul ordinii şi securităţii publice.

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
administrativă
a
MAI.
(4664,68 lei).

Transport aerian (tur-retur), Cazare şi taxa de
diurnă şi asigurare medicală instruire.
de către Secţia financiaradministrativă a MAI.
(16871,21 lei).
Transport aerian (tur-retur), Cazare.
Dispoziţia nr. 18/1332 din 29.10.2018.
diurnă şi asigurare medicală
Andrei Chirca, şef al Secţiei resurse umane a de către Secţia financiarDMI, inspector principal;
administrativă a MAI.
Vitalie Chiriac, specialist principal al Direcţiei (11977,39 lei).
politici de personal şi învăţămînt, comisar-şef.

Reuniunea
conducătorilor
subdiviziunilor resurse umane
ale
MAI/Poliţiei
statelor
membre CSI, cu genericul
„Problemele actuale cu privire la
îmbunătăţirea
activităţii
a
personalului din subordine”,1316 noiembrie 2018,
Baku,
Azerbaidjan.
Vizita de studiu în cadrul
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/1380 din 12.11.2018.
Centrului poliţienesc de instruire
de către MAI.
(tur-retur) cazare,
din Legionowo şi Şcoala de Ianuş Erhan, director al Centrului Integrat de
diurnă şi asigurare
poliţie din Katowice.
Pregătire pentru Aplicarea Legii;
medicală.
Iurie Odagiu, director adjunct pentru învăţământ al
Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea
Legii;
Sergiu Starodub, șef al Secției organizare
învăţământ al CIPAL;
Andrei Cecoltan, șef al Secției resurse umane al
CIPAL;
Nicolae Vascauţan, şef al Direcţiei politici de
personal şi învățământ.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Cea de-a 10-a Reuniune a
Comisiilor
SALW,
25-28
noiembrie 2018,
Budva,
Muntenegru.
Cea de-a 83-a şedinţă a
Corespondenţilor Permanenţi şi
la cea de-a 17-a Conferinţă
ministerială
Grupului
de
cooperare pentru combaterea
consumului de droguri şi a
traficului ilicit al acestora
(Grupul
Pompidou),
26-29
noiembrie 2018,
Stavanger,
Norvegia.
Conferinţă
ministerială
„Securitate
şi
migraţiePromovând parteneriatul şi
rezilienţa”, 12-14 septembrie
2018, Viena, Austria.
Vizita de lucru privind preluarea
experienţei
în
domeniul
dezvoltării
reţelei
de
radiocomunicaţii în standard
TETRA, 20-22 noiembrie 2018,
Bucureşti, România.
Şedința comună a Guvernelor
Republicii
Moldova
și
României, 22 noiembrie 2018,
Bucureşti, România.

Diurnă şi asigurare medicală
de către Secţia financiarVladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de administrativă
a
MAI.
prevenire şi combatere a criminalităţii.
(3101,79 lei).
Diurnă şi asigurare medicală
Dispoziţia nr. 18/1389 din 12.11.2018.
de către Secţia financiarAndrei Eremeia, consultant principal al DAMEP.
administrativă
a
MAI.
(2977,81 lei).
Dispoziţia nr. 18/1388 din 12.11.2018.

Transport
aerian
(tur-retur) şi cazare.

Transport
aerian
(tur-retur) şi cazare.

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
Mihail Beregoi, Secretar de stat;
administrativă
a
MAI.
Gabriela Bîtca, specialist principal al Direcţiei (16149,01 lei).
cooperare internaţională.
Cazare, diurnă şi asigurare Fără
suportarea
Dispoziţia nr. 18/1417 din 19.11.2018.
medicală de către Secţia cheltuielilor
de
Valeriu Micleuşanu, specialist principal al financiar-administrativă
a către organizatori.
Direcţiei politici de prevenire şi combatere a MAI. (2758,76 lei).
criminalităţii.
Ordin nr. 278 din 23.08.2018.

Transport aerian (tur-retur),
diurnă și asigurare medicală
Alexandru Jizdan, ministru al afacerilor interne.
de către Secţia financiaradministrativă a MAI.
(5582,47 lei).
Reuniunea
Comitetului
de
Transport aerian (tur-retur),
Ordin nr. 352 din 20.11.2018.
Asociere
RM-UE,
28-30
cazare, diurnă şi asigurare
noiembrie 2018, Bruxelles, Dorin Purice, Secretar de Stat în domeniul ordinii medicală de către Secţia
Regatul Belgiei.
și securității publice, prevenirii și combaterii financiar-administrativă
a
criminalității;
MAI. (42457,94 lei).
Petru Ţurcan, şef al Direcţiei cooperare
Ordin nr. 354 din 21.11.2018.

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.
Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Vizita
de studiu privind
integrarea de gen în organele de
aplicare a legii, organizat de
către
Organizaţia
pentru
Securitate şi Cooperare în
Europa
(OSCE),
02-06
decembrie 2018, Stockholm,
Suedia.
Curs de instruire în domeniul
Reformei
Sectorului
de
Securitate
al
Colegiului
European de Securitate şi
Apărare, 03-07 decembrie 2018,
Torino, Italia.
Conferinţa interguvernamentală
pentru adoptarea Pactului global
pentru migraţia sigură, ordonată
şi reglementată (GCM), 08-13
decembrie 2018, Marrakech,
Maroc.
Cea de-a 18-a Reuniune a
Consiliului
SELEC,
10-11
decembrie 2018,
Bucureşti,
România.

internaţională.
Dispoziţia nr. 18/1466 din 23.11.2018.
Natalia Furtuna, şef al Cabinetului CIPAL.

Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
de către MAI.
(tur-retur) cazare,
diurnă şi asigurare
medicală.

Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal administrativă
a
MAI.
de contact al Direcţiei cooperare internațională, (3987,86 lei).
comisar.
Dispoziţia nr. 18/1458 din 23.11.2018.

Transport aerian (tur-retur), Viză.
cazare, diurnă şi asigurare
Dorin Purice, Secretar de Stat în domeniul ordinii medicală de către Secţia
și securității publice, prevenirii și combaterii financiar-administrativă
a
criminalității;
MAI. (24313,37 lei).
Anatolie Dănilă, șef al Direcției politici în
domeniul ordinii şi securităţii publice.
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Dispoziţia nr. 18/1496 din 08.12.2018.
cazare, diurnă şi asigurare cheltuielilor
de
Anatolie Postică, şef al Serviciului protecţie medicală de către Secţia către organizatori.
internă şi anticorupţie.
financiar-administrativă
a
MAI. (7729,66 lei).
Diurnă şi asigurare medicală Transport
aerian
Dispoziţia nr. 18/1527 din 14.12.2018.
de către Secţia financiar- (tur-retur) şi cazare.
Gheorghe Doncă, șef interimar al Direcției analiză, administrativă
a
MAI.
monitorizare și evaluare a politicilor.
(1611,62 lei).
Ordin nr. 382 din 06.12.2018.

Şedinţa de lucru a funcționarilor
cu funcții medii de conducere ai
statelor membre ale Procesului
de la Praga, 16-19 decembrie
2018, Praga, Cehia.
Vizita de studiu şi semnarea
Secția financiară a CIPAL va Cazare.
Dispoziţia nr. 18/1504 din 11.12.2018.
Acordului de cooperare dintre
acoperi cheltuielile ce ţin de
CIPAL al MAI şi Şcoala de Ianuş Erhan, director al Centrului Integrat de diurnă şi asigurare medicală.
Agenţi de Poliţie „Vasile Pregătire pentru Aplicarea Legii;

102.

103.

Lascăr”, 19-22 decembrie 2018, Iurie Odagiu, director adjunct pentru învăţământ al
Câmpina, România.
Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea
Legii;
Sergiu Starodub, șef al Secției organizare
învăţământ al CIPAL;
Ion Sîrbu, specialist principal al Serviciului juridic
al CIPAL.
Cea de-a 20-a reuniune a
Dispoziţia nr. 18/1535 din 17.12.2018.
subgrupului
de
lucru
în
domeniul
Andrei Comerzan, specialist principal al Direcției
combaterii traficului de persoane politici în domeniul migrației și azilului.
şi a migraţiei ilegale, 20-21
decembrie 2018, Kiev, Ucraina.
Reuniunea bilaterală de lucru în
Dispoziţia nr. 18/1526 din 14.12.2018.
cadrul Programului Operaţional
Comun
România-Republica Elena Cecceeva, consultant principal al DCI;
Moldova pentru anii 2014-2020, Vitalie Nani, consultant principal al SFA a DMI;
16-19
decembrie
2018, Tatiana Danuţa, specialist principal al SJ a DMI;
Bucureşti, România.
Igor Vieru, consilier în Cabinetul ministrului;
Iurie Timotin, specialist principal al DPDGCSU.

Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
cazare, diurnă şi asigurare cheltuielilor
de
medicală de către Secţia către organizatori.
financiar-administrativă
a
MAI. (8100,54 lei).
Transport auto (tur-retur), Fără
suportarea
carte verde, vinietă, diurnă şi cheltuielilor
de
asigurare medicală de către către organizatori.
Secţia
financiaradministrativă a MAI.
(32690,32 lei).

Total: 1.166.965,51 lei

