
Deplasările de serviciu peste hotarele Republicii Moldova a angajaţilor Academiei „Ştefan 
cel Mare” pe parcursul anului 2018 

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 2018, au fost 
efectuate un şir de deplasări de serviciu peste hotarele Republicii Moldova. 
În total 60 persoane delegate peste hotare: (Austria – 1, Belarus – 4, Georgia – 2, Estonia-5, 
Italia – 1, Lituania –1, Marea Britanie – 1, România - 34, Spania – 2, Suedia – 2, Ucraina – 3, 
Ungaria – 2, Latvia-2). 
 
Numele, 
Prenumele, Funcţia,  
Nr. Dispoziţiei 

Locul, perioada 
şi cheltuielile 
deplasării 

Evenimentul 

dl Valentin Chiriţa, 
prorector pentru studii şi 
management al calităţii,  
comisar principal 
Dispoziţia MAI nr. 18/147 din 
01.02.2018 

or. Vilnius, 
Lituania 
13 - 17 februarie 
2018 
Cheltuielile 
aferente 
deplasării legate 
de cazare şi 
transport  au fost 
acoperite de către 
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.  

dna Sofia Pilat, lector univ. al 
catedrei „Procedură penală şi 
criminalistică”,  
inspector superior. 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/301 din 
03.03.2018 

or. Tbilisi, 
Georgia 
5-10 martie 2018 
Cheltuielile in 
intregime au fost 
suportate de 
Ambasada SUA 
in RM 

Participarea la conferinţa „Femeile în 
organele de drept” cu abordarea 
subiectelor: încrederea comunităţii şi 
legitimitatea acţiunilor poliţiei, 
politici şi supraveghere, tehnologii şi 
reţelele de socializare, poliţia 
comunitară şi reducerea criminalităţii, 
instruire şi educaţie, bunăstarea şi 
siguranţa poliţistului. 

dna Svetlana Ţurcan, 
specialist superior al Secţiei formare 
continuă a Departamentului 
dezvoltare profesională şi 
managerială, inspector principal. 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/326 din 
07.03.2018 

or. Goteborg, 
Suedia 
11 - 15 martie 
2018 
Cheltuielile de 
transport aerian, 
cazare şi diurnă 
au fost acoperite 
din cadrul 
proiectului prin 
intermediul 
Agenţiei Suedeze 
pentru Cooperare 

Efectuarea vizitei de studiu în cadrul 
Programului „Consolidarea 
Parteneriatului comunitate-poliţie, 
îmbunătăţirea tacticilor şi metodelor 
de instruire ale poliţiştilor şi 
creşterea capacităţilor IGP privind 
investigarea infracţiunilor 
financiare”. Evenimentul a fost 
susţinut de Guvernul Regatului 
Suediei prin intermediul Agenţiei 
Suedeze pentru Cooperare 
Internaţională. 

dl Veaceslav Ursu, 
conf. univ. al Catedrei „Ştiinţe 
penale”, Facultatea Drept; 

or. Ivano-
Frankivsk 
Ucraina 

Participarea la cel de al II-lea 
Simpozion internaţional ştiinţifico-
practic cu genericul „Combaterea 



dl Alexandru Zosim, 
conf. univ. al Catedrei „Ştiinţe 
penale”, Facultatea Drept. 
Dispoziţia MAI nr. 18/305 din 
03.03.2018 

14 - 18 martie 
2018 
Cheltuielile 
aferente 
deplasării legate 
de cazare şi 
transport sunt 
acoperite de către 
organizatori. 
Diurna urmează 
să fie achitată de 
către Academie. 

migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe 
umane”, desfăşurat în incinta 
Universităţii Regelui Danyla în or. 
Ivano-Frankivsk, Ucraina. 

dna Victoria Jitari, 
şef al Secţiei relaţii interuniversitare 
şi cooperare poliţienească 
internaţională, comisar principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/303 din 
03.03.2018 

or. Palermo, 
Italia 
18 - 23 martie 
2018 
Cheltuielile de 
cazare şi 
transport au fost 
acoperite de 
organizatori, 
diurna – de către 
Academie. 

Efectuarea vizitei de studiu în incinta 
Universităţii LUMSA din or. 
Palermo, Italia, în cadrul Programului 
UE ERASMUS+ mobilitatea 
academică a personalului pentru 
instruire. 

dl Vladimir Vasiliţa, 
lector universitar al Catedrei „Drept 
privat”, comisar; 
dl Ion Slisarenco, 
lector universitar al Catedrei „Ştiinţe 
penale”, inspector principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/350 din 
19.03.2018 

or. Cluj-Napoca, 
România 
26 - 29 martie 
2018 
Cheltuielile de 
cazare au fost 
acoperite de 
organizatori. 
Cheltuielile de 
transport, diurnă 
şi asigurarea 
medicală de către 
Academie. 

Participarea la conferinţa 
internaţională cu genericul „Ordinea 
publică în Europa, între tradiţie şi 
contemporaneitate”, desfăşurată în 
incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie 
„Septemiu Mureşan” din or. Cluj-
Napoca, România. Evenimentul este 
la a VIII-a ediţie şi este dedicat Zilei 
Poliţiei Române.  

dra Valentina Cociorva, 
studentă anului 4,  
Facultatea Drept. 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/511 din 
18.03.2018 

or. Viena, Austria 
24 - 26 aprilie 
2018 
Cheltuielile de 
cazare, transport, 
diurnă au fost 
acoperite de către 
Academie. 

Efectuarea vizitei de studiu privind 
preluarea bunelor practici cu privire 
la dezvoltarea abilităţilor de 
Leadership şi management, precum şi 
egalităţii de gen, desfăşurată în 
incinta Academiei de Securitate din 
or. Viena, Austria. 

dl Iurie Odagiu, 
profesor universitar interimar al 
catedrei „Procedură penală şi 
criminalistică”, comisar -şef. 
Dispoziţia MAI nr. 18/555 din 
26.03.2018 

or. Budapesta, 
Ungaria 
29 aprilie - 
2 mai 2018 
Cheltuielile de 
transport au fost 
acoperite de 
Ambasada SUA 

Efectuarea vizitei de studiu în 
contextul dezvoltării Centrului 
Integrat de Pregătire pentru Aplicarea 
Legii (CIPAL), organizat de către 
Academia Internaţională a Organelor 
de Drept (ILEA). 



în RM, iar 
cazarea, diurnă 
de către 
Academie 

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. 18/576 din 
02.05.2018 

or. Minsk, 
Belarus 
15 - 18 mai 2018 
Cheltuielile de 
transport, diurnă 
au fost acoperite 
de către 
Academie. 
Cheltuielile de 
cazare de către 
organizatori. 

Participarea la seminarul 
internaţional cu genericul „Tradiţii şi 
inovaţii în sistemul de pregătire a 
personalului pentru organele de 
drept”, organizat de către Academia 
MAI din or. Minsk, Belarus. 
Participarea la acest eveniment a 
oferit posibilitatea dezvoltării 
capacităţilor profesionale ale 
participanţilor, precum şi abordarea 
unor discuţii cu privire la noile 
tendinţe în materia instruirii şi 
pregătirii cadrelor organelor de drept. 

dna Eugenia Gugulan, 
lector universitar al catedrei „Drept 
privat”, inspector principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/577 din 
02.05.2018 

or. Cluj-Napoca, 
România 
17 - 19 mai 2018 
Cheltuielile de 
transport, diurnă 
au fost suportate 
de către 
Academie, de 
cazarea de către 
organizatori. 
 

Participarea la cea de a VII-a ediţie a 
conferinţei internaţionale cu 
genericul „Eficienţa normelor 
legale”, organizată de către 
Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir”, Facultatea Drept, din or. 
Cluj-Napoca, România. În contextul 
acestei conferinţe, participantul a 
avut ocazia de a schimba idei şi 
opinii vizavi de eficienţa legislaţiei 
europene. 

dl Iurie Ionel, 
lector universitar al catedrei 
„Pregătire militară şi intervenţii 
profesionale”, comisar principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/663 din 
18.05.2018 

or. Stockholm, 
Suedia 
21 - 26 mai 2018 
Cheltuielile de 
transport, cazare 
şi o parte din 
mese au fost 
acoperite din 
cadrul 
proiectului, 
cheltuielile de 
asigurarea 
medicală şi 
diferenţa 
cuantumului de 
diurnă de către 
Academie. 

Efectuarea vizitei de instruire în 
cadrul programului „Consolidarea 
Parteneriatului comunitate – poliţie, 
îmbunătăţirea tacticilor şi metodelor 
de instruire ale poliţiştilor şi 
creşterea capacităţilor IGP privind 
investigarea infracţiunilor 
financiare”, susţinut de Guvernul 
Regatului Suediei prin intermediul 
Agenţiei Suedeze pentru Cooperare 
Internaţională.. 

dl Oleg Babin, 
prorector pentru cooperare 
internaţională, comisar-şef. 
 
Dispoziţia MAI nr. 18/689 din 
23.05.2018 

or. Budapesta, 
Ungaria 
11 - 14 iunie 
2018 
Cheltuielile de 
transport, cazare 
au fost suportate 

Participarea la cursul de instruire cu 
genericul „Facilitarea migraţiei 
ilegale - Balcanii de Vest”, organizat 
de către Agenţia Uniunii Europene 
pentru Instruirea Organelor de Drept 
(CEPOL) în incinta oficiului central 
al Agenţiei din or. Budapesta, 



de către 
organizatori, iar 
diurna de către 
Academie. 

Ungaria. 

dl Marian Gherman, 
şef al catedrei „Activitate specială 
de investigaţii şi securitate 
informaţională”, comisar-şef. 
Dispoziţia MAI nr. 18/ 788 din 
12.06.2018 

or. Tbilisi, 
Georgia 
13 - 15 iunie 
2018 
Cheltuielile 
aferente au fost 
suportate în 
întregime de 
către UE. 

Participarea la conferinţa de închidere 
a Programului de cooperare 
poliţienească al Parteneriatului Estic, 
eveniment organizat de TAIEX în or. 
Tbilisi, Georgia. 

dl Radion Cojocaru, 
şef al Centrului de cercetări 
ştiinţifice, Director al Şcolii 
Doctorale. 
dna Victoria Jitari, 
şef al Secţiei relaţii interuniversitare 
şi cooperare poliţienească 
internaţională, comisar principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/781 din 
12.06.2018 

or. Cadiz, Spania 
17 - 24 iunie 
2018 
Cheltuielile de 
transport, cazare 
au fost suportate 
de către 
organizatori, iar 
de diurnă de către 
Academie. 

Efectuarea vizitei de instruire în 
incinta Universităţii de Stat din or. 
Cadiz, Spania, în contextul activităţii 
„Mobilitatea academică 
internaţională (KA107)”, vizita de 
instruire a personalului, lansată în 
cadrul programului Uniunii Europene 
Erasmus+. Evenimentul a întrunit 53 
de reprezentanţi din 19 ţări. Scopul 
vizitei a constituit în schimbul de 
informaţii, experienţă şi bune practici 
în domeniul instruirii şi formării. 

dl Iurie Ţvigunov, 
şef bibliotecă al Bibliotecii generale 
a Academiei „Ştefan cel Mare”. 
Ordinul Academiei „Ştefan cel 
Mare” nr. 46 ef. din 08.06.2018 

or. Constanţa-
Mamaia, 
România 
24-29 iunie 2018 
Cheltuielile 
aferente 
deplasării au fost 
acoperite din 
cadrul bugetului 
Proiectului. 

Participarea la Şcoala de vară 
„Cultura informaţiei” organizată în 
cadrul Proiectului „Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor universitare 
din Moldova”, finanţat de Programul 
Norvegian de Cooperare cu Eurasia 
în domeniul învăţământului superior. 

dl Valentin Chiriţa, 
Prorector pentru studii şi 
management al calităţii,  
comisar principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/794 din 
18.06.2018. 

or. High 
Wycombe, Marea 
Britanie 
01-05 iunie 2018 
Cheltuielile au 
fost acoperite din 
cadrul bugetului 
Proiectului. 

Participarea la vizita de studiu în 
cadrul Proiectului „ELEVATE – 
Ridicarea internaţionalizării 
învăţământului superior în Moldova” 
desfăşurat în incinta 
Buckinghamshire New University, 
or. High Wycombe, Marea Britanie. 
 
 
 
 

dl Iulian Caţ, 
prorector pentru personal şi 
educaţie, comisar principal; 
25 de studenţi ai Gărzii de Onoare, 
însoţiţi de dl. Andoni Dorel şi dl 
Plotnic Ivan. 

judeţul Suceava, 
România 
30 iunie – 2 iulie 
2018  
Cheltuielile de 
cazare au fost 

Participarea la vizita oficială dedicată 
celebrării împlinirii a 514 ani de la 
strămutarea la lăcaşurile de veci a 
Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi 
manifestările consacrate anului 
Centenar 2018. 



Dispoziţia MAI nr. 18/860 din 
29.06.2018. 

suportate de către 
organizatori, iar 
de transport, 
diurnă de către 
Academie. 

dl Oleg Rusu, 
şef al catedrei ştiinţe penale, 
comisar principal. 
dna Victoria Jitari, 
şef al Secţiei relaţii interuniversitare 
şi cooperare poliţienească 
internaţională, comisar principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/1174 din 
03.10.2018 

or. Riga, Latvia 
08-13 octombrie 
2018 
Cheltuielile de 
transport, diurnă 
au fost suportate 
de către 
Academie, 
cazarea de 
organizatori. 

Participarea cu comunicare la 
conferinţa internaţională- ştiinţifică, 
ediţia a V-ea „Securitatea internă a 
statului: 100 de ani de evoluţie, 
dezvoltare, dinamică, probleme” în 
incinta Colegiului de Stat de Poliţie. 

dl Iurie Odagiu, 
profesor universitar interimar al 
catedrei „Procedură penală şi 
criminalistică”, comisar -şef. 
dna Victoria Jitari, şef secţiei 
relaţii inter-universitare şi cooperare 
internaţională poliţienească, comisar 
principal;  

or. Minsk, 
Belarus, 
4-7 noiembrie 
2018  
Cheltuielile au 
fost acoperite din 
cadrul bugetului 
Proiectului. 

Participare la atelierul de lucru 
„eDrone Tehnology”, desfăşurat în 
cadrul proiectului: Educational for 
Drone-eDrone, implementat prin 
programul Erasmus+ „Consolidarea 
capacităţilor în domeniul 
învăţămîntului superior (2016-2019)” 

dna Eugenia Gugulan, 
lector universitar al catedrei „Drept 
privat”, inspector principal. 
Dispoziţia MAI nr. 18/1352 din 
05.11.2018 

or. Lvov, 
Ucraina, 
7-11 noiembrie 
2018  
Cheltuielile de 
transport, diurnă 
au fost suportate 
de către 
Academie, 
cazarea de 
organizatori. 

Participarea cu comunicare la conf. 
intern. Ştiinţifico-practică „Teoria şi 
practica combaterii criminalităţii în 
condiţii moderne” în incinta 
Universităţii de Stat a MAI al 
Ucrainei. 

dl Lilian Luchin, 
şef al catedrei „Procedură penală şi 
criminalistică”, comisar-şef. 
Dispoziţia MAI nr. 18/1360 din 
05.11.2018 

or. Buzău, 
România,  
11-16 noiembrie 
2018  
Cheltuielile de 
transport, diurnă 
au fost suportate 
de către 
Academie, 
cazarea de 
organizatori. 

Participarea la cursul de instruire cu 
genericul „Falsuri în documente”, 
desfăşurat în incinta Centrului 
Multifuncţional de pregătire 
Shengen.  

Dl Vitalie Gheorghiţa, lector 
universitar al catedrei „PFA”, 
comisar 

or. Bucureşti, 
România,  
1 decembrie 
2018 

Participarea la maratonul 
internaţional, cu obţinerea 
rezultatului, clasarea pe locul I 

dl Chiriţa Valentin, Prorector 
pentru studii şi management al 
calităţii, doctor în drept, comisar 

or. Tallinn, 
Estonia,  
Universitatea 

Participarea la vizita de lucru din 
cadrul proiectului „European Human 
rights law for universities of Ukraine 



principal;  
dl Larii Iurie, Director al 
departamentului ştiinţă, dezvoltare 
proiecte şi cooperare, doctor în 
drept;  
dna Jitari Victoria, şef secţiei 
relaţii inter-universitare şi cooperare 
internaţională poliţienească, comisar 
principal;  
dl Belecciu Ştefan, Şef al catedrei 
„Drept poliţienesc”, doctor în drept, 
comisar- şef;  
dl Radion Cojocaru, şef al 
Centrului de Cercetări Ştiinţifice, 
Director al Şcolii Doctorale, doctor 
în drept. 
Dispoziţia MAI nr. 18/1473 din 
03.12.2018 

Tehnologică, 
Institutul de 
Drept 
10-15 decembrie 
2018 
Cheltuielile în 
întregime 
suportate din 
bugetul 
proiectului 

and Moldova/HRLAW”, parte 
componentă a programului Erasmus+ 
„Consolidarea capacităţilor în 
domeniul învăţămîntului superior 
(2016-2019)”. Obiectivul general al 
proiectului este de a permite Ucrainei 
şi Republicii Moldova să întrunească 
provocările privind politicile 
drepturilor omului, în conformitate cu 
standardele UE şi internaţionale, prin 
consolidarea capacităţilor şi 
măsurilor instituţionale. În scopul 
obţinerii acestui obiectiv, pentru 
programul de masterat şi doctorat din 
universităţile din Ucraina şi Moldova, 
va fi inclus în curricula un curs în 
domeniul drepturilor omului. 

 
 


