Deplasările de serviciu peste hotarele Republicii Moldova
a angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare” în anul 2019
În scopul realizării sarcinilor de serviciu orientate la modernizarea procesului de instruire a
studenţilor, realizarea cercetărilor ştiinţifice pentru eficientizarea practicii direcţiilor de activitate
poliţienească, folosirea practicilor avansate ale ţărilor membre ale Uniunii Europene precum şi altor
state de către angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” pe parcursul anului 2019, au fost efectuate un
şir de deplasări de serviciu peste hotarele Republicii Moldova.
Numele,
Prenumele, Funcţia,
Nr. Ordinului/Dispoziţiei
dl Valentin Chiriţa,
prorector
pentru
studii
şi
management al calităţii,
comisar –şef;
dna Victoria Jitari,
şef Secţiei relaţii inter-universitare
şi
cooperare
poliţienească
internaţională, comisar principal;
Ordinul MAI nr. 12 din 11.01.2019
dl Iurie Ionel,
Director adjunct al departamentului
dezvoltare
profesională
şi
managerială, comisar principal
Ordinul MAI nr. 195 din 02.04.2019

dl Veaceslav Ursu,
conf. univ. al catedrei Ştiinţe penale;
dl Alexandru Zosim, conf. univ. al
catedrei Stiinţe penale
Ordinul MAI nr. 175 din 27.03.2019

dl Iurie Larii, prorector pentru
ştiinţă;
dna Victoria Jitari, şef secţiei relaţii
inter-universitare
şi
cooperare
internaţională poliţienească, comisar
principal;
dl Ştefan Belecciu, sef al catedrei
„Drept poliţienesc”, comisar- şef;
dl Radion Cojocaru, şef al Centrului
de Cercetări Ştiinţifice, Director al

Locul, perioada
şi cheltuielile
deplasării
Statul Qatar
15 – 19
ianuarie 2019
Cheltuielile legate
de
cazare
şi
transport au fost
acoperite de către
organizatori.
Diurna – de
către Academie.
Suedia
2-12
aprilie
2019
Cheltuielile în
întregime
au
fost suportate de
către
organizatori.
or. IvanoFrankivsk,
Ucraina
11-14
aprilie
2019
Cheltuielile
legate de cazare
şi transport au
fost acoperite de
către
organizatori.
Diurna – de
către Academie.
or.
Huddersfield,
Marea Britanie
9-13
aprilie
2019
Cheltuielile în
întregime
au
fost
suportate
din
cadrul
proiectului UE

Evenimentul

Participarea
la
ceremonia
de
absolvire a studenţilor Promoţiei
2014-2018 în cadrul Colegiului de
Poliţie.

Participarea la vizita de studiu cu
genericul
„Consolidarea
parteneriatului
poliţie-comunitate,
îmbunătăţirea tacticilor şi metodelor
de instruire ale poliţiştilor, creşterea
capacităţilor IGP în domeniul
investigării infracţiunilor financiare”
Participarea la al III-lea Simpozion
ştiinţifico-practic
cu
genericul
„Combaterea migraţiei ilegale şi a
traficului de fiinţe umane”

Participarea la vizita de studiu din
cadrul proiectului „European Human
rights Law for Universities of
Ukraine and Moldova/HRLAW”,
parte componentă a programului
Erasmus+ (dezvoltarea capacităţilor
în
domeniul
învăţămîntului
superior)”
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Şcolii Doctorale,
Erasmus+.
dl Oleg Rusu, şef al catedrei „Ştiinţe
penale”, comisar principal;
dl Vitalie Ionaşcu, lector universitar
al catedrei „Drept poliţienesc”,
comisar
Ordinul MAI nr. 213 din 12.04.
2019
dl Grigore Ardelean,
lector universitar al catedrei Drept
privat, comisar;
dna Eugenia Gugulan, lector
universitar al catedrei Drept privat,
comisar
Ordinul MAI nr. 286 din 20.05.2019

dl Ion Rotaru,
asist. univ. al catedrei Ştiinţe penale,
inspector;
dl Ghenadie Calcavura, asist. univ.
al catedrei Activitate specială de
investigaţii
şi
securitatea
informaţională, inspector superior
Ordinul MAI nr. 287 din 20.05.2019

dl Artiom Pilat,
lector universitar al catedrei
Procedură penală şi criminalistică,
inspector superior
Ordinul MAI
23.05.2019

nr.

302

din

dl Chiriţa Valentin, Prorector
pentru studii şi management al
calităţii, doctor în drept, comisarşef;
dl Larii Iurie, Prorector pentru
ştiinţă, doctor în drept;
dna Jitari Victoria, şef secţiei
relaţii inter-universitare şi cooperare

România, Cluj
Napoca
22-26 mai 2019
Cheltuielile
legate de cazare
şi
au
fost
acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
România, Cluj
Napoca
28 mai -1 iunie
2019
Cheltuielile
legate de cazare
au fost acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
Georgia, Tbilisi
10-14
iunie
2019
Cheltuielile
legate de cazare
au fost acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
Suedia,
Stockholm
11 -15 iunie
2019
Cheltuielile în
întregime
au
fost
suportate
din
cadrul

Participarea
la
conferinţa
internatională
ştiinţifico-practică
“Eficienţa
normelor
juridice,
globalizare şi drept”, ediţia a VIII-a
în incinta Universităţii “Dimitrie
Cantemir”

Participarea
la
conferinţa
internatională
ştiinţifico-practică
“Ordinea publică în Europa, între
tradiţie şi contemporanitate”, ediţia a
X-a în incinta Şcolii de agenţi de
poliţie “Septimiu Mureşan”

Participarea la cursul de instruire
“Săptămîna cu poliţia din Georgia”,
în incinta Academiei MAI

Participarea la vizita de studiu din
cadrul proiectului „European Human
rights law for universities of Ukraine
and
Moldova/HRLAW”,
parte
componentă a programului Erasmus+
„Consolidarea
capacităţilor
în
domeniul învăţămîntului superior
(2016-2019)”, care sa desfăşurat în
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internaţională poliţienească, comisar
principal;
dl Belecciu Ştefan, Şef al catedrei
„Drept poliţienesc”, doctor în drept,
comisar- şef;
dl Radion Cojocaru, Director al
Şcolii Doctorale, doctor în drept.
Ordinul MAI nr. 301 din 23.05.2019
dna Jitari Victoria, şef secţiei
relaţii inter-universitare şi cooperare
internaţională poliţienească, comisar
principal
Ordinul MAI nr. 354 din 12 iunie
2019

dl Alexandru Pareniuc, Decan al
facultăţii Drept, comisar-şef;
dl Alexandru Zosim, conf. Univ. al
catedrei Ştiinţe penale, doctor în
drept
Ordinul MAI nr. 352 din 11 iunie
2019
dl Vasile Griciuc, şef al Secţiei
comunicaţii
şi
tehnologii
informaţionale a DMO, comisar
principal,
dl Sergiu Maftea, şef adjunct al
Catedrei „Activitate specială de
investigaţii
şi
securitate
informaţională”, comisar principal
Ordinul MAI nr. 470 din 14 august
2019
dl Ion Corcimari, lector universitar
al Catedrei „Drept public şi
securitate a frontierei”, inspector
principal
Ordinul MAI
31.07.2019

nr.

446

din

dl. Iurie Larii, prorector pentru
ştiinţă

proiectului
Erasmus+.

UE

incinta Institutului Regal Tehnologic

Spania,
or.
Cadiz,
16-24
iunie
2019
Cheltuielile de
cazare, transport
au fost suportate
de organizatori,
diurnade
Academie
Ucraina,
or.
Odesa,
23-25
iunie
2019
Cheltuielile de
cazare, transport
au fost suportate
de organizatori,
diurnade
Academie
mun. Bucureşti,
România
18-21
august
2019
Cheltuielile de
cazare, transport
au fost suportate
de organizatori,
diurnade
Academie

Participarea în cadrul activităţii
„Mobilitatea
academică
internaţională”, lansată în cadrul
programului
Uniunii
Europene
Erasmus+, a fost efectuată sesiunea
de instruire a personalului în incinta
Universităţii de Stat din or. Cadiz

or.
Austria

Participarea la sesiunea de instruire
cu
genericul
„Cooperarea
internaţională şi schimbul de
informaţii a organelor de drept”,
organizată de CEPOL

Viena,

26-31
august
2019
Cheltuielile de
cazare, transport
au fost suportate
de organizatori,
diurnade
Academie
Academia
de
Drept European
or.
Trier,

Participarea
la
conferinţa
internaţională „Anti-Roma Hate
Crime as a Challenge for National
Police Forces in the Republic of
Moldova, the Slovak Republic and
Ukraine”

Participarea la vizita de studiu în
domeniul securităţii cibernetice.

Participarea la cursul de instruire cu
genericul „Echipe de anchetă
comune-Balcanii
de
Vest
şi
3

Ordinul MAI
31.07.2019

nr.

dna Victoria Jitari,
şef Secţiei cooperare
comisar principal;

447

din

externă,

Ordinul MAI nr. 610 din 27.09.2019

dl Dinu Ostavciuc,
rector, comisar principal
Ordinul MAI nr. 638 din 7.10.2019

dna Aliona Bivol,
şef al catedrei „Ştiinţe manageriale,
socio-umane
şi
comunicare
profesională”, comisar-şef
Ordinul MAI nr. 679 din 25.10.2019

dl Vasile Zavatin, conf. univ. al
catedrei Drept poliţienesc şi
securitate
publică,
comisar
principal.
dl Ion Corcimari, asistent univ. al
catedrei Drept poliţienesc şi
securitate
publică,
inspector
principal.

Germania
03 – 06
septembrie
2019
Cheltuielile de
cazare, transport
au fost suportate
de organizatori,
diurnade
Academie
Cehia, or. Praga,
2-6 octombrie
2019
Cheltuielile legate
de
cazare
şi
transport au fost
acoperite
de
CEPOL.
Diurna – de
către Academie.
Turcia, Ankara
14 – 17
octombrie 2019
Cheltuielile de
cazare
şi
transport
sunt
acoperite
de
către
organizatori.
Diurna – de
către Academie.
or. Buzău,
România
27 octombrie-2
noiembrie 2019
Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
or. Buzău,
România
3-9 noiembrie
2019
Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.

Moldova”, organizat de CEPOL

Participarea la vizita de studiu cu
genericul
„CEPOL
Exchange
Programme 2019”.

Participarea la vizita de studiu
privind schimbul de experienţă şi
bune practici în domeniul de formare
iniţială şi continuă ai autorităţilor de
aplicare a legii

Participarea la cursul de instruire cu
genericul „Tehnici de analiză şi
comunicare eficientă”

Participarea la cursul de instruire cu
genericul „Politici şi strategii
europene în domeniul controlului
frontierelor, vizelor, imigraţiei şi
azilului”.
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Ordinul MAI nr. 682 din 25.10.2019

dl Dinu Ostavciuc,
rector, comisar principal
dl Ştefan Belecciu, şef al catedrei
Drept poliţienesc şi securitate
publică, comisar -şef
dl Constantin Rusnac, şef al
catedrei
Procedură
penală,
criminalistică
şi
securitate
informaţională, comisar

Diurna,
transport – de
către Academie.
Polonia,
3-9 noiembrie
2019
Cheltuielile în
întregime au
fost suportate
din Proiectul UE
Twinning

Vizita de studiu privind schimbul de
experienţă şi bune practici în
domeniul de formare iniţială şi
continuă ai autorităţilor de aplicare a
legii

Ordinul MAI nr. 638 din 7.10.2019
dl Anatolie Andronache, şef
interimar al direcţiei dezvoltare
profesională, comisar-şef.
dna Victoria Jitari,
şef interimar al direcţiei mass-media
şi relaţii internaţionale, comisar
principal;
Ordinul MAI nr. 725 din 06.11.2019
dl Vitalie Ionaşcu, conf. univ. al
catedrei Drept poliţienesc şi
securitate publică, comisar
Ordinul MAI nr. 729 din 11.11.2019

dl Veaceslav Ursu, asistent
universitar al catedrei „Pregătire
militară şi intervenţii profesionale”,
comisar principal;
dl Vladimir Argint, subofiţer
superior, şofer al Secţiei Armament
şi poligoane, agent-şef principal.
Ordinul MAI nr. 728 din 11.11.2019

dl Alexandru Cicala, lector
universitar al catedrei „Activitatea
specială
de
investigaţii
şi
anticorupţie”, comisar;

or. Buzău,
România
10-16
noiembrie 2019
Cheltuielile de
cazare, hrană
sunt acoperite
de către
organizatori.
Diurna – de
către Academie.
or. Paris, Franţa
18-22
noiembrie 2019
Cheltuielile
legate de cazare
şi transport au
fost acoperite de
CEPOL.
Diurna – de
către Academie.
or. Ankara,
Turcia
16-24
noiembrie 2019
Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
or. Buzău.
România
24-30
noiembrie 2019

Participarea la cursul de formare
profesională continuă cu genericul
„Management şi leadership”.

Participarea la cursul de instruire cu
genericul „Prevenirea atacurilor
asupra infrastructurilor critice şi a
spaţiilor publice”

Participarea la cursul de instruire cu
genericul „Tehnici de conducere în
condiţii de siguranţă”

Participarea la cursul de instruire cu
genericul „Investigarea infracţiunilor
economice”
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dl Vladimir Vasiliţa, lector
universitar al catedrei „Drept
privat”, comisar.
Ordinul MAI nr. 732 din
11.11.2019

dna Victoria Jitari,
şef interimar al direcţiei mass-media
şi relaţii internaţionale, comisar
principal;
Ordinul MAI nr. 725 din 06.11.2019

dl Veaceslav Ursu, decan al
Facultăţii Drept, ordine publică şi
securitate civilă, comisar -şef.
Ordinul MAI nr. 778 din 02.12.2019

dl Dinu Ostavciuc, rector, comisar
principal;
dl Iurie Odagiu, prim-prorector
pentru studii şi management al
calităţii, comisar-şef;
dl Marcel Boscăneanu, şef al
Direcţiei studii şi management al
calităţii, comisar;
dl Anatolie Andronache, şef al
Direcţiei dezvoltare profesională,
comisar-şef;
dl Veaceslav Ursu, decan al
Facultăţii Drept, ordine publică şi
securitate civilă, comisar-şef;
dna Aliona Gumenco, şef interimar
al
Serviciului
protocol
şi
comunicare
cu
mass-media,
inspector superior.
Ordinul MAI nr. 784 din 06.12.2019
dl Vitalie Ionaşcu, conf. univ. al

Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
or. Budapesta,
Ungaria
2-5 decembrie
2019
Cheltuielile
legate de cazare
şi transport au
fost acoperite de
CEPOL.
Diurna – de
către Academie.
or. Minsk,
Belarus
4-7 decembrie
2019
Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
or. Vilnius,
Lituania
8-14 decembrie
2019
Cheltuielile în
întregime
au
fost
suportate
din Proiectul UE
Twinning

or. Timişoara.

Participarea la întrevederea anuală a
coordonatorior naţionali de schimb în
cadrul CEPOL

Participarea
la
conferinţa
internaţională
ştiinţifico-metodică
„Probleme actuale ale educaţiei
juridice”

Participarea la vizita de studiu în
cadrul proiectului Twinning cu
genericul „Reforma instruirii iniţiale
şi continuă a sistemului de poliţie din
Republica Moldova”

Participarea la sesiunea de instruire
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catedrei „Drept poliţienesc şi
securitate publică”, comisar;
dl Ion Corcimari, lector universar
al catedrei „Drept poliţienesc şi
securitate
publică”,
inspector
superior.
Ordinul MAI nr. 785 din 06.12.2019

dl Ghenadie Preţivatîi, asistent
univ. al catedrei „Drept poliţienesc
şi securitate publică”, inspector
superior;
dl Andrei Gheniţa, student an. IV
al Facultăţii Drept, Ordine Publică
şi Securitate Civilă;
dl Alexandru Stolearenco, student
an. IV al Facultăţii Drept, Ordine
Publică şi Securitate Civilă.
Dispoziţia Academiei „Ştefan cel
Mare” a MAI nr. 75 din 11.12.2019
dl Iurie Larii, prorector pentru
ştiinţă;
dna Victoria Jitari, şef interimar al
direcţiei mass-media şi relatii
internaţionale, comisar principal
Ordinul MAI nr. 796 din 10.12.2019

dl Dinu Ostavciuc, rector, comisar
principal;
dl Constantin Rusnac, şef al
catedrei Procedură penală şi
securitate informaţională, comisar.
Ordinul MAI
18.12.2019

nr.

807

din

România
8-13 decembrie
2019
Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.
or. Iaşi,
România,
12-15
decembrie 2019
Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.

cu genericul „Curs comun de
orientare a politicii de securitate şi
apărare (CSDP)”

or. Tallinn,
Estonia
16-21
decembrie 2019
Cheltuielile în
întregime
au
fost
suportate
din Proiectul UE
Erasmus +
or.
Odesa,
Ucraina
19-21
decembrie 2019
Cheltuielile de
cazare,
hrană
sunt acoperite
de
către
organizatori.
Diurna,
transport – de
către Academie.

Participarea la seminarul de instruire
în cadrul proiectului „European
Human Rights Law for Universities
of Ukraine and Moldova/ HRLAW

Participarea la competiţia finală în
cadrul proiectului NMCC privind
procese simulate din domeniul
drepturilor omului

Participarea la vizita de studiu în
cadrul
Universităţii
Afacerilor
Interne de Stat din or. Odesa, Ucraina
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