
Deplasările de serviciu a angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare”  

pe parcursul anului 2016 

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 2016, au fost 

efectuate un şir de deplasări de serviciu în ţără şi peste hotarele Republicii Moldova. 

 

În total 77 persoane delegate: (Georgia -1, Germania – 1, România - 5, Rusia -1, Polonia – 2, Spania-3, Suedia-1, Olanda 

– 1, Ungaria – 1, Turcia-1, Ucraina -1, Moldova - 59) 

 

 
 

Numele, 

Prenumele, funcţia, Nr. Dispoziţiei 

Locul, perioada şi 

cheltuielile deplasării 

Evenimentul 

dl Iurie Odagiu, prorector pentru studii, 

dr. în drept, conf. univ, colonel de poliţie. 

 

mun. Chişinău, RM 

13 ianuarie 2016 

Participarea la şedinţa cu reprezentanţii Secretariatului 

Convenţiei privind Cooperarea Poliţienească în Europa de 

Sud-Est (CCP ESE), care a avut loc în sala de protocol a 

MAI. 

dl Iurie Odagiu, prorector pentru studii, 

dr. în drept, conf. univ, colonel de poliţie. 

 

mun. Chişinău, RM 

20 ianuarie 2016 

Participarea la şedinţa cu reprezentanţii Secretariatului 

Convenţiei privind Cooperarea Poliţienească în Europa de 

Sud-Est (CCP ESE), desfăşurată în sala de protocol a 

MAI. Scopul evenimentului a fost pregătirea şi asigurarea 

bunei desfăşurări a activităţilor incluse în Programul TRIO 

pentru 18 luni, pe durata mandatului RM. 

dl Veaceslav Guţan, 
lector universitar al catedrei „Activitate 

specială de investigaţii”,  

loc.-colonel de poliţie; 

dl Andrei Cazacicov, 

mun. Chişinău, RM 

8-12 februarie 2016 

Participarea la seminarul de instruire cu genericul 

„Investigarea crimelor economice transnaţionale”, 

conform componentei 4.2 din cadrul Planului de Acţiuni al 

Programului de cooperare poliţienească al Parteneriatului 

Estic la Chişinău. Cu un şir de abordări au participat 3 



  

asistent universitar al catedrei „Ştiinţe 

penale”, locotenent de poliţie; 

dna Sofia Pilat, 

asistent universitar al catedrei „Ştiinţe 

poliţieneşti şi socio-umane” 

locotenent major de poliţie. 

Dispoziţia MAI nr. 18/133 din 01.02.2016 

experţi din cadrul MAI al Poloniei, 1 expert din cadrul 

Academiei de Poliţie din Szczytno, Polonia, şi 1 expert din 

cadrul EUROPOL. 

dl Vitalie Ionaşcu, 

lector superior universitar al catedrei 

„Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”,  

căpitan de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

15 februarie 2016 

Participarea la întrevederea cu reprezentanţii Oficiului 

Consiliului Europei, desfăşurată în incinta MAI. 

Evenimentul se înscrie în contextul implementării 

proiectului Consiliului Europei cu genericul „Susţinerea 

reformei justiţiei penale în RM”. Subiectele discutate au 

fost axate pe modul de organizare a trainingurilor pe 

marginea prevenirii şi combaterii relelor tratamente, 

precum şi aşteptările şi deprinderile pe care trebuie să le 

posede poliţiştii care interacţionează cu cetăţenii. 

dl Ion Slisarenco, 

lector universitar al catedrei „Ştiinţe 

penale”, căpitan de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

19 februarie 2016 

Participarea la prelegerea cu tematica „Legea federală 

SUA privind combaterea corupţiei peste hotare”, susţinută 

de reprezentantul Biroului Federal de Investigaţii al SUA. 

Evenimentul a avut loc în incinta MAI, obiectivul 

principal fiind efectuarea unei analize a conţinutului Legii 

federale menţionate. Totodată, în cadrul prezentării au fost 

evidenţiate scopurile şi prevederile legii, subiecţii care cad 

sub incidenţa acesteia şi identificate metodele de mituire şi 

evitare a prevederilor legale întâlnite în cazurile gestionate 

de FBI. 

dl Radion Rotaru, 

şef adjunct al catedrei „Tactici poliţieneşti 

speciale şi pregătire fizică”,  

maior de poliţie  

mun. Chişinău, RM 

22-27 februarie 2016 

Participarea la seminarul cu tematica „Protecţia ordinii 

publice în cazul unor ameninţări teroriste în timpul 

evenimentelor în masă”, organizat conform componentei 

5.2 a Planului de Acţiuni al Programului de cooperare 



  

dl Ion Slisarenco, 

lector universitar al catedrei „Ştiinţe 

penale”, căpitan de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/234 din 18.02.2016 

poliţienească a PaE. Pe parcursul seminarului au fost 

abordate următoarele subiecte: combaterea terorismului, 

dimensiunea internaţională cu privire la lupta împotriva 

terorismului, evenimentele în masă, modul de funcţionare 

a instituţiilor cu atribuţii în menţinerea şi restabilirea 

ordinii publice, organizarea operaţiunilor de menţinere a 

ordinii publice. Seminarul a fost oferit de un grup de 

experţi ai Poliţiei din Polonia. 

dna Victoria Jitari, 

şef Centru formare pentru integrare 

europeană şi cooperare poliţienească, 

locotenent-colonel de poliţie; 

dl Epure Ghenadie, 

asistent universitar al catedrei „Ştiinţe 

poliţieneşti şi socio-umane”, 

locotenent de poliţie; 

dl Vezetiu Cristian, 

instructor-metodist al Centrului formare 

iniţială, locotenent de poliţie; 

dna Ana Bejan, 

asistent universitar al catedrei „Ştiinţe 

poliţieneşti şi socio-umane”, 

locotenent major de poliţie. 

mun. Chişinău, RM 

25 februarie 2016 

Participarea la cursul de instruire în domeniul prevenirii şi 

eliminării discriminării în contextul proiectului „Asistenţă 

acordată forţelor de ordine din RM pentru dezvoltarea 

capacităţilor instituţionale în domeniul nediscriminării”, 

implementat de către Asociaţia pentru Politica Externă în 

comun cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii. Evenimentul a avut 

loc în incinta blocului de studii de pe str. Sf. Vineri, 7. 

dl Alexandru Pareniuc, 

decan al Facultăţii Drept, 

loc. colonel de poliţie. 

Dispoziţia MAI nr. 18/310 din 01.03.2016 

Olanda 

6-12 martie 2016 

Participarea în perioada 6-12 martie 2016 în cadrul vizitei 

de studiu cu tematica „Lupta împotriva crimelor 

transfrontaliere, inclusiv schimbul de bune practici 

privind noile metode/tehnici speciale de investigaţie”, 

organizată de către DGRIIE a MAI în colaborare cu 

partenerii UE în cadrul Poliţiei din Olanda, EUROPOL şi 

Eurojust. Evenimentul a avut loc în contextul 



  

implementării activităţii 6.5 a Planului de Acţiuni al 

Programului de cooperare poliţienească al Parteneriatului 

Estic. Participantul a fost familiarizat de către experţii 

Poliţiei din Olanda cu privire la practicile UE în domeniul 

combaterii producerii drogurilor sintetice şi a crimei 

organizate împotriva proprietăţii private, prevenirea şi 

depistarea crimelor financiare. 

dl Lilian Luchin, 

şef al catedrei „Procedură penală şi 

criminalistică”, loc. colonel de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/377 din 10.03.2016 

or. Varşovia, Polonia 

15-18 martie 2016 

Participarea în contextul desfăşurării vizitei de studiu cu 

tematica „Dezvoltarea bazelor de date integrate în 

domeniul expertizei criminalistice”, în vederea 

valorificării componentei multilaterale a Programului de 

cooperare poliţienească al Parteneriatului Estic. 

dl Victor Moţpan,  

specialist al Secţiei relaţii 

interuniversitare şi cooperare 

poliţienească internaţională,  

căpitan de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/386 din 11.03.2016 

mun. Chişinău, RM 

14-16 martie 2016 

Participarea în cadrul seminarului de instruire cu genericul 

„Ciclul de management al proiectelor de asistenţă 

externă”, desfăşurat în cadrul MAI cu suportul Agenţiei 

Turceşti de Cooperare şi Coordonare (TIKA). Seminarul a 

fost oferit de către experţi din cadrul Poliţiei Naţionale a 

Republicii Turcia (PNRT), conţinând o gamă vastă de 

subiecte, precum: structura PNRT, noţiuni ale ciclului de 

management al proiectelor, prezentarea procesului de 

implementare a unui proiect, experienţa Turciei. 

dl Simion Carp, 

Rector (comandant) al Academiei, 

dr. în drept, conf. univ.,  

colonel de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

16 martie 2016 

Participarea în cadrul şedinţei pe lîngă Dl. Ministru 

Alexandru Jizdan, pe domeniul implementării Acordului 

de Asociere (în particular PNAAA, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 7.10.2014). Reuniunea organizată a 

avut ca subiect – procesul de implementare a obiectivelor 

pentru anul 2016 şi prezentarea contextului general şi 

nivelului de implementare a condiţionalităţilor. 

dl Marian Gherman, şef al catedrei 

„Activitate specială de investigaţii şi 

mun. Chişinău, RM 

21-24 martie 2016 

Participarea la desfăşurarea aplicaţiei practice cu tematica 

„Lupta împotriva crimelor transfrontaliere, inclusiv 



  

securitate informaţională”,  

colonel de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/418 din 17.03.2016 

schimbul de bune practici privind noile metode/tehnici 

speciale de investigaţie”, conform componentei 6.2 din 

cadrul Planului de Acţiuni al Programului de cooperare 

poliţienească al Parteneriatului Estic în or. Chişinău. 

dl Iurie Odagiu, prorector pentru studii şi 

management al calităţii, dr. în drept, conf. 

univ, colonel de poliţie; 

dna Victoria Jitari,  

şef Secţie relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

loc. colonel de poliţie; 

dna Ana Bejan, 

asistent universitar al catedrei „Drept 

poliţieneşti”, locotenent major de poliţie; 

dra Alina Margarint, 

asistent universitar al catedrei „Drept 

poliţieneşti”, locotenent de poliţie. 

Dispoziţia MAI nr. 18/416 din 17.03.2016 

mun. Chişinău, RM 

22 martie 2016 

Participarea la atelierul de lucru privind lansarea 

Manualului DCAF (Centru pentru Controlul Democratic al 

Forţelor Armate) a delegaţiei în frunte cu Şeful 

Programului Poliţienesc dl Paulo Costa. Evenimentul a 

avut loc în incinta blocului de studii de pe str. Sf. Vineri, 7 

dl Victor Moţpan,  

specialist al Secţiei relaţii 

interuniversitare şi cooperare 

poliţienească internaţională,  

căpitan de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/417 din 17.03.2016 

mun. Chişinău, RM 

23 martie 2016 

Participarea la sesiunea de instruire cu genericul „Bunele 

practici în gestionarea fondurilor externe 

nerambursabile”, desfăşurată în contextul realizării pct. 

5.4 şi pct. 6.3 a Foii de parcurs privind analiza funcţională, 

aprobată prin Ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015 şi 

îndeplinirea recomandărilor Curţii de Conturi cu privire la 

instruirea personalului antrenat în managementul 

proiectelor, incluse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 42 

din 17 noiembrie 2015. Evenimentul a fost organizat cu 

suportul MAI al României. 

dl Ştefan Belecciu,  profesor universitar 

al catedrei „Drept poliţienesc”; 

mun. Chişinău, RM 

4 aprilie 2016 

Participarea la atelierul de lucru desfăşurat la Chişinău, 

întru implementarea activităţilor stabilite în Programul 



  

dl Ion Corcimari,  

lector universitar al catedrei „Drept public 

şi securitatea frontierei”; 

dl Iurie Prohniţchii,  

şef al anului de studii al Secţiei formaţiuni 

efectiv variabil, loc. colonel de poliţie. 

Dispoziţia MAI nr. 18/511 din 30.03.2016 

DCAF pe paliera securităţii frontierei. 

dl Iulian Caţ, 

Prorector pentru personal şi educaţie, 

loc. colonel de poliţie; 

dna Angela Secrieru, 

şef Centrului studii şi asigurarea calităţii, 

loc. colonel de poliţie; 

dl Corneliu Osadcii, 

Prodecan al Facultăţii Drept,  

maior de poliţie; 

dna Victoria Jitari, 

şef Secţie relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

loc. colonel de poliţie; 

dna Ludmila Şubelic, 

şef al Serviciului instruire, educaţie şi 

cultură, maior de poliţie; 

dl Igor Pichin, 

specialist superior al Departamentului 

dezvoltare profesională şi managerială, 

loc. colonel de poliţie; 

dl Ion Zaharia, 

lector universitar al Catedrei pregătire 

militară şi intervenţii profesionale, 

mun. Chişinău, RM 

5-6 aprilie 2016 

Participarea la atelierul de lucru desfăşurat la Chişinău, 

întru implementarea activităţilor stabilite în Programul 

DCAF pe marginea educaţiei şi formării profesionale. 



  

maior de poliţie; 

dl Ion Slisarenco, 

lector universitar al Catedrei ştiinţe 

penale, căpitan de poliţie; 

dna Olga Dobă, lector universitar al 

Catedrei drept public şi securitate a 

frontierii, loc. major de poliţie; 

dna Ana Bejan, 

asistent universitar al catedrei „Drept 

poliţieneşti”, locotenent major de poliţie. 

Dispoziţia MAI nr. 18/511 din 30.03.2016 

dl Simion Carp, 

Rector (comandant) al Academiei, 

dr. în drept, conf. univ.,  

colonel de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/519 din 29.03.2016 

mun. Chişinău, RM 

8 aprilie 2016 

Participarea la şedinţa de prezentare a Raportului Analitic 

„Activitatea poliţienească în Republica Moldova. 

Percepţii interne şi externe”, realizat de către Institutul de 

Politici Publice. Evenimentul a avut loc în incinta MAI. 

dl Veaceslav Guţan, 

conf. univ. al catedrei „Activitate specială 

de investigaţii şi securitate 

informaţională”, loc. colonel de poliţie 

solicitarea DGUP nr. 34/11-1686 din 

25.03.2016 

mun. Chişinău, RM 

12 aprilie 2016 

Conform solicitării Direcţiei generale urmărire penală nr. 

34/11-1686 din 25.03.2016, la 12 aprilie 2016, începînd cu 

ora 10.00, în incinta DGUP, dl dl Veaceslav Guţan, a fost 

împuternicit să predea în cadrul seminarului cu tema 

„Metodica cercetării evaziunii fiscale”. La seminar au 

participat doctor habilitat, prof. univ. dl M. Gheorghiţă şi 

şeful secţiei expertize contabile judiciare din cadrul 

Institutului de expertize dl A. Gurin. În timpul 

desfăşurării seminarului s-a atras o atenţie deosebită 

particularităţilor metodologice în cercetarea infracţiunii de 

evaziune fiscală; conlucrarea organelor de drept cu 

organele de control fiscal; interacţiunea ofiţerilor de 

urmărire penală cu ofiţerii de investigaţii şi lucrătorii 

organelor fiscale. 



  

 

dl Iurie Odagiu,  

prorector pentru studii şi management al 

calităţii, dr. în drept, conf. univ,  

colonel de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/620 din 18.04.2016 

or. Budapesta, Ungaria 

25-29 aprilie 2016 

Participarea la cursul de instruire al formatorilor privind 

utilizarea webinarelor în cadrul CCP ESE, desfăşurat în or. 

Budapesta, Ungaria. 

 

 

 

dl Victor Moţpan,  

specialist al Secţiei relaţii 

interuniversitare şi cooperare 

poliţienească internaţională,  

căpitan de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/673 din 26.04.2016 

mun. Chişinău, RM 

3-5 mai 2016 

Participarea la seminarul de instruire cu tematica „Ciclul 

de management al proiectelor de asistenţă externă”, 

(Partea II), organizat cu suportul Oficiului Coordonator al 

Programelor TIKA. În cadrul seminarului participantul a 

avut parte de exerciţii practice în cursul cărora a fost 

familiarizat cu tehnicile de prezentare eficientă a 

proiectelor şi cu metodele de pregătire şi demarare a 

acestora. 

dl Simion Carp, 

Rector (comandant) al Academiei, 

dr. în drept, conf. univ.,  

colonel de poliţie; 

dl Iurie Larii, 

director al Departamentului ştiinţă, 

dezvoltare proiecte şi cooperare 

mun. Chişinău, RM 

12 mai 2016 

Participarea la conferinţa internaţională cu genericul 

„Summit-ul NATO de la Varşovia: Abordarea noilor 

ameninţări”, organizată în incinta Hotelului „Codru” în 

colaborare cu Ambasada Poloniei şi Divizia Diplomaţiei 

Publică NATO. Scopul conferinţei a fost de a aprecia 

recenta deteriorare a securităţii europene din punct de 

vedere regional şi naţional, precum şi abordarea acesteia 

de către NATO şi aliaţii săi. Evenimentul a oferit 

oportunitatea de a schimba idei şi a împărtăşi diferite 

opinii cu privire la securitatea curentă din Europa. 

dl Ion Slisarenco, 

lector universitar al Catedrei ştiinţe 

penale, căpitan de poliţie; 

dra Alina Margarint, 

asistent universitar al catedrei „Drept 

mun. Chişinău, RM 

25 mai 2016 

Participarea la atelierul de lucru privind integritatea 

poliţiei (partea II), organizat cu suportul DCAF în incinta 

MAI. Pe parcursul evenimentului au fost abordate 

subiecte, precum: Programul sporirii integrităţii poliţiei în 

Moldova; Integritatea în planificarea şi managementul 



  

poliţieneşti”, locotenent de poliţie. poliţiei; Colectarea şi analiza datelor; Planificarea 

strategică etc. 

dna Liliana Belecciu, 

conf. univ. al catedrei „Drept public şi 

securitate a frontierei” 

dna Eugenia Gugulan, 

lector universitar al catedrei „Drept 

privat”. 

dl Vladimir Vasiliţa, lector universitar al 

catedrei „Drept privat” 

or. Cluj Napoca, România 

26-28 mai 2016 

Participarea în cadrul conferinţei internaţionale cu 

genericul „Eficacitatea normelor legale”, desfăşurată în 

incinta Facultăţii Drept a Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir”, din Cluj Napoca, România. Fiecare participant 

a prezentat cîte o comunicare ştiinţifică. 

dl Ştefan Belecciu, 

profesor universitar 

al catedrei „Drept poliţienesc” 

or. Sibiu, România 

27-28 mai 2016 

Participarea la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 

internaţionale cu tematica „Administraţia şi justiţia în sec. 

XXI. Realităţi, perspective, provocări”, desfăşurată în 

cadrul Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul 

Negulescu”, din Sibiu, România. 

dl Victor Moţpan,  

specialist al Secţiei relaţii 

interuniversitare şi cooperare 

poliţienească internaţională,  

căpitan de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/882 din 25.05.2016 

mun. Chişinău, RM 

31 mai – 1 iunie 2016 

Participarea la sesiunea de instruire practică privind 

instrumentele şi tehnicile de comunicare despre UE, 

desfăşurată în incinta Hotelului „Jolly Alon”. Seminarul a 

fost un prilej pentru discuţia provocărilor şi problemelor 

actuale ale Republicii Moldova în domeniul comunicării 

despre UE şi posibilitatea de a efectua schimburi de 

cunoştinţe. 

dl Ghenadie Chiriţa, 

prorector pentru cooperarea internaţională 

colonel de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

7 iunie 2016 

Participarea la Conferinţa Internaţională a EPU (Uniunea 

Sindicală a Poliţiştilor Europeni), la care au fost prezenţi 

34 de reprezentanţi din 13 ţări, lideri sindicali şi parteneri 

sociali din cadrul Ministerelor Afacerilor Interne. În cadrul 

evenimentului, a participat şi dl ministru Alexandru 

Jizdan, care a vorbit despre necesitatea ajustării legislaţiei 

speciale la nevoile actuale ale poliţiştilor, îmbunătăţirea 

condiţiilor de asigurare cu echipament şi mijloace 



  

speciale, cu pachet social şi salariu motivant. Preşedintele 

EPU, Gerrit van de Kamp, a menţionat despre importanţa 

parteneriatului social şi cel profesional, securitatea 

cetăţenilor din statele UE şi colaborarea cu autorităţile. 

dl Anatolie Cananău, 

şef-adjunct al catedrei „Drept 

poliţienesc”, maior de poliţie; 

dl Vitalie Ionaşcu, 

lector-universitar al catedrei „Drept 

poliţienesc”, căpitan de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

13-15 iunie 2016 

Participarea la Atelierul de lucru vis-a-vis de elaborarea 

unor propuneri de program privind Consolidarea 

Capacităţii pentru Activitatea Poliţiei în Comunitate în 

Republica Moldova, desfăşurat pe adresa str. Tighina 49/3, 

Chişinău. În cadrul şedinţelor de lucru au fost supuse 

dezbaterilor următoarele subiecte: Introducerea în 

practicile bune internaţionale şi standardele de activitate 

poliţienească în comunitate;  

Identificarea factorilor de succes şi a provocărilor actuale. 

dl Lilian Luchin, 

şef al catedrei „Procedură penală şi 

criminalistică”, loc. colonel de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/972 din 07.06.2016 

or. Varşovia, Polonia 

15-18 iunie 2016 

Participarea la vizita de studiu cu tematica „Dezvoltarea 

bazelor de date integrate în domeniul expertizei 

criminalistice”, în vederea valorificării componentei 

multilaterale a Programului de cooperare poliţienească a 

Parteneriatului Estic în or. Varşovia, Polonia. 

dl Marian Gherman, şef al catedrei 

„Activitate specială de investigaţii şi 

securitate informaţională”,  

colonel de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/973 din 07.06.2016 

or. Wiesbaden, Germania 

20-23 iunie 2016 

Participarea la panelul cu tematica „Etica şi anticorupţia 

în cadrul afacerilor interne”, (activitatea 1), în vederea 

valorificării componentei multilaterale a Programului de 

cooperare poliţienească a Parteneriatului Estic în or. 

Wiesbaden, Germania. 

dl Iurie Ţvigunov, 

şef al Bibliotecii generale „Tudor Roşca” 

or. Braşov, România 

03-10 iunie 2016 

Participarea la Şcoala de vară „Acces deschis şi surse 

deschise pentru bibliotecari” din cadrul proiectului 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 

Moldova”, finanţat de Norwegian Cooperation Programme 

in Higher Education with Eurasia. Evenimentul a avut loc 

în incinta Universităţii din Braşov, Facultatea Design de 

Produs şi Mediu. 



  

dna Ludmila Buciuşcan, 

lector universitar al catedrei „Ştiinţe 

manageriale şi socio-umane” 

mun. Chişinău, RM 

4 iulie 2016 

Participarea la şedinţa privind Consolidarea capacităţilor 

poliţiei de participare la misiunile internaţionale şi 

operaţionale UE de gestionare a situaţiilor de criză, 

desfăşurată în cadrul sălii de protocol a IGP. Subiectele 

abordate au avut următoarele tematici: planul de acţiuni 

pentru anul 2016 privind implementarea măsurii prenotate; 

problematica şi lacunele existente. 

dl Alexandru Pareniuc, 

decan al Facultăţii Drept, 

locotenent-colonel de poliţie 

 

mun. Chişinău, RM 

23 august 2016 

Participarea la masa rotundă cu genericul „Strategia 

Naţională de Apărare, actualităţi şi perspective”, 

organizată de către Centrul de Informare şi Documentare 

NATO din Moldova. Scopul evenimentului a vizat 

creşterea gradului de implicare a societăţii civile în 

procesul de elaborare a documentelor strategice în 

domeniul asigurării naţionale a RM. 

dl Iurie Odagiu, 

Prorector pentru studii şi management al 

calităţii, colonel de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

6 septembrie 2016 

Participarea la şedinţa de lucru pe marginea subiectului ce 

vizează obţinerea finanţării a două proiecte mari de 

infrastructură, din cadrul Programului Operaţional de 

Cooperare România-Moldova 2014-2020. Evenimentul a 

avut loc în sala de protocol a MAI. 

dl Iurie Odagiu, 

Prorector pentru studii şi management al 

calităţii, colonel de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

12 septembrie 2016 

Participarea la şedinţa de lucru privind coordonarea 

procesului de implementare a Acordului de Asociere, 

examinarea propunerilor înaintate pe marginea Planului de 

Acţiuni, formularea propunerilor pentru armonizarea 

legislaţiei naţionale la directivele UE. 

dna Victoria Jitari, 

şef al Secţiei relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

locotenent-colonel de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

15 septembrie 2016 

Participarea în cadrul sesiunii organizate de Oficiul 

Naţional Erasmus+ cu oferta de mobilităţi internaţionale la 

următoarele subiecte: mobilitatea internaţională de credite; 

programe comune de masterat; sfaturi practice din 

experienţa Erasmus. 

dl Marian Gherman, şef al catedrei mun. Chişinău, RM Participarea la atelierul de lucru privind prevenirea şi 



  

„Activitate specială de investigaţii şi 

securitate informaţională”,  

colonel de poliţie 

Dispoziţia MAI nr. 18/1659 din 

29.09.2016 

4-6 octombrie 2016 

septembrie 2016 

combaterea terorismului 

dna Victoria Jitari, 

şef al Secţiei relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

locotenent-colonel de poliţie  

Dispoziţia MAI nr. 18/1716 din 

10.10.2016 

or. Tbilisi, Georgia 

19-22 octombrie 2016 

Participarea la seminarul cu genericul „Rolul evaluării 

psihologice în prevenirea criminalităţii”. Scopul 

evenimentului de a face schimb de experienţă şi cunoştinţe 

şi pentru a evalua rolul psihologic în domeniul prevenirii 

criminalităţii, sub egida TAIEX. 

dna Victoria Jitari, 

şef al Secţiei relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

locotenent-colonel de poliţie 

mun. Chişinău, RM 

26 octombrie 2016 

Participarea la şedinţa de lucru cu privire la proiectul KA2 

consolidarea capacităţilor instituţiilor de învățământ 

superior, organizată de Oficiul Naţional Erasmus+ 

Moldova.  

dl Ghenadie Chiriţa, 

prorector pentru cooperarea internaţională 

colonel de poliţie  

Dispoziţia MAI nr. 18/1959 din 

28.10.2016 

or. Moscova, Rusia 

15-19 noiembrie 2016 

Participarea la reuniunea anuală a rectorilor membri ai 

Asociaţiei instituţiilor superioare de învățământ din cadrul 

MAI/Poliţie ale statelor membre ale CSI  

dl Iurie Odagiu, 

Prorector pentru studii şi management al 

calităţii, colonel de poliţie  

Dispoziţia MAI nr. 18/2073 din 

11.11.2016 

or. Stockholm, Suedia 

15-19 noiembrie 2016 

Participarea la vizita de studiu în cadrul Autorităţii de 

Poliţie 

dl Marian Gherman, şef al catedrei 

„Activitate specială de investigaţii şi 

securitate informaţională”,  

colonel de poliţie; 

dl Oleg Rusu, conf. Univ. al catedrei 

mun. Chişinău, 

21-24 noiembrie 2016 

Participarea la seminarul cu tematica „Investigare eficientă 

a crimelor economice şi anume a crimelor cu caracter 

transfrontalier (criminalitatea economică, spălarea 

banilor), desfăşurat în contextul implementării 

Programului de cooperare poliţienească al Parteneriatului 



  

„Ştiinţe penale”, locotenent-colonel de 

poliţie 

 

Estic”. 

dna Victoria Jitari, 

şef al Secţiei relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

locotenent-colonel de poliţie  

Dispoziţia MAI nr. 18/2082 din 

15.11.2016 

or. Ankara, Turcia 

20-25 noiembrie 2016 

Participarea la vizita de studiu cu tematica „Ciclul de 

management al proiectelor” 

dna Victoria Jitari, 

şef al Secţiei relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

locotenent-colonel de poliţie  

Dispoziţia MAI nr. 18/2067 din 

11.11.2016 

or. Kiev, Ucraina 

27-29 noiembrie 2016 

Participarea la seminarul internaţional Erasmus+ în cadrul 

Parteneriatului Estic al UE 

dna Sofia Pilat, 

asistent universitar al catedrei „Ştiinţe 

poliţieneşti şi socio-umane” 

locotenent major de poliţie 

 

mun. Chişinău 

1 decembrie 2016 

Participarea la training-ul „Bunele practici în supervizarea 

doctoranzilor”, organizat de Oficiul Naţional Erasmus+ 

Moldova în incinta UPS „Ion Creangă” 

dl Iurie Odagiu, 

Prorector pentru studii şi management al 

calităţii, colonel de poliţie; 

dl Iurie Bulai, conf. univ. al catedrei 

„Procedură penală şi criminalistică”, 

locotenent-colonel de poliţie; 

dl Veaceslav Guţan, conf univ. al 

catedrei „Activitate specială de 

investigaţii şi securitate informaţională”, 

locotenent-colonel de poliţie; 

mun. Chişinău 

29-30 noiembrie 2016  

Participarea la atelierul de lucru privind integritatea 

poliţienească, sub egida DCAF 



  

dl Andrei Cazacicov, asistent universitar 

al catedrei „Ştiinţe penale”, locotenent 

major de poliţie  

dl Simion Carp, rector, colonel de 

poliţie; 

dl Iurie Larii, director al departamentului 

cercetare ştiinţifică; 

dna Victoria Jitari, 

şef al Secţiei relaţii interuniversitare şi 

cooperare poliţienească internaţională, 

locotenent-colonel de poliţie  

Dispoziţia MAI nr. 18/2273 din 

09.12.2016 

or. Pamplona, Spania 

12-19 decembrie 2016 

Participarea la vizita de studiu privind obţinerea 

experienţei şi bunelor practici europene despre 

învățământul superior în cadrul Universităţii Publice din 

or. Pamplona, reg. Navarra. 

 


