INFORMAŢIA
privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Aparatului Central al Ministerului
Afacerilor Interne în perioada octombrie-decembrie 2019
Costul deplasării
Nr.

1.

2.

3.

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

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

Atelierul de lucru cu genericul
„Europe, its Neighbors, its
Friends: 2019 Stocktaking and
Expectations”, 29 septembrie-02
octombrie
2019,
în
Bruxelles, Belgia.
Cea de-a 4-a ediţie a cursului
internaţional de instruire în
domeniul crizelor naţionale şi
gestionării
riscurilor,
29
septembrie-05 octombrie 2019,
în Schwarzenburg, Elveţia.

Ordin nr. 609 din 27.09.2019.

Bugetul
autorităţii/instituţiei

Finanţare
externă

Secţia
financiaradministrativă a MAI a
acoperit cheltuielile ce ţin de
asigurare medicală şi diurnă.
(3919, 18 lei).

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur) şi cazare
au fost acoperite de
către organizatori.

Secţia
financiaradministrativă a MAI a
Ianoș Mitriuc, ofițer principal al Direcției politici acoperit cheltuielile ce ţin de
de personal și învățământ, comisar;
transport aerian (tur-retur),
Tatiana Ursu, ofițer principal al Direcției politici
diurnă şi asigurare medicală.
în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de
urgență, inspector.
(43181, 26 lei).

Cheltuielile ce ţin
de cazare au fost
acoperite de către
organizatori.

Gheorghe Bălan, secretar de stat.

Ordin nr. 564 din 13.09.2019.

Expoziţia internaţională cu
Ordin nr. 587 din 19.09.2019.
genericul „Arme şi securitate
2019”, 07-11 octombrie 2019, în Vladimir Dorogan, ofiţer superior de investigaţii al
Kiev, Ucraina.
DMOCPE a Serviciului protecţie internă şi
anticorupţie.

Secţia
financiar- Fără
suportarea
administrativă a MAI a cheltuielilor
de
acoperit cheltuielile ce ţin de către organizatori.
transport auto (tur-retur),
cazare, diurnă, carte verde şi
asigurare medicală.
(14418, 38 lei).

4.

Vizita de studiu cu privire la
Ordin nr. 585 din 19.09.2019.
organizarea şi funcţionarea
controlului şi auditului intern în Lucia Barcari, şef al Serviciului audit intern.
sectorul public, 13-19 octombrie
2019, în Riga, Letonia.

Secţia
financiaradministrativă a MAI a
acoperit cheltuielile ce ţin de
diferenţa cuantumului de
diurnă, asigurare medicală.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă în mărime
de 29 euro/zi pentru
perioada
14-18

(2001, 92 lei).

5.

6.

7.

Secţia
financiaradministrativă a MAI a
acoperit cheltuielile ce ţin de
asigurare medicală pentru
Bosnia şi Herţegovina.
Cheltuielile ce ţin de
transport
aerian
(retur,
Viena-Chişinău),
cazare,
diurnă şi asigurare medicală
pentru Austria au fost
acoperite de către Secţia
financiar-administrativă
a
MAI.
(9364, 63 lei).
Secţia
financiarOrdin nr. 624 din 30.09.2019.
administrativă a MAI a
Petru Ţurcan, şef al Direcţiei cooperare acoperit cheltuielile ce ţin de
internaţională.
transport aerian (tur-retur) şi
asigurare medicală.
(7371,00 lei).
Secţia
financiarOrdin nr. 630 din 03.10.2019.
administrativă a acoperit
Elena Cecceeva, consultant principal al Direcţiei
cheltuielile ce ţin de diurnă şi
cooperare internaţională.
asigurare medicală.

Reuniunea Grupului de lucru al
Ordin nr. 623 din 30.09.2019.
Convenţiei
de
Cooperare
Poliţienească pentru Europa de Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal
Sud-Est (PCCSEE) şi la de contact al Direcţiei cooperare internaţională.
Reuniunea
coordonatorilor
Forumului Salzburg pentru
pregătirea
Conferinţei
Ministeriale
a
Forumului
Salzburg, 15-17 octombrie 2019,
în
Sarajevo,
Bosnia
şi
Herţegovina,
17-19 octombrie 2019, în Viena,
Austria.
Programele
de
dezvoltare
profesională
continuă
cu
genericul „Curs de leadership în
securitate”, 07 octombrie - 13
decembrie 2019, în Geneva,
Elveţia.
Atelierul
de
comunicare
strategică în domeniul Politicii
de Securitate și Apărare
Comună, 06-09 octombrie 2019,
în Tbilisi, Georgia.

octombrie 2019 au
fost acoperite de
către organizatori.
Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur,
ChişinăuSarajevo-Viena),
cazare
au
fost
acoperite de către
organizatori.

Cheltuielile ce ţin
de cazare, bursă şi
taxa de studii au
fost acoperite de
către organizatori.
Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur) şi cazare
au fost acoperite de
către organizatori.

(2389, 50 lei).

8.

Programul
de
Stagiere
Ordin nr. 475 din 14.08.2019.
Profesională în Instituțiile de
Drept ale SUA (PFP), 15 Serghei Pântea, ofiţer principal al Direcţiei politici
octombrie - 24 noiembrie 2019, de prevenire şi combatere a criminalităţii, inspector
în Statele Unite ale Americii.
superior.

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile
ce
ţin
de
diferenţa cuantumului de
diurnă în baza documentelor
justificative prezentate.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), cazare,
viză,
asigurare
medicală, diurnă în
mărime de 810 sau

1430 dolari SUA au
fost acoperite de
către organizatori.
Secţia
financiar- Cheltuielile ce ţin
Ordin nr. 565 din 13.09.2019.
administrativă a acoperit de transport aerian
Vica Rusu, ofiţer principal al Direcției politici în cheltuielile
ce
ţin
de (tur-retur), cazare,
domeniul ordinii şi securităţii publice.
asigurare medicală.
diurnă şi viză au
fost acoperite de
(301,00 lei).
către organizatori.
(43518, 00 lei).

9.

10.

11.

12.

Cea de-a 126-a Conferinţă
Anuală şi Expoziţie a Asociaţiei
Internaţionale a Şefilor de
Poliţie, 24-31 octombrie 2019,
în Chicago, statul Illinois,
Statele Unite ale Americii.
Conferinţa de nivel înalt în
domeniul consolidării cooperării
în lupta împotriva crimei
organizate transfrontaliere în
Sud-Estul
Europei,
30-31
octombrie 2019, în Bucureşti,
România.
Cursul de instruire cu genericul
„Tehnici
de
analiză
și
comunicare
eficientă”,
27
octombrie - 02 noiembrie 2019,
în Buzău, România.

Cursul de formare profesională
continuă cu genericul „Politici şi
strategii europene în domeniul
controlului frontierelor, vizelor,
imigraţiei şi azilului”, 03-08
noiembrie 2019, în
Buzău,
România.

Ordin nr. 666 din 21.10.2019.
Gheorghe Bălan, secretar de stat.

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile ce ţin de diurnă şi
asigurare medicală.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur) şi cazare
au fost acoperite de
către organizatori.

(1594, 04 lei).
Secţia
financiaradministrativă a DMI a
Dorina Ciupercă, ofiţer principal al Serviciului acoperit cheltuielile ce ţin de
probleme speciale;
transport auto (tur-retur),
Inga Fordea, ofiţer principal de investigaţii al carte verde, vinietă, diurnă şi
serviciului control şi evidenţe speciale al Direcţiei asigurare medicală pentru
analitice a SPIA;
angajaţii SPS şi SPIA.
Victor Pelin, ofiţer superior de investigaţii al
serviciului control şi evidenţe speciale al Direcţiei ( 14246, 07 lei).
analitice a SPIA.
Secţia
financiarOrdin nr. 684 din 25.10.2019.
administrativă a acoperit
Vladimir Sava, şef al Direcţiei politici în domeniul cheltuielile ce ţin de transport
managementului integrat al frontierei de stat;
auto (tur-retur), carte verde,
Victor Cara, specialist principal al Direcţiei vinietă, diurnă şi asigurare
politici în domeniul managementului integrat al medicală.
frontierei de stat.
(7846, 90 lei).
Ordin nr. 678 din 25.10.2019.

Cheltuielile ce ţin
de cazare au fost
acoperite de către
organizatori.

Cheltuielile ce ţin
de cazare au fost
acoperite de către
organizatori.

Conferinţa
ministerială
a
statelor-membre ale Forumului
de la Salzburg, precum şi la cea
de-a 19-a reuniune a Comitetului
de Miniştri al Convenţiei de
Cooperare Poliţienească pentru
Europa de Sud-Est (PCCSEE),
06-08 noiembrie 2019, în
Viena, Austria.

13.

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
Ianuş Erhan, secretar de stat;
cheltuielile ce ţin de diurnă şi
Ina Bogatîi-Vidmidi, şef interimar al Direcţiei asigurare medicală pentru dl
cooperare internaţională;
Ianuş Erhan.
Vasile Harea, şef al Serviciului protecţie internă şi Cheltuielile ce ţin de cazare
anticorupţie.
pentru
perioada
06-07
noiembrie 2019, diurnă,
asigurare medicală au fost
acoperite de către Secţia
financiar-administrativă
pentru dna Ina BogatîiVidmidi.
Cheltuielile ce ţin de
transport aerian (tur-retur),
cazare, diurnă şi asigurare
medicală pentru dl Vasile
Harea, au fost acoperite de
către
Secţia
financiaradministrativă.
Ordin nr. 697 din 30.10.2019.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur) şi cazare
pentru conducerea
MAI
au
fost
acoperite de către
organizatori.
Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), cazare
pentru
membrii
delegaţiei MAI, au
fost
acoperite
parţial de către
organizatori.

(23771, 29 lei).

14.

Cursul de instruire în domeniul
Ordin nr. 702 din 31.10.2019.
Politicii de Securitate şi Apărare
Comună
(PSAC),
03-08 Nicolai Dragoman, ofițer principal al Direcției
noiembrie 2019, în Kiev, politici în domeniul ordinii şi securităţii publice.
Ucraina.

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile ce ţin de diurnă şi
asigurare medicală.
(4135, 50 lei).

15.

Cheltuielile ce ţin
de
transport
internaţional (turretur) şi cazare au
fost acoperite de
către organizatori.

Şedinţa de lucru privind
Fără suportarea cheltuielilor Cheltuielile ce ţin
Ordin nr. 704 din 31.10.2019.
implementarea controlului în
de către MAI.
de
transport
comun
al
persoanelor, Vladimir Sava, şef al Direcţiei politici în domeniul
internaţional (turmijloacelor
de
transport, managementului integrat al frontierei de stat.
retur),
cazare,
mărfurilor şi obiectelor în
asigurare medicală
punctele de trecere a frontierei
şi diurnă au fost

16.

de stat moldo-ucrainene, 11-13
noiembrie 2019, în Odesa,
Ucraina.
Cursul de instruire cu genericul
Ordin nr. 708 din 04.11.2019.
„Seminar on Smart Government
for developing Countries”, 04 Elena Caraja, consultant principal al Direcţiei
noiembrie - 05 decembrie 2019, politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei,
în
Shenzhen,
Republica vehiculelor şi conducătorilor de vehicule.
Populară Chineză.

acoperite de către
organizatori.
Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile
ce
ţin
de
asigurare medicală, diurnă
pentru zilele de 04-05
noiembrie 2019 şi 04-05
decembrie 2019.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă parţial, viză
au fost acoperite de
către organizatori.

(2647, 63 lei).

17.

Sesiunea
de
pregătire
Ordin nr. 718 din 04.11.2019.
profesională a auditorilor publici
Mod. prin Ord. nr. 751 din 25.11.2019.
interni, 17-19 noiembrie 2019,
în Suceava, România.
Lucia Barcari, şef al Serviciului audit intern.

Secţia
financiar- Fără
suportarea
administrativă a acoperit cheltuielilor.
cheltuielile ce ţin de transport
internaţional
(tur-retur),
cazare, diurnă şi asigurare
medicală.
(3876, 36 lei).

18.

19.

Cursul de instruire cu genericul
Ordin nr. 723 din 06.11.2019.
„Management şi Leadership”,
10-15 noiembrie 2019, în Buzău, Ion Poiană, ofiţer principal al Direcţiei politici de
România.
personal şi învăţământ;
Rodica Grişca, ofiţer principal al Serviciului
informare şi comunicare cu mass-media a DMI;
Vitalie Sargheoliu, şef al DAO al SPIA;
Anatolie Chiriliuc, şef adjunct al DMO al SPIA;
Alexandru Tocarjevschi, şef al Direcţiei politici în
domeniul ordinii şi securităţii publice.
Seminar privind construcţia şi
Ordin nr. 731 din 11.11.2019.
managementul
zonelor
de
comerţ liber pentru Moldova, 18 Vladislav Verdian, ofiţer principal al Direcţiei
noiembrie - 12 decembrie 2019, politici în domeniul managementului integrat al

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile ce ţin de diurnă şi
asigurare medicală.

Cheltuielile ce ţin
de cazare au fost
acoperite de către
organizatori.

(14058, 60 lei).

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile
ce
ţin
de
asigurare medicală, diurnă

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă parţial, viză

în Tianjin, Republica Populară frontierei de stat, comisar;
Chineză.
Victor Cara, ofiţer principal al Direcţiei politici în
domeniul managementului integrat al frontierei de
stat, comisar.

pentru zilele de 18-19 au fost acoperite de
noiembrie 2019 şi 11-12 către organizatori.
decembrie 2019, precum şi
diferenţa cuantumului de
diurnă.
(17508, 54 lei).

20.

21.

Atelierul
regional
privind
Ordin nr. 738 din 15.11.2019.
pregătirea evenimentului comun
în
cadrul
Campaniei Gabriel Ţigănaş, şef adjunct Serviciu, şef al DGA
Anticorupţie, 19 noiembrie a SPIA, comisar principal;
2019, în Galaţi, România.
Andrei Botnariuc, şef al DPSA a DGA a SPIA,
comisar-şef;
Parascovia Mihailă, şef al Secţiei SP a DPSA a
DGA a SPIA, comisar principal.
Curs de instruire în domeniul
reformei sectorului de securitate
în cadrul Politicii de Securitate
şi Apărare Comună (PSAC), 25
- 29 noiembrie 2019, în Torino,
Italia.

Secţia
financiar- Fără
suportarea
administrativă a acoperit cheltuielilor.
cheltuielile ce ţin de transport
auto (tur-retur), carte verde,
vinietă, diurnă şi asigurare
medicală.
(1571, 44 lei).

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
Elena Cecceeva, consultant principal al Direcției cheltuielile ce ţin diurnă şi
cooperare internațională;
asigurare medicală, precum
Oleg Grădinaru, ofiţer principal al Direcţiei şi a alocat în avans suma
politici de personal și învățământ.
necesară pentru cheltuielile
ce ţin de transport aerian
(tur-retur) şi cazare, care
ulterior au fost rambursate de
către
participanţi
după
recepţionarea
resurselor
financiare oferite de către
organizatori la încheierea
evenimentului
în
baza
documentelor justificative.
Ordin nr. 744 din 20.11.2019.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur) şi cazare
au fost acoperite de
către organizatori.

(7812,00 lei).
Vizita de lucru, 27-29 noiembrie

Ordin nr. 755 din 25.11.2019.

Secţia

financiar- Cheltuielile ce ţin

2019, în Varşovia, Polonia.

22.

Gheorghe Bălan, secretar de stat.

administrativă a acoperit de cazare au fost
cheltuielile ce ţin transport acoperite de către
aerian (tur-retur), diurnă și organizatori.
asigurare medicală.
(9167, 74 lei).

23.

Summitul
internaţional
cu
Ordin nr. 776 din 02.12.2019.
genericul „Global Summit to
tackle online child sexual Gheorghe Bălan, secretar de stat.
exploitation”, 09-13 decembrie
2019, în Addis-Ababa, Etiopia.

Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile ce ţin de diurnă şi
asigurare medicală.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur) şi cazare
au fost acoperite de
către organizatori.

(3685, 90 lei).

24.

25.

26.

Vizita de studiu în cadrul
Fără suportarea cheltuielilor
Ordin nr. 784 din 06.12.2019.
proiectului
Twinning
cu
de către MAI.
genericul „Reforma instruirii Ianuş Erhan, secretar de stat.
iniţiale şi continuă a sistemului
de poliţie din Republica
Moldova”, 08-14 decembrie
2019, în Vilnius, Lituania.
Curs de instruire organizat de
Secţia
financiarOrdin nr. 786 din 06.12.2019.
către Colegiul European de
administrativă a acoperit
Securitate şi Apărare, 08-13 Andrei Chirca, şef al Secţiei resurse umane a cheltuielile ce ţin de diurnă şi
decembrie 2019, în Timişoara, Direcţiei management instituţional.
asigurare medicală.
România.
(3489,39 lei).
Cea de-a 20-a reuniune a
Secţia
financiarOrdin nr. 798 din 11.12.2019.
Platformei
Multilaterale
a
administrativă a acoperit
Parteneriatului Estic nr. 1 cu Mariana Grama, secretar de stat.
cheltuielile
ce
ţin
de
genericul
„Consolidarea
asigurare
medicală
şi
instiuţiilor şi Buna Guvernare”,
diferenţa cuantumului de
16-18 decembrie 2019, în
diurnă.
Bruxelles, Regatul Belgiei.
(1770,00 lei).
Primul Forum Global al
Secţia
financiarOrdin nr. 801 din 13.12.2019.

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă şi asigurare
medicală au fost
acoperite de către
organizatori.
Cheltuielile ce ţin
de
transport
internaţional (turretur) şi cazare au
fost acoperite de
către organizatori.
Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), diurnă şi
cazare
au
fost
acoperite de către
organizatori.
Cheltuielile ce ţin

27.

28.

29.

Refugiaților, la nivel ministerial,
16-19 decembrie 2019, în Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne.
Geneva, Elveţia.

Curs de instruire cu genericul
„Law enforcement training for
capacity
Building
CourseTraining of Trainers”, 16-19
decembrie 2019, în Ljubljana,
Slovenia.
Vizita oficială în Turcia, în
componenţa
delegaţiei
Republicii Moldova, 29-30
decembrie 2019, în Ankara,
Turcia.

administrativă a acoperit de transport aerian
cheltuielile
ce
ţin
de (tur-retur), diurnă şi
asigurare medicală.
cazare
au
fost
acoperite de către
(40,00 lei).
organizatori.
Fără suportarea cheltuielilor Cheltuielile ce ţin
Ordin nr. 806 din 16.12.2019.
de către MAI.
de
transport
Tatiana Ursu, ofițer principal al Direcției politici
internațional (turîn domeniul situațiilor de urgență și excepționale,
retur),
cazare,
inspector superior.
diurnă şi asigurare
medicală au fost
acoperite de către
organizatori.
Secţia
financiarCheltuielile ce ţin
Ordin nr. 817 din 27.12.2019.
administrativă a acoperit de cazare au fost
Mod. prin Ord. nr. 827 din 31.12.2019.
cheltuielile ce ţin de transport acoperite de către
Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne.
internaţional,
diurnă
şi organizatori.
asigurare medicală.
(8116, 12 lei).

Total: 251,802. 39 lei

