INFORMAŢIA
privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Aparatului Central al Ministerului Afacerilor
Interne în perioada ianuarie - decembrie 2020
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

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

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

Cheltuielile ce ţin
de transport aerian
(tur-retur), cazare,
diurnă
pentru
perioada
13-16
ianuarie 2020 au
fost acoperite de
către organizatori.
Secţia
financiar- Cheltuielile ce ţin
Ordin nr. 29 din 20.01.2020.
administrativă a DMI a de transport aerian
Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne (şef al acoperit cheltuielile ce ţin de (tur-retur) şi cazare
delegaţiei);
diurnă şi asigurare medicală. au fost acoperite de
Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal (9384,91 lei).
către organizatori.
de contact al DCI;
Alina Zbancă, consilier al Cabinetului ministrului.
Secţia
financiar- Cheltuielile ce ţin
Ordin nr. 35 din 24.01.2020.
administrativă a acoperit de transport aerian
Gheorghe Bălan, secretar de stat.
cheltuielile
ce
ţin
de (tur-retur), diurnă şi
asigurare medicală.
cazare
au
fost
(69,00 lei).
acoperite de către
organizatori.

Cursul de instruire privind
Ordin nr. 07 din 07.01.2020.
analiza conflictelor în domeniul
Politicii de Securitate şi Apărare Ina Bogatîi-Vidmidi, ofiţer de legătură/punct focal
Comună a UE, 12-17 ianuarie de contact al Direcţiei cooperare internaţională.
2020, în Baku, Azerbaidjan.

Participarea delegaţiei MAI la
Ceremonia de absolvire a
studenţilor promoţiei 2015-2019
în cadrul Colegiului de poliţie al
Statului Qatar, 21-25 ianuarie
2020, în Doha, Qatar.

Costul deplasării
Bugetul
autorităţii/instituţiei
Finanţare externă
Secţia
financiaradministrativă a acoperit
cheltuielile ce ţin de diurnă
pentru zilele de 12 şi 17
ianuarie 2020, asigurare
medicală. (1209,80 lei).

Seminarul
în
domeniul
securităţii regionale, eveniment
organizat de către Centrul
European pentru Studii de
Securitate
„George
C.
Marshall”, 27-31 ianuarie 2020,
în
Garmisch-Partenkirchen,
Germania.
Cea de-a 23-a reuniune a
Secţia
financiarOrdin nr. 87 din 18.02.2020
Grupului de lucru al Convenţiei
administrativă, a acoperit
de Cooperare Poliţieneasca Ina Bogatîi-Vidmidi, şef interimar al DPDI.
cheltuielile ce ţin de diurnă şi
pentru Europa de Sud-Est (PCC
asigurare medicală.
SEE), 26-27 februarie 2020, în
(1382,16 lei).
Sofia, Bulgaria.
Şedinţa grupului coordonator
Secţia
financiarOrdin nr. 103 din 26.02.2020.
regional privind armele de
administrativă, a acoperit
calibru mic şi muniţii SALW, Vladislav Cojuhari, şef al Direcţiei politici de cheltuielile ce ţin de diurnă şi
03-05 martie 2019, în Belgrad, prevenire şi combatere a criminalităţii.
asigurare medicală.

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

6.

7.

8.

9.

Serbia.
(2333,74 lei).
către organizatori.
Vizita de studiu în Statele Unite
Fără suportarea cheltuielilor Cheltuielile ce ţin
Ordin nr. 102 din 26.02.2020.
ale Americii, 29 februarie - 08
de către MAI.
de transport aerian
martie 2020, în Glynco, Ianuş Erhan, secretar de stat (şef al delegaţiei);
(tur-retur), cazare,
Georgia.
Sergiu Starodub, director interimar al CIPAL;
diurnă şi asigurare
Pavel Cupcea, director adjunct interimar pentru
medicală au fost
învăţământ al CIPAL.
acoperite de către
organizatori.
Curs de instruire cu genericul
Secţia
financiar- Cheltuielile ce țin
Ordin nr. 110 din 28.02.2020.
„Manager proiect” în domeniul
administrativă a DMI a de cazare au fost
Modificat prin Ord. nr. 142 din 13.03.2020.
consolidării
capacităților
acoperit cheltuielile ce ţin de acoperite de către
managementului proiectelor, 02- Alexandru Tocarjevchi, șef al Direcției politici în diurnă pentru zilele de 02 şi organizatori.
06 martie 2020, în Iaşi, domeniul ordinii și securității publice (şef al 06 martie 2020, asigurare
România.
delegaţiei).
medicală. (3590,62 lei).
Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul
managementului integrat al frontierei de stat.
Vladislav Verdian, ofițer principal al Direcției
politici în domeniul managementului integrat al
frontierei de stat.
Conferința
cu
genericul
Fără suportarea cheltuielilor Cheltuielile ce țin
Ordin nr. 111 din 28.02.2020.
„Femeile în organele de drept”,
de către MAI.
de transport aerian
02-07 martie 2020, în Tbilisi, Oxana Dragomir, ofițer principal al Secției
(tur-retur), cazare,
Georgia.
juridice a DMI;
asigurare medicală
Doinița Bița, șef interimar al Secției financiare a
şi diurnă au fost
CIPAL.
acoperite de către
organizatori.
Vizita
oficială
dedicată
Secţia
financiar- Cheltuielile ce ţin
Ordin nr. 293 din 30.06.2020.
celebrării împlinirii a 516 ani de
administrativă a DMI a de cazare vor fi
la strămutarea la lăcașurile de Iurie Timotin, ofițer principal al Secției patrimoniu acoperit cheltuielile ce țin de acoperite de către
veci a Sfântului Voievod Ștefan și dotări a Direcției management instituțional a transport auto (tur-retur), organizatori.
cel Mare, 01 - 02 iulie 2020, în MAI, comisar.
carde verde, vinietă, diurnă și
sat. Putna, jud. Suceava,
asigurare medicală.
România.
(2542,06 lei).
Ședința de lucru în comun cu
Secţia
financiar- Fără
suportarea
Ordin nr. 408 din 16.09.2020.
Direcția generală anticorupție al
administrativă a DMI a cheltuielilor
de
MAI al României, 18-19 Gabriel Țigănaș, șef-adjunct Serviciu, șef al DGA acoperit cheltuielile ce țin de către organizatori.

10.

11.

12.

13.

septembrie 2020, în București, a SPIA, comisar principal;
România.
Dorin Cătănoi, șef al Secției nr.1 a DCC a DGA a
SPIA, comisar principal;
Grigore Buruiană, ofițer superior de investigații al
Secției nr.1 a DCC a DGA a SPIA.
Ședința operațională sub egida
Ordin nr. 450 din 20.10.2020.
SELEC, 22-23 octombrie 2020,
în Galaţi, România.
Ion Mămăligă, șef al Serviciului protecție internă
și anticorupție;
Ruslan Beschier, șef adjunct al Direcției generale
protecție internă, șef al DISI a DGPIA a SPIA;
Marin Cucu, ofițer principal al Secției protecție
suport a DISI a DGPIA a SPIA.

Atelierul de lucru cu genericul
„Prezentarea
și
validarea
rezultatelor preliminare privind
evaluarea situației existente la
nivelul Centrului de Excelență în
Securitatea Frontierei (CESF)
din Republica Moldova, 29-31
octombrie 2020, în Iași,
România.
Ședința de lucru în comun cu
Direcția Națională Anticorupție
și Direcția generală anticorupție
a MAI al României, 19-20
noiembrie 2020, în Suceava,
România.
Vizita de studiu în cadrul
proiectului Twinning al UE
„Reforma instruirii iniţiale şi
continue a sistemului poliţienesc
din RM”.

transport auto (tur-retur),
carte verde, vinietă, diurnă,
asigurare medicală.
(9640,41 lei).
Secţia
financiaradministrativă a DMI a
acoperit cheltuielile ce țin de
carte verde, vinietă, asigurări
medicale,
precum
și
cheltuielile ce țin de cazare și
diurnă pentru dl
Marin
Cucu, conforn normativelor
stabilite. (3197,36 lei).

Cheltuielile ce țin
de transport auto
(tur-retur) pentru
delegația
MAI,
cazare și diurnă
pentru
dl
Ion
Mămăligă și dl
Ruslan Beschier au
fost acoperite de
către organizatori.
Fără suportarea cheltuielilor Cheltuielile ce țin
Ordin nr. 459 din 28.10.2020.
de către MAI.
de
transport
Nicolae Vascauțan, șef al Direcției politici de
internațional (turpersonal și învățământ.
retur),
cazare,
Uliana Bădărău, șef al Secției juridice a DMI.
diurnă și asigurare
medicală au fost
acoperite de către
organizatori.
Secţia
financiaradministrativă a DMI a
Dorin Cătănoi, șef al Secției nr.1 a DCC a DGA a acoperit cheltuielile ce țin de
SPIA, comisar principal;
transport auto (tur-retur),
Grigore Buruiană, ofițer superior de investigații al carte verde, vinietă, cazare,
Secției nr.1 a DCC a DGA a SPIA.
diurnă și asigurare medicală.
(5741,26 lei).
Fără suportarea cheltuielilor
Ordin nr.501 din 20.11.2020.
de către MAI.
Sergiu Golovaci, secretar de stat (şef al delegaţiei);
Dinu Ostavciuc, rector al Academiei „Ştefan cel
Mare”;
Ordin nr. 492 din 17.11.2020.

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

Cheltuielile ce țin
de
transport
internațional (turretur),
cazare,
diurnă, carte verde,

14.

15.

Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii şi
management al calităţii al Academiei „Ştefan cel
Mare”;
Sergiu Starodub, şef al Direcţiei Centrului Integrat
de pregătire pentru aplicarea legii a Academiei
„Ştefan cel Mare”;
Anatolie Andronache, şef al Direcţiei dezvoltare
profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”;
Pavel Cupcea, şef adjunct al Direcţiei Centrului
Integrat de pregătire pentru aplicarea legii a
Academiei „Ştefan cel Mare”;
Svetlana Ţurcan, şef adjunct al Direcţiei
dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel
Mare”;
Alexandru Pareniuc, prodecan al Facultăţii de
Drept, Ordine Publică şi Securitate Civilă a
Academiei „Ştefan cel Mare”;
Vitalie Maniţa, şef al Departamentului Formare
continuă subofiţeri al Direcţiei Centrului Integrat de
pregătire pentru aplicarea legii a Academiei „Ştefan
cel Mare”;
Vica Anton, şef interimar al Departamentului de
selectare şi evaluare a Academiei „Ştefan cel
Mare”.
Ședința operațională comună cu
Secţia
financiarOrdin nr. 515 din 01.12.2020.
reprezentanții structurilor de
administrativă a DMI a
forță
ucrainene,
03-04 Ion Mămăligă, șef al Serviciului protecție internă acoperit cheltuielile ce țin de
decembrie
2020,
Odessa, și anticorupție;
transport auto (tur-retur),
Ucraina.
Vadim Mînzărari, șef adjunct serviciu, șef al carte verde, vinietă, cazare,
Direcției generale protecția internă a SPIA;
diurnă și asigurare medicală.
Vladimir Balagula, ofițer superior de investigații (7300,16 lei).
al Secției nr. 1 a Direcției protecția informațiilor a
DGPI a SPIA;
Valeriu Drozdov, ofițer superior de investigații al
Secției nr. 3 a Direcției informații și securitate
internă a DGPI a SPIA.

vinietă și asigurare
medicală au fost
acoperite de către
organizatori.

Fără
suportarea
cheltuielilor
de
către organizatori.

Vizita de lucru în cadrul
proiectului Twinning al UE
„Reforma instruirii iniţiale şi
continue a sistemului poliţienesc
din Republica Moldova”, 06-12
decembrie
2020,
în
București, România.

16.

17.

Ordin nr. 521 din 04.12.2020.

Fără suportarea cheltuielilor Cheltuielile ce țin
de către MAI.
de
transport
internațional (turretur),
cazare,
diurnă, carte verde,
vinietă și asigurare
medicală au fost
acoperite de către
organizatori.

Ianuș Erhan, secretar general al ministerului (şef
al delegaţiei);
Dinu Ostavciuc, rector al Academiei „Ştefan cel
Mare”;
Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii şi
management al calităţii al Academiei „Ştefan cel
Mare”;
Sergiu Starodub, şef al Direcţiei Centrului Integrat
de pregătire pentru aplicarea legii a Academiei
„Ştefan cel Mare”;
Anatolie Andronache, şef al Direcţiei dezvoltare
profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”;
Marcel Boșcaneanu, şef al Direcţiei studii şi
management al calităţii al Academiei „Ştefan cel
Mare”;
Victoria Jitari, șef al Direcţiei cooperare
internaţională a Academiei „Ştefan cel Mare”;
Nicolae Ranga, șef al Direcţiei administrare
patrimoniu a Academiei „Ştefan cel Mare”;
Veaceslav Ursu, Decan al Facultăţii Drept, Ordine
Publică şi Securitate Civilă a Academiei „Ştefan cel
Mare”;
Constantin Rusnac, șef al catedrei Procedură
penală, criminalistică şi securitate informaţională a
Academiei „Ştefan cel Mare”.
Ședința de lucru în comun cu
Secţia
financiar- Fără
suportarea
Ord. MAI nr. 541 din 22.12.2020
Direcția Națională Anticorupție
administrativă a DMI a cheltuielilor
de
și Direcția generală anticorupție Dorin Cătănoi, șef al Secției nr.1 a DCC a DGA a acoperit cheltuielile ce țin de către organizatori.
a MAI al României, 23-24 SPIA, comisar principal;
transport auto (tur-retur),
decembrie 2020, în Iași, Grigore Buruiană, ofițer superior de investigații al carte verde, vinietă, cazare,
România.
Secției nr.1 a DCC a DGA a SPIA.
diurnă și asigurare medicală.
(6.556,04 lei).

Total: 52.947,52 lei

