Deplasările de serviciu a angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare”
pe parcursul anului 2015
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 2015, au fost
efectuate un şir de deplasări de serviciu peste hotarele Republicii Moldova.
În total 24 persoane delegate: (Austria - 1, Franţa - 1, Georgia -2, Germania – 1, Letonia - 1, România - 7, Polonia – 3,
Suedia-1, Ungaria – 3, Turcia-3, Ucraina -1)
Nr.

Numele, Prenumele,
funcţia participantului

Locul
desfăşurării

Tipul
evenimentului

Perioada
evenimentului

Nr. Dispoziţiei
sau Ordinului

1

dl Igor Şevcenco,
lector al catedrei „Ştiinţe
poliţieneşti şi socioumane”, locotenent major
de poliţie

or. Budapest,
Ungaria

curs de instruire

11 ianuarie – 1
martie 2015

2

dl Ivan Brăileanu,
ofiţer al Departamentului
management operaţional,
locotenent major de poliţie

or. Budapest,
Ungaria

curs de instruire

11 ianuarie – 1
martie 2015

3

dna Eugenia Gugulan,
lector
universitar
al

or. Tbilisi,
Georgia

conferinţă
regională

02-07 martie
2015

Dispoziţia MAI Participarea la cursurile de instruire în
nr. 18/1 din
cadrul Academiei Internaţionale a
Organelor de Drept (ILEA) din or.
05.01. 2015
Budapest,
Ungaria,
a
permis
efectuarea schimbului de experinţă şi
acumularea unor cunoştinţe noi.
Dispoziţia MAI Participarea la cursurile de instruire în
nr. 18/1 din
cadrul Academiei Internaţionale a
Organelor de Drept (ILEA) din or.
05.01. 2015
Budapest,
Ungaria,
a
permis
efectuarea schimbului de experinţă şi
acumularea unor cunoştinţe noi.
Dispoziţia MAI Participarea la conferinţa regională cu
nr. 18/133 din genericul „Femeile în organele de

Rezultatele majore
sau deciziile importante

catedrei „Ştiinţe juridice”,
căpitan de poliţie
4

dl Iurie Odagiu,
prorector pentru studii, dr.
în drept, conf. univ,
colonel de poliţie

5
dna Victoria Jitari,
şef Centru formare pentru
integrare europeană şi
cooperare
poliţienească
internaţională, maior de
poliţie

6

dl Iurie Larii,
director al Departamentului
cercetări ştiinţifice

03.02.2015

or. Szczytno,
Polonia

vizită de studiu

16-18 martie
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/345 din
13.03.2015

or. Szczytno,
Polonia

vizită de studiu

16-18 martie
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/345 din
13.03.2015

or. Bavaria,
Republica
Federală
Germania

conferinţă
internaţională

21-25 iulie
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/1037 din
23.06.2015

or. Viena,
Austria

vizita de
informare şi
familiarizare

6-12
septembrie
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/1406 din
26.08.2015

or. Cluj
Napoca,
România

conferinţă
internaţională

22-28 martie
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/355 din
17.03.2015

drept”, organizată în or. Tbilisi,
Georgia cu suportul Ambasadei SUA
din Moldova.
Efectuarea în perioada 16-18 martie
2015 a vizitei de studiu în cadrul
Academiei de poliţie din or. Szczytno,
Polonia cu scopul semnării acordului
bilateral de colaborare.
Efectuarea în perioada 16-18 martie
2015 a vizitei de studiu în cadrul
Academiei de poliţie din or. Szczytno,
Polonia cu scopul semnării acordului
bilateral de colaborare.
Participarea
la
conferinţa
internaţională cu genericul „Un sistem
educaţional poliţienesc de succes
întru-n stat democratic şi de drept”,
organizată sub egida Fundaţiei „Hanns
Seidel” şi Ministerului de Interne al
Bavariei.
Participarea la vizita de informare şi
familiarizare în cadrul Programului de
Schimb al Poliţie (CEPOL) în
domeniul instruirii, management şi
limbi moderne desfăşurat în or. Viena,
Austria (SIAK)
Participarea în perioada 22-28 martie
2015 la conferinţa internaţională cu
genericul „Ordinea publică în Europa,
între tradiţie şi contemporaneitate”,
desfăşurată în incinta Şcolii de Agenţi
de Poliţie „Septimiu Mureşan” din or.
Cluj Napoca, România.

7

dl Ştefan Belecciu,
şef al catedrei „Ştiinţe
poliţieneşti
şi
socioumane”, locotenent-colonel
de poliţie

or. Cluj
Napoca,
România

conferinţă
internaţională

22-28 martie
2015

8

dl Ion Corcimari,
lector
universitar
al
catedrei
„Ştiinţe
poliţieneşti
şi
socioumane”, locotenent major
de poliţie

or. Jurmala,
Letonia

conferinţă
internaţională

24-27 martie
2015

9

dl Constantin Rusnac,
lector
universitar
al
catedrei „Ştiinţe penale”,
doctor în drept, căpitan de
poliţie

or. Varşovia,
Polonia

vizită de studiu

30 martie – 3
aprilie 2015

10

dl Vasile Florea,
prof. univ. al Catedrei
ştiinţe penale

or. Kiev,
Ucraina

conferinţa
internaţională
ştiinţificopractică

7-8 aprilie
2015

11

dl Marian Gherman,
şef al catedrei „Activitate
specială de investigaţii”,
colonel de poliţie

or. Tbilisi,
Georgia

atelier de lucru

20-23 aprilie
2015

Dispoziţia MAI Participarea
la
conferinţa
nr. 18/355 din internaţională cu genericul „Ordinea
publică în Europa, între tradiţie şi
17.03.2015
contemporaneitate”, desfăşurată în
incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” din România.
Dispoziţia MAI Participarea în perioada 24-27 martie
nr. 18/402 din 2015 la conferinţa internaţională cu
genericul
„Abordarea
strategică
20.03.2015
privind criminalitatea cibernetică”,
organizată şi desfăşurată în or.
Jurmala, Letonia de CEPOL în comun
cu poliţia de stat a Letoniei.
Dispoziţia MAI Efectuarea în perioada 30 martie – 3
nr. 18/405 din aprilie 2015 a vizitei de studiu în
domeniul protecţiei datelor cu caracter
20.03.2015
personal în cadrul Programului de
cooperare poliţienească al PaE.
Evenimentul a avut loc în or.
Varşovia, Polonia şi a fost finanţat de
Uniunea Europeană.
Cheltuielile au Participarea în perioada 7-8 aprilie
fost suportate 2015 la conferinţa internaţională
de participant ştiinţifico-practică
cu
genericul
„Securitatea produselor alimentare”,
desfăşurată în incinta Universităţii de
stat de medicină din Kiev, cu ocazia
zilei mondiale a sănătăţii. Cheltuielile
au fost suportate de participant
Dispoziţia MAI Participarea în perioada 20-23 aprilie
nr. 18/531 din 2015 la atelierul de lucru cu genericul
„Operaţiunile
şi
investigaţiile
10.04.2015
internaţionale comune de aplicare a

or. Paris,
Franţa

vizita de
informare şi
familiarizare

04 - 10
octombrie
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/1562 din
24.09.2015

or.
Stockholm,
Suedia

vizită de studiu

30 noiembrie4 decembrie
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/1977 din
27.11.2015

12

dl Vladimir Balan,
asistent
universitar
al
catedrei „Ştiinţe penale”,
locotenent de poliţie

or. Cluj
Napoca,
România

conferinţă
internaţională

12-16 mai
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/706 din
08.05.2015

13

dl Iurie Odagiu,
prorector pentru studii, dr.
în drept, conf. univ, colonel
de poliţie

or. Budapest,
Ungaria

reuniunea
grupului de
lucru

26-28 mai
2015

Dispoziţia MAI
nr. 18/810 din
22.05.2015

legii”,
organizat
de
Comisia
Europeană prin instrumentul TAIEX
în cadrul Parteneriatului Estic pe
domeniul afacerilor interne.
Participarea la vizita de informare şi
familiarizare în cadrul Programului de
schimb al Poliţiei (CEPOL) în
domeniul instruirii, management şi
limbi moderne desfăşurat în or. Paris,
Franţa.
Participarea în cadrul vizitei de studiu
în domeniul managementului strategic,
conform activităţii 2.2 din cadrul
Planului de Acţiuni al Programului de
cooperare
poliţienească
a
Parteneriatului Estic, care a avut loc în
or. Stockholm, Suedia.
Participarea în perioada 12-16 mai
2015 la conferinţa internaţională
„Clasic şi modern în obţinerea şi
valorificarea
ştiinţifică
a
probatoriului”. Evenimentul a fost
organizat de Universitatea „BabeşBolyai” din or. Cluj Napoca, România.
Participarea la cea de a V-a reuniune a
grupului de lucru tematic în domeniul
educaţiei
şi
instruirii
poliţiei,
desfăşurată în or. Budapest, Ungaria.
Evenimentul face parte din cadrul
convenţiei
privind
cooperarea
poliţienească în Europa de Sud-Est şi
Secretariatul
CCPESE.
Scopul
reuniunii îl constituie necesitatea

14

15

dl Veaceslav Ursu,
decan al Facultăţii ştiinţe
poliţieneşti, dr. în drept,
conf. univ.,
colonel de poliţie

dl Ghenadie Chiriţa,
şef
al
Centrului
management operaţional,
colonel de poliţie.

mun.
Bucureşti,
România

conferinţă
ştiinţifică
internaţională

28-29 mai
2015

or. Ankara,
Turcia

curs de instruire

13 - 17
septembrie
2015

mun.
Bucureşti,
România

conferinţă
ştiinţifică
internaţională

28-29 mai
2015

dezvoltării competenţelor şi abilităţilor
în domeniul cooperării poliţieneşti.
Dispoziţia MAI Participarea la conferinţa ştiinţifică
nr. 18/705 din internaţională cu tema „Provocări şi
strategii în ordinea şi siguranţa
08.05.2015
publică”, ediţia a II-a, desfăşurată în
perioada 28-29 mai 2015 în cadrul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” din mun. Bucureşti, România.
Conferinţa a avut drept scop
identificarea unor soluţii concrete,
eficiente şi apte să contribuie la
asigurarea ordinii şi securităţii publice,
garantându-se astfel funcţionarea
statului de drept.
Dispoziţia MAI Participarea la cursul de instruire cu
nr. 18/1448 din genericul „Managementul proiectelor”,
desfăşurat în cadrul Academiei de
08.09.2015
Poliţie în or. Ankara, Turcia, cu
suportul Agenţiei pentru colaborare a
programelor (TIKA).
Dispoziţia MAI Participarea la conferinţa ştiinţifică
nr. 18/705 din internaţională cu tema „Provocări şi
strategii în ordinea şi siguranţa
08.05.2015
publică”, ediţia a II-a, desfăşurată în
cadrul
Academiei
de
Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” din mun.
Bucureşti, România. Conferinţa a avut
drept scop identificarea unor soluţii
concrete, eficiente şi apte să contribuie
la asigurarea ordinii şi securităţii
publice,
garantându-se
astfel
funcţionarea statului de drept.

16

dl Simion CARP,
rector, dr. în drept, conf.
univ., colonel de poliţie

mun.
Bucureşti,
România

consultările
bilaterale
sectoriale
moldo-române

9-12 iunie
2015

17

dl Anatolie Andronachi,
prorector pentru personal şi
educaţie,
locotenent-colonel
de
poliţie

or. Ankara,
Turcia

curs de instruire

13 - 17
septembrie
2015

18

dl Iurie Ionel,
lector
universitar
al
catedrei TSPF,
loc. – colonel de poliţie

or. Ankara,
Turcia

curs de instruire

28 septembrie8 octombrie
2015

19

dl Sergiu Socevoi,
or. Bucureşti,
student anul IV,
România
Facultatea
Ştiinţe
Poliţieneşti

conferinţa

5-9 noiembrie
2015

Ordinul MAI
nr. 159 din
09.06.2015

Participarea la consultările bilaterale
sectoriale moldo-române în domeniul
afacerilor interne, în contextul vizitei
oficiale a delegaţiei MAI în mun.
Bucureşti, România.

Dispoziţia MAI Participarea la cursul de instruire cu
nr. 18/1448 din genericul „Managementul proiectelor”,
desfăşurat în cadrul Academiei de
08.09.2015
Poliţie în or. Ankara, Turcia, cu
suportul Agenţiei pentru colaborare a
programelor (TIKA).
Dispoziţia MAI Participarea la cursul de instruire cu
nr. 18/1540 din genericul
„Protecţia
obiectelor
importante
(strategice)
împotriva
21.09.2015
terorismului”, desfăşurat în or.
Ankara, Turcia. Evenimentul a fost
organizat cu suportul Agenţiei
Turcească pentru Colaborare şi
Coordonare a Programelor TIKA.
Participarea la cea de a VII-a ediţie a
Parlamentului Tinerilor, program
organizat de Asociaţia Pro-Democraţia
din România, Camera Deputaţilor, cu
sprijinul Fundaţiei “Hanns Seidel” în
RM şi România. Programul reprezintă
o simulare a procesului decizional din
cadrul Parlamentului României pe
grupuri politice, comisii parlamentare
şi în plen.

