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

1.
Scopul:

2.

Scopul:

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

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

Bugetul
autorităţii/instituţiei

Finanţare
externă

Forumul în domeniul protecţiei
Diurna
şi
asigurarea Cazare, transport
Ordin nr. 37 din 28.01.2019.
financiare împotriva dezastrelor
medicală (3425,50 lei) de aerian (tur-retur).
naturale în Asia Centrală, 24-28 Vitalie Cozmolici, consultant principal al Direcţiei către
Secţia financiarfebruarie
2019,
Almaty, politici în domeniul gestionării crizelor şi situaţiilor administrativă a MAI.
Kazahstan.
de urgenţă.
Prezentarea experienţelor şi provocărilor, precum şi discuţiile referitor la practicile internaţionale în domeniul depăşirii riscurilor fiscale
pentru guverne, subiecţii activităţii de întreprinzător, fermieri în cazurile de producere a dezastrelor.
Cursul de instruire în domeniul
Diurna
şi
asigurarea Transport
aerian
Ordin nr. 45 din 01.02.2019.
aplicării
legii
pentru
medicală (5479,26 lei) de (tur-retur) şi cazare.
consolidarea
capacităţilor Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal către
Secţia financiar„LET4CAP”, 17-23 februarie de contact al Direcţiei cooperare internaţională.
administrativă a MAI.
2019, în Vicenza, Italia.

Consolidarea capacităților carabinierilor privind participarea în misiuni internaționale de menținere a păcii, precum şi abordarea
subiectelor referitoare la mentorat, consiliere, instruire și monitorizare a misiunilor internaționale, comunicare eficientă cu
autoritățile locale, cele mai bune practici și lecții invățate de către statele membre UE.

3.

Reuniunea
cu
genericul
Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Ordin nr. 61 din 12.02.2019.
„Cooperarea în materie de
Secţia
financiar- (tur-retur), diurnă şi
aplicare
a
legii
privind Andrei Comerzan, ofiţer principal al Direcţiei administrativă a MAI.
cazare.
infracţiunile
transfrontaliere”, politici în domeniul migraţiei şi azilului.
13-16 februarie 2019, în Haga,
Olanda.

Scopul:

Cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul combaterii infracţiunilor transfrontaliere în beneficiul subdiviziunilor MAI
specializate în domeniul dat.

4.

Scopul:

5.

Scopul:

6.

Cea de-a VI-a conferinţă în
Ordin nr. 63 din 12.02.2019.
cadrul
Procesului
de
la
Budapesta cu genericul „Drumul Octavian Troşcenco, şef al Direcţiei politici în
mătăsii”, 18-21 februarie 2019, domeniul migraţiei şi azilului;
în Istanbul, Turcia.
Uliana Bădărău, şef al Secţiei Juridice a DMI.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
financiar-administrativă
a
MAI. Octavian Troşcenco
(2702,75
lei),
Uliana
Bădărău (2702,75 lei).

Contribuirea la consolidarea capacităţilor RM în combaterea migraţiei ilegale, dezvoltarea dialogului cu structurile de resort din
statele de origine ale migranţilor ilegali din RM.
Cea de-a 19-a Reuniune a
Platformei I a Parteneriatului
Estic (PaE) cu genericul
„Consolidarea instituţiilor şi
bunei
guvernări”,
18-20
februarie 2019, în Bruxelles,
Regatul Belgiei.

Asigurare medicală, diurnă
pentru zilele de 18 şi 20
Dorin Purice, secretar de stat în domeniul ordinii și februarie 2019, precum şi
securității publice, prevenirii și combaterii diferenţa cuantumului de
criminalității;
diurnă pentru data de 19
Elena Cecceeva, consultant principal al DCI.
februarie 2019 de către
Secţia
financiaradministrativă a MAI. Dorin
Purice (2364,64 lei), Elena
Cecceeva (2075,06 lei).
Ordin nr. 70 din 13.02.2019.

Transport
aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă în mărime
de 30 euro per
persoană
pentru
data de 19 februarie
2019.

În cadrul evenimentului a fost prezentată de către delegaţia RM practica naţională în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
faţă de femei şi violenţa în familie, precum şi a fost preluată experienţa şi bunele practici ale statelor membre UE în aces domeniu.
Vizita
de studiu privind
implementarea
proiectului
Twinning
cu
genericul
„Reforma instruirii iniţiale şi
continue a sistemului de poliţie
din RM”, 03-09 martie 2019,
Varșovia, Polonia.

Ordin nr. 101 din 26.02.2019.
Ianuş Erhan, director al Centrului Integrat de
Pregătire pentru Aplicarea Legii;
Iurie Odagiu, director adjunct pentru învățământ al
Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea
legii;
Sergiu Starodub, șef al Secției organizare

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

învăţământ al CIPAL;
Andrei Cecoltan, șef al Secției resurse umane al
CIPAL;
Pavel Cupcea, șef al Secției administrativgospodărească a CIPAL;
Ivan Sîrbu, specialist principal jurist al Serviciului
juridic al CIPAL;
Ianoș Mitriuc, ofițer principal al Direcției politici
de personal și învățământ.

Scopul:

Realizarea acţiunilor 1.1.5 din Planul de acţiuni a Proiectului Twinning Reforma instruirii iniţiale şi continue a sistemului de
poliţie din Republica Moldova.

7.

Reuniunea comitetului regional
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 105 din 27.02.2019.
de coordonare SALW, 04-06
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
martie 2019, în Belgrad, Serbia. Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de financiar-administrativă
a
prevenire şi combatere a criminalităţii.
MAI. (2346,37 lei).

Scopul:

8.

Scopul:

9.
Scopul:

10.

Abordarea subiectelor referitor la armele de calibru mic şi armament uşor, precum şi raportarea evoluţiilor pe linia SALW.
Conferinţa de nivel înalt cu
genericul „Iniţiativa Calităţii
Sistemelor de Azil în Europa de
Est şi Caucazul de Sud (QIEE)”,
12-14 martie 2019, în Geneva,
Elveţia.

Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Secţia
financiar- (tur-retur), diurnă şi
Alexandru Larionov, secretar de stat în domeniul administrativă a MAI.
cazare.
managementului integrat al frontierei de stat,
migraţiei şi azilului, evidenţei populaţiei
şi
cetăţeniei.
Ordin nr. 129 din 11.03.2019.

Prezentarea rapoartelor în domeniul procedurilor de azil implementate de către Armenia, Azerbaidjan, Republica Belarus,
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, precum şi abordarea subiectelor privind cooperarea bilaterală şi multilaterală pe linia
migraţiei şi azilului, consolidarea în continuare a protecției refugiaților în regiuni şi progresele înregistrate în domeniul vizat.
Curs de instruire în domeniul
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 134 din 13.03.2019.
Politicii de Securitate şi Apărare
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
Comună (PSAC), 17-23 martie Ion Poiană, ofiţer principal al Direcţiei politici de financiar-administrativă
a
2019, în Bruxelles, Belgia.
personal şi învăţământ.
MAI. (6110,24 lei).
Preluarea bunelor practici de instruire, precum şi diseminarea informaţiei obţinute în procesul de instruire către angajaţii MAI prin planurile
de studii.
Conferinţa internaţională cu
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 135 din 13.03.2019.
genericul ,,Noi abordări şi
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
metode în combaterea şi Elena Cecceeva, consultant principal al DCI.
financiar-administrativă
a
prevenirea terorismului jihadist,
MAI. (2626,92 lei).
20-22 martie 2019, Stuttgart,

Scopul:

11.

Scopul:

12.

Scopul:

13.
Scopul:

14.

Germania.
Abordarea metodelor inovative în prevenirea şi combaterea terorismului jihadist, precum şi importanţa derivă inclusiv din perspectiva că toţi
membrii delegaţiei (MAI-SIS) sunt şi membrii Grupului de Lucru al experţilor pe lângă Consiliul Europei.
Vizita de familiarizare privind
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 145 din 15.03.2019.
prevenirea
şi
reducerea
cazare, diurnă şi asigurare cheltuielilor
de
situaţiilor
de
urgenţă
şi Vitalie Bîrsan, Secretar de stat în domeniul medicală
către
Secţia către organizatori.
managementul riscurilor de gestionării crizelor și situațiilor de urgență, financiar-administrativă
a
dezastre, 26-29 martie 2019, în rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
MAI.
Vitalie
Bîrsan
Tallin, Estonia.
Ludmila Zaporojan, şef al Direcției politici în (13021,20 lei), Ludmila
domeniul gestionării crizelor și situațiilor de Zaporojan (13021,20 lei),
urgență, comisar-şef;
Vitalie Cozmolici (13021,20
Vitalie Cozmolici, consultant principal al Direcției lei).
politici în domeniul gestionării crizelor și situațiilor
de urgență.

Preluarea experienţei MAI din Republica Estonia cu privire la prevenirea şi reducerea situaţiilor de urgenţă, inclusiv
managementul riscurilor de dezastre, funcţionalitatea sistemului de salvare estonian, urmează a fi vizitată Academia de Securitate
şi Centrul Unic de apel 112 din Tallin.
Curs
postuniversitar
de
Asigurarea
medicală
şi Transport auto (turOrdin nr. 146 din 15.03.2019.
perfecționare
în
domeniul
diurnă de către
Secţia retur) şi cazare.
securității și apărării naționale, Vladimir Sava, şef al Direcţiei politici în domeniul financiar-administrativă
a
cu genericul ,,Probleme actuale managementului integrat al frontierei de stat,
MAI. (2909,64 lei).
ale securității naționale”, 19-23 comisar principal.
martie 2019, în
Braşov şi
Bucureşti, România.
Familiarizarea cu modul de organizare şi desfăşurare a procesului de instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ militar din România.
Curs de instruire privind
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 150 din 18.03.2019.
managementul
integrat
al
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
frontierei de stat, precum și Olesea Cotoman, consultant principal al Direcţiei financiar-administrativă
a
returnările, 18-21 martie 2019, politici în domeniul migraţiei şi azilului.
MAI. (2715,66 lei).
în Kiev, Ucraina.
Preluarea şi promovarea celor mai bune practici ale statelor UE şi ale altor state privind cadrul de politici al UE de returnare şi monitorizarea
returnărilor forţate.
Conferinţa
cu
genericul
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 168 din 25.03.2019.
„Alternative eficiente pentru
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
detenţia migranţilor”, 03-05 Andrei Comerzan, specialist principal al Direcţiei
diurnă şi asigurare
aprilie 2019, în Strasbourg, politici în domeniul migraţiei şi azilului.
medicală.

Scopul:

15.
Scopul:

16.

Scopul:

17.

Scopul:

18.

Franţa.
Sprijinul statelor pentru implementarea alternativelor la detenţia migranţilor prin împărtăşirea bunelor practici şi a metodelor concrete de
implementarea eficientă şi a activităţilor în domeniul dat.
Curs de instruire cu genericul
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr.172 din 27.03.2019.
„Analiza
conflictelor
în
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
domeniul Politicii de Securitate Elena Cecceeva, consultant principal al DCI.
financiar-administrativă
a
şi Apărare Comună (PSAC)”, 31
MAI. (3522,36 lei).
martie-05 aprilie 2019, Yerevan,
Republica Armenia.
Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu partenerii externi, preluarea experienţei în domeniul analizei conflictelor şi a politicii de vecinătate a
UE în raport cu statele Parteneriatului Estic.
Cursul de instruire privind
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 176 din 27.03.2019.
consolidarea
integrităţii
în
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
cadrul Politicii de Securitate şi Daniela Dedov, ofiţer principal de investigaţie al financiar-administrativă
a
Apărare Comună (PSAC), 31 Direcţiei management operaţional şi programe MAI.
Daniela
Dedov
martie - 05 aprilie 2019, în externe a SPIA;
(3607,36 lei), Constantin
Tartu, Estonia.
Constantin Burac, ofiţer principal de investigaţie Burac (3607,36 lei).
al Direcţiei informaţii şi securitate internă a SPIA.
Consolidarea cunoştinţelor în cadrul Politicii de securitate şi apărare comună a UE şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul combaterii
corupţiei.
Atelierul de lucru privind
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 177 din 27.03.2019.
politicile antidrog cu genericul
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
„Încorporarea dimensiunii de Andrei Eremeia, consultant principal al DAMEP.
diurnă şi asigurare
gen în aplicarea politicilor
medicală.
antidrog şi livrarea serviciilor”,
01-05
aprilie
2019,
în
Amsterdam, Olanda.
Suportul persoanelor responsabile de implementarea politicilor şi programelor antidrog prin integrarea dimensiunilor şi posibilităţilor
egalităţii de gen în cadrul activităţilor curente: planificarea instrumentelor strategice, standarde normative, elaborarea şi promovarea
programelor tematice pentru grupurile ţintă.
Atelierul de lucru cu genericul
Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Ordin nr. 200 din 03.04.2019.
„Workshop on the OSCE best
Secţia
financiar- (tur-retur), diurnă şi
practice guide on deactivation of Valeriu Micleuşanu, ofiţer principal al Direcţiei administrativă a MAI.
cazare.
small arms and light weapons” politici de prevenire şi combatere a criminalităţii.
(SALW), 15-18 aprilie 2019, în
Minsk, Republica Belarus.

Scopul:

19.

Scopul:

20.
Scopul:

21.
Scopul:

22.

Acordarea sprijinului statelor membre la OSCE în aplicarea standardelor, abordărilor şi procedurilor de dezactivare a armelor de calibru mic
şi armamentului uşor SALW în combaterea deturnării şi transferurilor ilicite ale acestora.
Vizita
de studiu privind
Transport auto (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 216 din 12.04.2019.
preluarea şi implementarea
cazare, carte verde, vinietă, cheltuielilor
de
ajutorului metodologic aferent Anatolie Postică, şef al Serviciului protecţie diurnă şi asigurare medicală către organizatori.
utilizării soluţiilor informatice în internă şi anticorupţie, comisar-şef;
de către Secţia financiarprocesul de efectuare a analizei Iulian Jantuan, şef al Direcţiei analitice a SPIA, administrativă
a
MAI.
informaţiei, inclusiv tactica şi comisar-şef;
Anatolie Postică ( 8896,08
metodica desfăşurării analizelor, Dan Crainii, ofiţer principal de investigaţii al lei), Iulian Jantuan ( 6618,16
20-24 mai 2019, în Bucureşti, Direcţiei analitice a SPIA, inspector principal.
lei), Dan Crainii ( 6610,30
România.
lei).

Preluarea experienţei practice şi acordarea ajutorului metodologic aferent utilizării soluţiilor informatice în procesul efectuării
analizei informaţiei, inclusiv tactica şi metodica desfăşurării a unor asemenea analize.
Atelierul
regional
privind
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 236 din 23.04.2019.
protecţia avertizorilor
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
de integritate în sectorul Anatolie Postică, şef al Serviciului protecţie financiar-administrativă
a
securităţii, 06-08 mai 2019, în internă şi anticorupţie, comisar-şef.
MAI. ( 3236,56 lei).
Podgoriţa, Muntenegru.

Contribuirea la consolidarea cunoştinţelor specifice pe segmentul creşterii capacităţii de protecţie a avertizorilor de integritate şi
identificarea soluţiilor legale în acest sens.
Forumul regional cu genericul
Ordin nr. 238 din 23.04.2019.
„George C. Marshall Center
Eastern Europe and Black Sea Serghei Pântea, ofiţer principal al Direcţiei politici
Region Alumni Forum in Kyiv”, de prevenire şi combatere a criminalităţii, inspector
03-06 iunie 2019, în Kiev, superior.
Ucraina.

Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
financiar-administrativă
a
MAI. ( 2811,11 lei).

Preluarea de către MAI a expertizei pe domeniile ameninţărilor pentru securitatea regiunii Mării Negre, precum şi va beneficia de
oportunitatea lărgirii şi îmbunătăţirii cooperării cu absolvenţii Centrului Marshall.
Şedinţa ordinară a experţilor
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 239 din 23.04.2019.
privind armonizarea proiectului
cazare, diurnă şi asigurare cheltuielilor
de
cu
genericul
„Concepţia Dumitru Vleju, ofiţer principal al Direcţiei politici medicală de către Secţia către organizatori.
dezvoltării
schimbului de prevenire şi combatere a criminalităţii.
financiar-administrativă
a
informaţional între organele
MAI. ( 10761,95 lei).
competente ale statelor-membre
ale CSI şi organelor CSI în
domeniul securităţii şi ordinii

publice în aspectele ce ţin de
lupta împotriva criminalităţii
până în anul 2025”, 04-07 iunie
2019, în
Minsk, Republica
Belarus.

Scopul:

23.

Scopul:

24.

Scopul:

Prezentarea poziţiei MAI pe marginea propunerilor şi obiecţiilor înaintate de statele-membre ale CSI şi organele CSI la proiectul
Concepţiei.
Vizita de lucru în România, 12Ordin nr. 242 din 24.04.2019.
15 mai 2019, în Bucureşti,
România.
Alexandru Larionov, secretar de stat în domeniul
managementului integrat al frontierei de stat,
migraţiei şi azilului, evidenţei populaţiei şi
cetăţeniei;
Vladimir Sava, şef al Direcţiei politici în domeniul
managementului integrat al frontierei de stat;
Octavian Troşcenco, șef al Direcției politici în
domeniul migraţiei şi azilului;
Veaceslav Iurţuc, consultant principal al Direcţiei
politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei
şi conducere de vehicule.

Transport auto (tur-retur), Fără
suportarea
cazare, diurnă, carte verde, cheltuielilor
de
vinietă şi asigurare medicală către organizatori.
de către Secţia financiaradministrativă
a
MAI.
Alexandru Larionov
(8441,45 lei), Vladimir Sava
(7580,19
lei),
Octavian
Troşcenco (6843,82 lei),
Veaceslav Iurţuc (6808,54
lei).

Abordarea subiectelor ce ţin de factorii de decizie pe aspectele aferente managementului integrat al frontierei, migraţiei şi azilului,
cetăţeniei, evidenţei populaţiei şi conducătorilor de vehicole.
Vizita de studiu în domeniul
Asigurarea medicală de către Transport
aerian
Ordin nr. 258 din 02.05.2019.
Managementului Integrat al
Secţia
financiar- (tur-retur), cazare şi
Frontierei, 05-09 mai 2019, în Alexandru Larionov, secretar de stat în domeniul administrativă
a
MAI. diurnă.
Helsinki, Finlanda.
managementului integrat al frontierei de stat, Alexandru Larionov
migraţiei şi azilului, evidenţei populaţiei şi (81,00 lei), Vladimir Sava
cetăţeniei;
(81,00 lei), Radu Catanoi
Vladimir Sava, şef al Direcţiei politici în domeniul (41,00 lei).
managementului integrat al frontierei de stat;
Radu Catanoi, ofiţer principal al Direcției politici
în domeniul managementului integrat al frontierei
de stat.
Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor de asigurare a asistenţei juridice, cadrului normativ şi de reglementare a politicilor în domeniul
managementului integrat al frontierei conform modelului Finlandei prin cunoaşterea dezvoltării instituţionale a Pazei de Frontieră din
Republica Finlanda şi prin intermediul cooperării interinstituţionale la nivel european şi naţional pentru a asigura o abordare globală,

25.

Scopul:

26.

Scopul:

27.

Scopul:

transsectorială şi rentabilă.
Curs de instruire în domeniul
Diurnă pentru zilele de 20 şi Transport
aerian
Ordin nr. 283 din 17.05.2019.
Politicii de Securitate şi Apărare
25 mai 2019, asigurare (tur-retur), cazare,
Comună (PSAC), 20-25 mai Ion Poiană, ofiţer principal al Direcţiei politici de medicală de către Secţia diurnă
pentru
2019, Tbilisi, Georgia.
personal şi învăţământ.
financiar-administrativă
a perioada 21-24 mai
MAI. ( 1205,86 lei).
2019.
Preluarea bunelor practici de instruire, precum şi diseminarea informaţiei obţinute în procesul de instruire către angajaţii MAI prin planurile
de studii.
Vizita
de studiu privind
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 284 din 17.05.2019.
implementarea
proiectului
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Twinning
cu
genericul Ianuş Erhan, director al Centrului Integrat de
diurnă şi asigurare
„Reforma instruirii iniţiale şi Pregătire pentru Aplicarea Legii;
medicală.
continue a sistemului de poliţie Leonid Cernev, director adjunct al Centrului
din RM”, 26 mai - 01 iunie Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii;
2019, în
Vilnius, Lituania.
Natalia Furtuna, şef al Cabinetului CIPAL;
Sergiu Starodub, șef al Secției organizare
învăţământ al CIPAL;
Victor Grosu, şef al Secţiei achiziţii al CIPAL;
Olesea Vladîca, şef al Secţiei relaţii internaţionale
şi management proiecte al CIPAL;
Nicolae Vascauţan, şef al Direcţiei politici de
personal şi învățământ;
Eleonora Scorţenschi, şef al Direcţiei management
instituţional.
Familiarizarea cu sistemul de instruire iniţială şi continuă al poliţiştilor din Lituania, cât şi procesul de organizare şi activitate a instituţiilor
poliţieneşti de pregătire profesională.
Cursul de instruire cu genericul
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 288 din 20.05.2019.
„Dimensiunea de gen şi
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
controlul armelor de calibru mic Olga Ranga, ofiţer principal al Direcţiei politici de financiar-administrativă
a
şi armament uşor”, 18-21 iunie prevenire şi combatere a criminalităţii;
MAI. Olga Ranga ( 3383,44
2019, în Podgoriţa, Muntenegru. Vica Rusu, ofiţer principal al Direcţiei politici în lei), Vica Rusu ( 3303,10
domeniul ordinii şi securităţii publice;
lei).
Olesea Vladîca, şef al Secţiei relaţii internaţionale
şi management proiecte al CIPAL.
Schimb de bune practici şi experienţe privind integrarea dimensiunii gender în politicile aferente controlului armelor de calibru mic şi
armament uşor.
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31.

Cea de-a 47-a Conferinţă
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 298 din 23.05.2019.
Regională Europeană Interpol,
cazare, diurnă și asigurare cheltuielilor
de
28 mai- 01 iunie 2019, în Alexandru Jizdan, ministru al afacerilor interne, medicală de către Secţia către organizatori.
Katowice, Polonia.
şef al delegaţiei;
financiar-administrativă
a
Petru Ţurcan, şef al Direcţiei cooperare MAI. Alexandru Jizdan
internaţională;
( 29894,93 lei),
Alina Zbancă, şef inerimar al Serviciului informare Petru Ţurcan
și comunicare cu mass-media a DMI;
( 25554,81 lei),
Dumitru Chisnenco, ofițer de legătură la Europol Alina Zbancă ( 29119,26 lei).
al DCI a MAI.
Abordarea problemelor de securitate în Europa, precum şi întrevederi bilaterale cu partenerii externi pentru abordarea aspectelor cu privire la
cooperarea bilaterală pe linia afacerilor interne şi identificarea noilor oportunităţi de cooperare strategică şi operaţională.
Cursul de instruire privind
Asigurare medicală de către Transport
aerian
Ordin nr. 300 din 23.05.2019.
violenţa bazată pe gen, 09-14
Secţia
financiar- (tur-retur), cazare,
iunie 2019, în Seul, Coreea de Anatolie Dănilă, șef al Direcției politici în administrativă a MAI.
diurnă.
Sud.
domeniul ordinii şi securităţii publice;
Andrei Cecoltan, şef al Secţiei resurse umane a
CIPAL.
Prezentarea progreselor înregistrate de către Republica Moldova privind combaterea violenţei bazate pe gen.
Cel de-al II-lea modul al
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 304 din 23.05.2019.
atelierului de lucru privind
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
politicile antidrog cu genericul Andrei Eremeia, consultant principal al DAMEP.
diurnă şi asigurare
„Încorporarea dimensiunii de
medicală.
gen în aplicarea politicilor
antidrog şi livrarea serviciilor”,
23-28 iunie 2019, în Tel Aviv,
Israel.
Suportul persoanelor responsabile de implementarea politicilor şi programelor antidrog prin integrarea dimensiunilor şi posibilităţilor
egalităţii de gen în cadrul activităţilor curente: planificarea instrumentelor strategice, standarde normative, elaborarea şi promovarea
programelor tematice pentru grupurile ţintă.
Vizita de studiu la Centrul de
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 314 din 27.05.2019.
instruire din Brno, 26-30 mai
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
2019, în Brno, Cehia.
Ludmila Zaporojan, şef al Direcţiei politici în financiar-administrativă
a
domeniul gestionării crizelor şi situaţiilor de MAI. ( 4068,74 lei).
urgenţă.
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37.

Schimbul de experienţă în domeniul instruirii pompierilor şi salvatorilor.
Atelierul de lucru cu genericul
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 321 din 31.05.2019.
„Cyber Security Workshop for
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Eastern Partnership Countries”, Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de
diurnă şi asigurare
09-12 iunie 2019, în Tbilisi, prevenire şi combatere a criminalităţii;
medicală.
Georgia.
Abordarea subiectelor ce ţin de securitatea cibernetică în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene.
Curs de instruire cu genericul
Transport aerian (tur-retur), Cazare.
Ordin nr. 325 din 03.06.2019.
„Management și Leadership”, 26
diurnă şi asigurare medicală
mai - 01 iunie 2019, în Aurel Baciu, şef al Secției inspectări manageriale, de către Secţia financiarBuzău, România.
șef adjunct al Direcției inspectare a Serviciului administrativă a MAI.
dirijare operațională și inspectare.
( 4983,52 lei).
Preluarea practicilor avansate în domeniul Managementului şi Leadershipului.
Cea de-a 21-a Reuniune a
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 327 din 03.06.2019.
Grupului de lucru al Convenţiei
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
de Cooperare Poliţienească Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal financiar-administrativă
a
pentru Europa de Sud-Est de contact al Direcţiei cooperare internaţională.
MAI. ( 2770,40 lei).
(PCCSEE), 26-28 iunie 2019, în
Viena, Austria.
În scopul coordonării, armonizării şi ordonării activităţilor legate de Convenţie, precum şi al facilităţii schimbului de bune practici privind
implementarea naţională a prevederilor Convenţiei pentru MAI.
Curs de instruire cu genericul
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 331 din 04.06.2019.
„Drug crime and marketsdiurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
strategic analysis”, 17-21 iunie Dumitru Vleju, ofiţer principal al Direcţiei politici financiar-administrativă
a
2019, în Lisabona, Portugalia.
de prevenire şi combatere a criminalităţii.
MAI. ( 3686,00 lei).
Perfecţionarea pe domenii de competenţă privind analiza strategică a infracţiunilor de droguri şi pieţele de desfacere.
Conferința internațională cu
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 342 din 07.06.2019.
ocazia aniversării a 10 ani a
diurnă de către
Secţia (tur-retur) şi cazare.
Procesului de la Praga, 09-12 Andrei Comerzan, specialist principal al Direcției financiar-administrativă
a
iunie 2019, în Bucureşti, politici în domeniul migrației și azilului.
MAI.
România.
Totalizarea realizărilor pentru 10 ani de funcţionare a platformei de dialog „Procesul de la Praga” şi programarea activităţilor ulterioare.
Vizita de studiu în cadrul
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 345 din 07.06.2019.
centrului Legionowo, Polonia.
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Erhan Ianuș, director al CIPAL;
diurnă şi asigurare
Odagiu Iurie, director adjunct al CIPAL;
medicală.
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Starodub Sergiu, șef al Secției management al
calității a CIPAL;
Cupcea Pavel, șef al Secției administrativgospodărească a CIPAL;
Cecoltan Andrei, șef al Secție resurse umane a
CIPAL;
Mihăilă Parascovia, șef Secție prevenire a
Direcției prevenire și studii anticorupție a DGA a
SPIA.
Realizarea acţiunilor 2.1.3 din Planul de acţiuni a Proiectului Twinning Reforma instruirii iniţiale şi continue a sistemului de poliţie din
Republica Moldova.
Reuniunea
panelului
cu
Diurnă pentru ziua de 15 Transport
aerian
Ordin nr. 351 din 11.06.2019.
genericul „Migraţie, Mobilitate
iunie 2019 şi asigurare (tur-retur), cazare,
şi Gestionarea Integrată a Olesea Cotoman, consultant principal al Direcţiei medicală de către Secţia diurnă
pentru
Frontierelor a Platformei nr. 4 politici în domeniul migraţiei şi azilului;
financiar-administrativă
a perioada
12-14
din cadrul Parteneriatului Estic”, Daniela Chiperco, consultant principal al Direcţiei MAI.
Olesea
Cotoman iunie 2019.
12-15 iunie 2019, în Minsk, politici în domeniul migraţiei şi azilului;
(672,48
lei),
Daniela
Republica Belarus.
Victor Cara, ofiţer principal al Direcţiei politici în Chiperco (672,48 lei), Victor
domeniul managementului integrat al frontierei de Cara (672,48 lei).
stat.
Preluarea şi promovarea celor mai bune practici ale statelor membre ale UE şi ale Partenerilor Estici în domeniul migraţiei şi managementului
integrat al frontierei.
Conferinţa internaţională cu
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 359 din 13.06.2019.
genericul
„International
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
Conference on alternatives to Serghei Pântea, ofiţer principal al Direcţiei politici financiar-administrativă
a
incarceration for people who use de prevenire şi combatere a criminalităţii, inspector MAI. ( 2892,18 lei).
drugs & removing criminal superior.
sanctions for drugs use”, 17-20
iunie 2019, în Odesa, Ucraina.
Promovarea politicilor şi programelor de susţinere şi implementare eficientă a serviciilor şi programele existente, schimbul de experienţă la
nivel de poliţie, precum şi experienţa va fi benefică în special pentru procesul de elaborare a proiectului de Strategie Antidrog.
Curs de instruire în domeniul
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 360 din 13.06.2019.
Politicii de Securitate şi Apărare
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
Comună (PSAC), 17-20 iunie Ion Poiană, ofiţer principal al Direcţiei politici de financiar-administrativă
a
2019, în Bruxelles, Belgia.
personal şi învăţământ.
MAI. ( 3705,57 lei).
Familiarizarea experţilor PaE cu structurile Uniunii Europene.
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Cea de-a 16-a şedinţă a Grupului
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 366 din 20.06.2019.
Coordonator al Ariei de
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
prioritate nr. 11 „Securitate” a Elena Cecceeva, consultant principal al Direcţiei financiar-administrativă
a
SUERD şi la cel de-al 8-lea cooperare internaţională.
MAI. ( 2192,58 lei).
Forum Anual din cadrul
Strategiei Uniunii Europene
pentru
Regiunea
Dunării
(SUERD), 24-26 iunie 2019, în
Sofia, Bulgaria.
Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu partenerii externi, aprobarea planului de lucru SUERD pentru anul următor, precum şi promovarea
imaginii RM cu partenerii din cadrul SUERD.
Cursul de instruire în domeniul
Transport aerian (tur-retur), Cazare.
Ordin nr. 368 din 20.06.2019.
identificării
necesarului
de
diurnă şi asigurare medicală
instruire, 25-29 iunie 2019, în Oleg Grădinaru, ofiţer principal al Direcţiei de către Secţia financiarAnkara, Turcia.
politici de personal şi învăţământ.
administrativă a MAI.
( 14184,30 lei).
Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu partenerii turci, precum şi preluarea experienţei în domeniul pregătirii profesionale şi abilităţi de
planificare, evaluare a preocesului de instruire.
Cea de-a 9-a instruire de bază
Asigurare medicală de către Transport
aerian
Ordin nr. 369 din 20.06.2019.
pentru
consilierii
rezidenţi
Secţia financiară CIPAL a (tur-retur), cazare,
Twinning, 01-03 iulie 2019, în Ianuş Erhan, director al Centrului Integrat de MAI.
diurnă.
Bruxelles, Belgia.
Pregătire pentru Aplicarea Legii.
Promovarea bunelor practici în implementarea proiectelor Twinning, precum şi desfăşurarea întrevederilor bilaterale.
Curs de instruire cu genericul
Transport internaţional (tur- Cazare.
Ordin nr. 370 din 20.06.2019.
„Expert
accesare
fonduri
retur), diurnă şi asigurare
structurale şi de coeziune”, 23 Eugeniu Belecciu, ofițer principal al Direcției medicală de către Secţia
iunie - 13 iulie 2019, în politici în domeniul ordinii şi securităţii publice.
financiar-administrativă
a
Bucureşti, România.
MAI. ( 19076,23 lei).
Consolidarea capacităţilor privind managementul proiectelor.
Curs de limbă engleză, nivelul
Transport auto (tur-retur), Cazare.
Ordin nr. 385 din 24.06.2019.
C1, 30 iunie - 27 iulie 2019, în
diurnă şi asigurare medicală
Modificat prin Ordin nr. 398 din 28.06.2019.
Buzău, România.
de către Secţia financiarOlga Moroz, ofiţer superior de investigaţii al administrativă a MAI.
Serviciului protecţie internă şi anticorupţie, ( 18229,03 lei).
inspector superior.
Dobândirea cunoştinţelor avansate de limbă engleză.
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Conferinţă internaţională, 02-04
iulie 2019, în Bruxelles, Belgia.

Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Dumitru Vleju, ofiţer principal al Direcţiei politici
diurnă şi asigurare
de prevenire şi combatere a criminalităţii.
medicală.
Schimb de opinii privind situaţia drogurilor în ţările PEV.
Participarea
ViceprimTransport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 392 din 28.06.2019.
ministrului,
ministrului
diurnă și asigurare medicală cheltuielilor
de
afacerilor interne la vizita de Andrei Năstase, Viceprim-ministru, ministru al de către Secţia financiar- către organizatori.
lucru în România, 02 iulie 2019, afacerilor interne.
administrativă a MAI.
în Bucureşti, România.
( 6712,27 lei).
Vizita de lucru în componența delegației guvernamentale condusă de Prim-ministrul Republicii Moldova, dna Maia Sandu.
Participarea delegaţiei MAI la
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 400 din 01.07.2019.
vizita de lucru în România, 02
diurnă și asigurare medicală cheltuielilor
de
iulie 2019, în Bucureşti, Petru Ţurcan, şef al Direcţiei cooperare de către Secţia financiar- către organizatori.
România.
internaţională.
administrativă a MAI.
( 5714,20 lei).
Vizita de lucru a delegaţiei MAI, condusă de Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, în contextul întrevederilor bilaterale cu
conducerea MAI al României.
Seminarul
cu
genericul
Diurnă de către
Secţia Transport auto (turOrdin nr. 393 din 28.06.2019.
„Activitatea
sindicatelor
şi
financiar-administrativă
a retur), cazare, şi
partenerilor sociali, în condiţiile Tudor Prida, ofiţer principal de investigaţii al MAI. ( 7949,63 lei).
asigurare medicală.
economiei
de
piaţă
şi DPSA a DGA a SPIA, comisar-şef.
globalizării pieţii de muncă”, 29
iunie - 09 iulie 2019,
în
Ankara, Turcia.
Familiarizarea cu activităţile sindicatelor şi partenerilor sociali, în condiţiile economiei de piaţă şi globalizării pieţii de muncă.
Participarea
ViceprimTransport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 414 din 08.07.2019.
ministrului,
ministrului
cazare, diurnă și asigurare cheltuielilor
de
afacerilor interne la vizita de Andrei Năstase, Viceprim-ministru, ministru al medicală de către Secţia către organizatori.
lucru în Republica Federală afacerilor interne;
financiar-administrativă
a
Germania, 10-11 iulie 2019, Petru Ţurcan, şef al Direcţiei cooperare MAI. Andrei Năstase
Munchen, Republica Federală internaţională.
(16638,02 lei),
Germania.
Petru Ţurcan
(16086,04 lei).
Abordarea subiectelor ce ţin de relațiile bilaterale existente, proiectele implementate, provocările curente la adresa securității și prioritățile de
viitor, asigurarea statului de drept, securitatea națională, rolul cooperării dintre poliție și administrațiile publice locale.
Ordin nr. 386 din 24.06.2019.
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Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
diurnă, cazare și asigurare cheltuielilor
de
medicală pentru dl Andrei către organizatori.
Năstase
(9232,76
lei).
Transport aerian (tur-retur),
diurnă și asigurare medicală
pentru dl Petru Ţurcan
(7149,20 lei).
Vizită de lucru în componența delegației guvernamentale condusă de Prim-ministrul Republicii Moldova, dna Maia Sandu.
Sesiunea
de
formare
a
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 462 din 06.08.2019.
formatorilor, 25-29 august 2019,
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
în Viena, Austria.
Natalia Furtuna, şef al Cabinetului Centrului
diurnă şi asigurare
Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii.
medicală.
Sporirea capacităţilor organelor de aplicare a legii din cadrul OSCE prin dezvoltarea mecanismelor sustenabile de a promova integrarea de
gen la toate nivelele.
Vizita de studiu în domeniul
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 470 din 14.08.2019.
securităţii cibernetice, 18-21
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
august
2019,
în Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de financiar-administrativă
a
Bucureşti, România.
prevenire şi combatere a criminalităţii.
MAI. Vladislav Cojuhari
Eduard Krasovski, ofiţer principal al Secţiei (2341,75lei),
Eduard
resurse umane a DMI
Krasovski
(2397,75lei),
Vitalii Creciun, ofiţer principal de investigaţii al Vitalii Creciu (2341,75 lei),
Secţiei tehnică specială a SPIA.
Iurie Olaru (2341,75 lei).
Iurie Olaru, ofiţer principal de investigaţii al
Secţiei nr. 1 a Direcţiei protecţia informaţiilor a
Direcţiei generale protecţie internă a SPIA.
Sporirea nivelului securităţii informatice şi a sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.
Programul executiv de studii
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 473 din 14.08.2019.
avansate în domeniul securităţii
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
(PASS),
09
septembrie-21 Olesea Vladîca, şef al Secţiei relaţii internaţionale
diurnă şi asigurare
noiembrie 2019, în Garmisch- şi management proiecte al Centrului Integrat de
medicală.
Partenkirchen, Germania.
Pregătire pentru Aplicarea Legii.
Oferirea participanţilor informaţii cu privire la securitate, problemele de apărare şi relaţii internaţionale, de a crea o reţea de contacte din
regiuni, culturi şi medii diferite.
Conferinţa internaţională cu
Diferenţa cuantumului de Transport
aerian
Ordin nr. 474 din 14.08.2019.
genericul „Rolul crucial al
diurnă şi cazare de către (tur-retur), cazare,
Participarea
ViceprimOrdin nr. 429 din 19.07.2019.
ministrului,
ministrului
afacerilor interne la vizita de Andrei Năstase, Viceprim-ministru, ministru al
lucru în România, 22-23 iulie afacerilor interne, (perioada de delegare 22-23 iulie
2019, în Bucureşti, România.
2019);
Petru Ţurcan, şef al Direcţiei cooperare
internaţională perioada de delegare 23 iulie 2019);
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poliţiei în lupta împotriva Vica Rusu, ofiţer principal al Direcției politici în Secţia
financiar- diurnă şi asigurare
violenţei domestice”, 23-26 domeniul ordinii şi securităţii publice.
administrativă a MAI.
medicală.
septembrie 2019, în Strasbourg,
(3461,24 lei).
Franţa.
Prezentarea celor mai bune practici poliţieneşti de prevenire şi combaterea a violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.
Atelierul regional cu genericul
Fără suportarea cheltuielilor Transport
aerian
Ordin nr. 503 din 30.08.2019.
„Regional
workshop
on
de către MAI.
(tur-retur), cazare,
Harmonization of legislation in Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de
diurnă şi asigurare
the field of SALW control with prevenire şi combatere a criminalităţii;
medicală.
relevant parts of the EU Serghei Pântea, ofiţer principal al Direcţiei politici
Acquis”, 16-19 septembrie de prevenire şi combatere a criminalităţii;
2019, în Podgoriţa, Muntenegru.
Implementarea planului regional de combatere a traficului ilicit de armament şi armonizarea legislaţiei statelor conform aquis-ului comunitar
în domeniul controului armelor de calibru mic şi mijlociu SALW şi controlului explozivelor.
Conferinţa de nivel înalt al
Asigurarea
medicală
şi Transport
aerian
Ordin nr. 512 din 06.09.2019.
Preşedinţiei
OSCE
privind
diurnă de către
Secţia (tur-retur), cazare.
guvernarea şi reforma sectorului Gheorghe Bălan, secretar de stat.
financiar-administrativă
a
de securitate, 08-11 septembrie
MAI. (3227,68 lei).
2019, în Bratislava, Slovacia.
Abordarea subiectelor ce ţin de problemele de prevenire a conflictelor, menţinere a păcii şi promovare a securităţii comprehensive.
Stagiul de pregatire în domeniul
Transportul auto (tur-retur), Cazare.
Ordin nr. 513 din 06.09.2019.
dialog, 08-14 septembrie 2019,
diurnă şi asigurare medicală
în România.
Tudor Căpăţână, ofiţer principal de investigaţii al către
Secţia
financiarDirecţiei management operaţional, comunicare şi administrativă a MAI.
programe externe a SPIA, comisar.
(4912,72 lei).
Fortificarea competenţelor profesionale, cizelarea capacităţilor şi aplicarea a noi tehnici în activitatea profesională.
Cursul de instruire intensiv de
Transport auto (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 515 din 06.09.2019.
fizionomie cu genericul „Face
carte verde, cazare, diurnă, cheltuielilor
de
Keys
România”,
13-16 Alexandru Tocarjevschi, şef adjunct al DMOCPE asigurare medicală, taxa de către organizatori.
septembrie 2019, în Bucureşti, a SPIA, comisar principal;
studii în mărime de 1060
România.
Valentin Prepeliţă, şef interimar al Secţiei euro
de către
Secţia
urmărire penală a SPIA, comisar principal;
financiar-administrativă
a
Vladislav Lavric, ofiţer principal de investigaţii al MAI.
Alexandru
Secţiei nr. 1 a DCC a DGA a SPIA, comisar Tocarjevschi
principal;
(5683,29lei),
Valentin
Andrei Chiorescu, ofiţer principal de investigaţii al Prepeliţă
(5683,29
lei),

Scopul:

60.

Scopul:

61.

Scopul:

62.

Scopul:

Secţiei nr. 3 a DCC a DGA a SPIA, comisar;
Vladislav Lavric (7589,18
Liudmila Sîrghii, ofiţer superior de investigaţii al lei),
Andrei
Chiorescu
DMOCPE a SPIA, inspector principal.
(5683,29
lei),
Liudmila
Sîrghii (5683,29 lei).
Formarea şi dezvoltarea unui grup de ofiţeri cu potenţial în aplicarea tehnicilor psihologice de interogare şi obţinere a informaţiei.
Vizita de lucru în Statele Unite
Transport aerian (tur-retur), Fără
suportarea
Ordin nr. 528 din 09.09.2019.
ale Americii, 16-19 septembrie
cazare, diurnă și asigurare cheltuielilor
de
Modificat prin Ord. nr. 557 din 13.09.2019.
2019, în Washington, D.C.,
medicală de către Secţia către organizatori.
Statele Unite ale Americii.
Andrei Năstase, Viceprim-ministrului, ministrului financiar-administrativă
a
afacerilor interne;
MAI. Andrei Năstase
Petru Ţurcan, şef al DCI.
(59553,21 lei), Petru Ţurcan
(58135,25 lei).
Vizita de lucru în Statele Unite ale Americii.
Seminarul de consolidare a
Asigurare medicală, diurnă Transport
aerian
Ordin nr. 563 din 13.09.2019.
capacităţilor cu genericul „Drug
pentru ziua de 27 septembrie (tur-retur), cazare,
Prevention Approaches that Andrei Eremeia, consultant principal al DAMEP.
2019
de către
Secţia diurnă
pentru
Make a Difference”, 24-27
financiar-administrativă
a perioada
24-26
septembrie 2019, în Reykjavik,
MAI. (721,10 lei).
septembrie 2019.
Islanda.
Familiarizarea participanţilor cu practicele şi metodele de lucru a Islandei în contextul consolidării capacităţilor de prevenire a drogurilor.
Conferinţa de deschidere şi
Diurnă şi asigurare medicală Fără
suportarea
Ordin nr. 599 din 24.09.2019.
primul Steering Committee în
de către Secţia financiar- cheltuielilor
de
cadrul Proiectului Regional Gheorghe Bălan, secretar de stat.
administrativă a MAI.
către organizatori.
Cooperation for Preventing and
(389,38 lei).
Fighting of Cross-border Crime
between
Romania-Moldova
(THOR), 26 septembrie 2019, în
Iaşi, România.
Participarea la lansarea proiectului „Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România-Republica
Moldova”.

Total: 563.576, 68 mii lei

