
Deplasările de serviciu peste hotarele Republicii Moldova a angajaţilor Academiei „Ştefan 
cel Mare” pe parcursul anului 2017 

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 2017, au fost 
efectuate un şir de deplasări de serviciu peste hotarele Republicii Moldova. 
(Armenia-4, Georgia – 6, Belgia – 1, Finlanda – 1, Franţa – 1, Germania – 2, Italia – 1, Norvegia 
– 1, Olanda – 3, România – 20, Slovenia – 1, Turcia – 1, Ungaria – 1). 
 
Numele, 
Prenumele, Funcţia,  
Nr. Dispoziţiei 

Locul, perioada 
şi cheltuielile 
deplasării 

Evenimentul 

dl Marian Gherman,  
şef al catedrei „Activitate specială 
de investigaţii şi securitate 
informaţională”,  
doctor în drept, colonel de poliţie. 
Dispoziţia MAI nr. 18/46 din 
06.01.2017 

or. Berlin, 
Republica 
Federală 
Germania 
29 ianuarie –  
01 februarie 
2017 
Cheltuielile au 
fost acoperite de 
UE 

Participarea la vizita de studiu în 
cadrul componentei multilaterale a 
Programului de cooperare 
poliţienească a Parteneriatului Estic 
cu genericul „Etică şi anticorupţie în 
cadrul afacerilor interne”, organizat 
cu suportul UE. 

dl Radion Rotaru, 
şef al catedrei „Pregătire militară 
şi intervenţii profesionale” a 
Facultăţii Securitate Civilă şi 
Ordine Publică, 
locotenent-colonel de poliţie 
Dispoziţia MAI nr. 18/511 din 
20.03.2017 

or. Ossendrecht, 
Olanda 
26-29 martie 
2017 
Cheltuieli pentru 
transport intern 
şi diurna au fost 
acoperite de 
Academie, 
transport şi 
cazarea de 
organizatori 

Participarea la sesiunea de instruire 
practică în domeniul 
managementului gestionării 
mulţimii, organizată de către Centrul 
de Instruire Poliţienească al Poliţiei 
Olandeze, or. Ossendrecht. 

dl Grigore Ardelean, 
lector universitar al catedrei 
„Drept privat” a Facultăţii Drept,  
maior de poliţie; 
dl Vladimir Vasiliţa, 
lector universitar al catedrei 
„Drept privat” a Facultăţii Drept,  
maior de poliţie. 
Dispoziţia MAI nr. 18/291 din 
14.02.2017 

or. Cluj-Napoca, 
România 
26-30 martie 
2017  
Cheltuieli pentru 
transport auto tur 
/ retur şi diurnă 
acoperite de 
Academie, 
cazarea de 
organizatori 

Participarea la conferinţa 
internaţională cu genericul „Ordine 
publică în Europa, între tradiţie şi 
contemporaneitate”, ediţia a VIII-a, 
organizată cu ocazia Zilei Poliţiei 
Române de către Şcoala de Agenţi 
de Poliţie „Septemiu Mureşan” din 
or. Cluj-Napoca, România. 

dl Iurie Odagiu, 
profesor universitar al catedrei 
„Procedură penală şi 
criminalistică”. 
Dispoziţia MAI nr. 18/663 din 
07.04.2017 

România 
09 – 15 aprilie 
2017 
Cheltuielile 
aferente au fost 
acoperite de 

Efectuarea vizitei de lucru în 
contextul acordării finanţării din 
partea României pentru reforma 
Poliţiei din RM pentru anii 2016 – 
2020. Evenimentul a fost organizat 
de către Ambasada SUA în 



către Ambasada 
SUA în 
Chişinău. 

Chişinău. 

dl Marian Gherman,  
şef al catedrei „Activitate specială 
de investigaţii şi securitate 
informaţională”,  
doctor în drept. 
Dispoziţia MAI nr. 18/619 din 
30.03.2017 

or. Paris, Franţa 
10 – 13 aprilie 
2017 
Cheltuielile de 
diurnă au fost 
acoperite de 
către Academie, 
transport, 
cazarea de către 
organizatori 

Participarea la conferinţa de 
diseminare cu genericul 
„Combaterea crimelor economice, 
transfrontaliere, corupţiei şi spălării 
banilor”, ce constituie element al 
componentei Programului de 
cooperare poliţienească a 
Parteneriatului Estic. Scopul sesiunii 
a fost familiarizarea participanţilor 
cu experienţa statelor UE în 
domeniu. 

dl Iurie Ţvigunov, 
Şef al Bibliotecii „T. Roşca” 
(Notă: Şeful bibliotecii este 
persoană civilă şi a efectuat 
deplasarea cu permisiunea dlui 
Rector). 

or. Bergen, 
Norvegia 
09 – 12 mai 
2017 
Cheltuielile au 
fost acoperite din 
bugetul 
Proiectului 
finanţat de 
Programul 
Norvegian de 
Cooperare cu 
Eurasia în 
domeniul 
învăţământului. 

Efectuarea vizitei de studiu la 
Universitatea din or. Bergen, 
Norvegia, organizată în cadrul 
Proiectului „Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor universitare 
din Moldova CPEA-2015/10014”, 
finanţat de Programul Norvegian de 
Cooperare cu Eurasia în domeniul 
învăţământului superior, realizat în 
parteneriat cu 18 biblioteci 
universitare din RM, Universitatea 
din or. Bergen, Norvegia şi 
Universitatea Transilvania din 
Braşov, România.  

dl Vladimir Vasiliţa, 
lector universitar al catedrei 
„Drept privat”, comisar; 
dna Evghenia Gugulan, 
lector univ. al catedrei „Drept 
privat”, inspector principal; 
dl Alexandru Cicala, 
asistent universitar al catedrei 
„Activitate specială de investigaţii 
şi securitate informaţională”, 
inspector principal. 
 
Dispoziţia Academiei „Ştefan cel 
Mare” nr. 19 din 23 mai 2017 

or. Cluj-Napoca, 
România 
25-27 mai 2017 
Cheltuielile de 
transport, diurnă 
au fost acoperite 
de către 
Academie, 
cazarea de către 
organizatori 

Participarea la conferinţa 
internaţională „Eficienţa normei 
juridice. Ediţia a 6-a. Norme 
naţionale şi internaţionale legale în 
ceea ce priveşte copii” desfăşurată 
în incinta Universităţii „Dimitrie 
Cantemir”, Facultatea Drept, din or. 
Cluj-Napoca, România. Deplasarea 
de serviciu a avut loc în perioada 24-
29 mai 2017. 

dl Andrei Cazacicov, 
asistent universitar al catedrei 
„Ştiinţe penale” a Facultăţii Drept, 
inspector superior. 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/1111 din 30 
mai 2017 

or. Bruxelles, 
Belgia 
14-17 iunie 2017 
Cheltuielile în 
intregime au fost 
acoperite de 
către CoE. 

Participarea la atelierul internaţional 
privind strategiile de formare în 
domeniul criminalităţii cibernetice 
pentru organele de drept. 
Evenimentul a fost organizat în 
cadrul Convenţiei CoE. 

dl Marian Gherman,  
şef al catedrei „Activitate specială 

or. Berlin, RF 
Germania 

Participarea la lucrările conferinţei 
de diseminare cu genericul „Etica şi 



de investigaţii şi securitate 
informaţională”,  
doctor în drept.  
 
Dispoziţia MAI nr. 18/1321 din 19 
iunie 2017 

20-23 iunie 2017 
Cheltuielile au 
fost acoperite din 
cadrul 
Programului 
PaE. 

anticorupţia în cadrul afacerilor 
interne”, desfăşurată în cadrul 
componentei multilaterale a 
Programului de cooperare 
poliţienească al Parteneriatului Estic. 

dl Iurie Ţvigunov, 
Şef al Bibliotecii „T. Roşca” 
 
Ordinul Academiei nr. 46 din 
23.06.2017  
(Notă: Şeful bibliotecii este 
persoană civilă şi a efectuat 
deplasarea cu permisiunea dlui 
Rector). 

or. Tulcea, 
România 
25-30 iunie 2017 
Cheltuielile au 
fost acoperite în 
întregime din 
bugetul 
Proiectului. 

Participarea la şcoala de vară cu 
genericul „Cultura informaţiei”, 
eveniment organizat în cadrul 
Proiectului „Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor universitare 
din Moldova CPEA-2015/10014”, 
finanţat de Programul Norvegian de 
Cooperare cu Eurasia în domeniul 
învăţământului superior, realizat în 
parteneriat cu 18 biblioteci 
universitare din RM, Universitatea 
din or. Bergen, Norvegia şi 
Universitatea Transilvania din 
Braşov, România.  

Garda de onoare a Academiei 
„Ştefan cel Mare” în următoarea 
componenţă: 
Postolachi Ion,  
agent principal-şef; 
Malancea Andrei,  
inspector principal; 
Canţer Gheorghe,  
agent – Anul II FD; 
Ungureanu Gheorghe  
agent – Anul II FD; 
Croitoru Vadim,  
agent – Anul II FD; 
Chernev Daniel,  
agent – Anul II FD; 
Cojocari Oleg,  
agent – Anul II FD; 
Mihailov Dan,  
agent – Anul II FD; 
Gromov Serghei,  
agent – Anul I FD; 
Gheniţa Andrei, 
agent – Anul I FSCOP; 
Crîşmaru Victor,  
agent – Anul I FSCOP; 
Ordinul MAI nr. 196 din 28 iunie 
2017. 

sat. Putna,  
judeţul Suceava, 
România 
01 – 02 iulie 
2017 
Cheltuielile 
legate de cazare 
au fost acoperite 
de organizatori. 
 
Conform 
Ordinului MAI 
nr. 196 din 28 
iunie 2017, 
Academia a 
acoperit 
cheltuielile ce ţin 
de transport (tur-
retur, carte verde 
şi rovinietă), 
precum şi diurna. 

Participarea în componenţa 
delegaţiei MAI condusă de către dl 
Alexandru Jizdan, Ministru al 
afacerilor interne, la vizita oficială 
dedicată celebrării împlinirii a 513 
ani de la strămutarea la lăcaşul de 
veci a Sfântului Voievod Ştefan cel 
Mare.  

dl Valentin Chiriţa, 
Prorector pentru studii şi 
management al calităţii, 
comisar principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/1270 din 

or. Maastricht, 
Olanda 
03 – 07 iulie 
2017 
Cheltuielile 

Participarea la vizita de studiu cu 
genericul „Cooperarea pentru 
inovare şi schimbul de bune practici 
– dezvoltarea capacităţilor în 
domeniul învăţământului superior”. 



14.06.2017 legate de cazare 
şi transport au 
fost acoperite de 
către Comisia 
Europeană. 
Diurna de către 
Academie. 

dl Iurie Odagiu, 
profesor universitar al catedrei 
„Procedură penală şi 
criminalistică”, doctor în drept; 
dna Victoria Jitari, 
şef al Secţiei relaţii 
interuniversitare şi cooperare 
poliţienească internaţională, 
master în drept, comisar principal 
dl Corneliu Vrabie, 
lector universitar al Centrului 
studii şi asigurare a calităţii; 
dl Constantin Rusnac, 
conf. univ. al catedrei „Procedură 
penală şi criminalistică”,  
doctor în drept, comisar. 
Dispoziţia MAI nr. 18/1469 din 
06.07.2017 

or. Tbilisi, 
Georgia; 
or. Erevan, 
Armenia 
10 – 15 iulie 
2017  
Cheltuielile 
aferente 
deplasării legate 
de cazare şi 
transport au fost 
acoperite de 
către din bugetul 
proiectului 
e-Drone. 

Participarea la atelierul de instruire 
şi raportare din cadrul Proiectului e-
Drone. Scopul evenimentului a fost 
familiarizarea participanţilor cu 
experienţa statelor partenere în 
domeniul utilizării dronelor. 
Cheltuielile aferente deplasării 
legate de cazare şi transport au fost 
acoperite de către Comisia 
Europeană, în baza Proiectului  e-
Drone. 

dna Svetlana Ţurcan, 
specialist principal al Secţiei 
formare continuă a 
Departamentului dezvoltare 
profesională şi managerială, 
inspector principal. 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/1978 din 
06.09.2017 

or. Ankara 
Republica Turcia 
10 - 16 
septembrie 2017 
Cheltuielile 
legate de cazare 
şi transport au 
fost acoperite de 
către organizatori 

Participarea la cursul de instruire cu 
tematica „Police Leadership and 
Management Skills Training”, 
organizat sub egida Oficiului 
Coordonator al Programelor TIKA, 
în or. Ankara, Republica Turcia.  

dl Iurie Odagiu, 
prof. univ. al catedrei „Procedură 
penală şi criminalistică”, doctor în 
drept. 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/2036 din 
14.09.2017 

România 
17 - 22 
septembrie 2017 
Cheltuielile 
legate de cazare, 
diurnă, transport 
aerian (tur-retur) 
şi asigurare 
medicală – 
acoperite de 
Academie. 

Participarea în componenţa 
delegaţiei MAI la vizita de studiu în 
vederea familiarizării cu procesele 
de formare iniţială şi continuă a 
ofiţerilor, în contextul reformei 
Poliţiei pentru anii 2016-2020.  

dna Victoria Jitari, 
şef al Secţiei relaţii 
interuniversitare şi cooperare 
poliţienească internaţională, 
master în drept, comisar principal 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/2064 din 

Olanda 
02 - 06 
octombrie 2017 
Cheltuielile 
legate de cazare 
au fost acoperite 
de organizatori.  

Participarea la cursul de instruire cu 
privire la instruirea poliţienească din 
Olanda. Evenimentul a oferit 
participantului posibilitatea 
familiarizării cu procesele de 
formare iniţială şi continuă a 
ofiţerilor din Olanda, în contextul 



18.09.2017 Costurile privind 
transportul aerian 
şi diurna au fost 
suportate de 
Academie. 

reformei Poliţiei din RM pentru anii 
2016-2020. 

dl Ion Corcimari, 
lector universitar al catedrei 
„Drept public şi securitate a 
frontierei”, Facultatea Drept, 
inspector principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/2474 din 
07.11.2017 

or. Tampere, 
Finlanda 
12-17 noiembrie 
2017 
Cheltuielile 
legate de cazare 
şi transport au 
fost acoperite de 
către organizatori 
Diurnă – de către 
Academie. 

Participarea la cursul de instruire cu 
genericul „Noi tendinţe, metode de 
prevenire a criminalităţii”, 
desfăşurat cu suportul Programului 
de schimb CEPOL. 

dl Valentin Chiriţa, 
prorector pentru studii şi 
management al calităţii,  
comisar principal 
Dispoziţia MAI nr. 18/2488 din 
08.11.2017 

or. Maribor, 
Slovenia 
21-26 noiembrie 
2017 
Cheltuielile 
legate de cazare 
şi transport au 
fost acoperite de 
organizatori, 
diurna de către 
Academie. 

Efectuarea vizitei de studiu în cadrul 
proiectului „ELEVATE – ridicarea 
internaţionalizării învăţământului 
superior în Moldova”. Obiectivul 
principal al proiectului constă în 
obţinerea autorizării organelor 
naţionale responsabile de învăţământ 
superior pentru a gestiona, în mod 
strategic, internaţionalizarea 
comprehensivă în livrarea de 
educaţie, cercetare, mobilitate şi 
servicii. 

dl Iurie Larii, 
Director al Departamentului 
ştiinţă, dezvoltare proiecte şi 
cooperare, 
doctor în drept. 
Dispoziţia MAI nr. 18/2620 din 
24.11.2017 
 

or. Budapesta, 
Ungaria 
27 - 30 
noiembrie 2017 
Cheltuielile 
legate de cazare 
şi transport au 
fost acoperite de 
organizatori.  
Diurna de către 
Academie. 

Participarea la conferinţa 
internaţională în domeniul cercetării 
şi ştiinţei desfăşurată în incinta 
Universităţii Naţionale de Servicii 
Publice din or. Budapesta, Ungaria. 
Evenimentul a fost organizat cu 
suportul CEPOL. 

dl Iulian Caţ, 
Prorector pentru personal şi 
educaţie, comisar principal. 
dna Victoria Jitari, 
şef al Secţiei relaţii 
interuniversitare şi cooperare 
poliţienească internaţională. 
comisar principal.  
Dispoziţia MAI nr. 18/2647 din 
24.11.2017 
 

or. Tbilisi, 
Georgia 
27 - 30 
noiembrie 2017 
Toate cheltuielile 
aferente 
deplasării au fost 
suportate de 
către UE. 

Participarea la conferinţa 
internaţională cu genericul 
„Creşterea carierei în sistemul de 
poliţie” cu ţările membre GUAM şi 
din cadrul Parteneriatului Estic. 
Evenimentul a fost organizat cu 
suportul instrumentului de asistenţă 
tehnică şi schimb de informaţii al 
Comisiei Europene – TAIEX. 

dl Iurie Odagiu, 
profesor universitar al catedrei 

or. Roma,  
or. Florenţa,  

Efectuarea vizitei de studiu privind 
preluarea bunelor practici şi 



„Procedură penală şi 
criminalistică”, Facultatea Drept. 
 
Ordinul MAI nr. 341 din 
13.11.2017 

or. Vicenza, 
Italia 
27.11 -
02.12.2017  
Cheltuielile 
aferente 
deplasării au fost 
suportate de 
către Ambasada 
SUA în Chişinău 

schimbul de experienţă în domeniul 
îmbunătăţirii capacităţilor de 
pregătire iniţială şi continuă prin 
înfiinţarea centrelor de instruire, în 
vederea executării proiectului nr. 3 
„Centrul integrat de pregătire 
pentru aplicarea legii” din Ordinul 
MAI nr. 123 din 11.05.2017 „Cu 
privire la coordonarea unitară a 
reformei Poliţiei” din Acordul de 
finanţare pentru reforma Poliţiei. 

 
 
 
 


