
Deplasările de serviciu peste hotarele RM ale angajaţilor 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI pe parcursul anului 2020 

În scopul realizării sarcinilor de serviciu orientate spre modernizarea şi 

îmbunătăţirea tacticilor şi metodelor de instruire a studenţilor, precum şi în vederea 

perfecţionării pregătirii cadrelor didactico-ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 

Mare” prin efectuarea schimburilor de informaţii, experienţă şi bune practici în 

domeniul academic şi de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor juridico-

poliţienesc, angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au efectuat deplasări de 

serviciu peste hotarele Republicii Moldova. 

În acest context, de către angajaţii Academiei, în interes de serviciu au fost 

efectuate 5 deplasări peste hotarele ţării cu delegarea a 26 persoane şi anume: 

Qatar – 3, Ucraina 3, SUA – 2, Georgia – 1, România – 17. 

 

dl Dinu Ostavciuc, rector, comisar 

principal  

dl Iurie Odagiu, prim-prorector 

pentru studii şi management al 

calităţii, comisar-şef 

dna Victoria Jitari, şef al direcţiei 

mass-media şi relatii internaţionale, 

comisar principal  

Ordinul MAI nr. 29 din 20.01.2020 

or. Doha, Qatar 

21-25 ianuarie 2020 

Cheltuielile legate de 

cazare şi transport au 

fost acoperite de 

Ambasada Qatar în RM. 

Diurna – de către 

Academie. 

2916,42x3=8749,26 

MDL 

Participarea la ceremonia de absolvire 

a studenţilor Promoţiei 2015-2019 în 

cadrul Colegiului de Poliţie şi 

semnarea memorandumului de 

înţelegere între Academia „Ştefan cel 

Mare” şi Colegiul de Poliţie (cu statut 

universitar) în domeniul instruirii şi 

cooperării academice 

   

dl Dinu Ostavciuc, rector, comisar 

principal  

dna Victoria Jitari, şef al direcţiei 

mass-media şi relatii internaţionale, 

comisar principal  

dl Vladimir Argint, agent şef 

superior, plutonier 

Dispoziţia Academiei nr. 17 din 

25.02.2020 

or. Odesa, Ucraina 

27 februarie 2020 

Cheltuielile diurna, 

transport – de către 

Academie. 

680,27x3=2040,81MDL 

Semnarea memorandumului de 

colaborare între Academia „Ştefan cel 

Mare” şi Universitatea de Stat a MAI 

din Odesa 



   

dl Dinu Ostavciuc, rector, comisar 

principal  

dl Iurie Odagiu, prim-prorector 

pentru studii şi management al 

calităţii, comisar-şef 

Ordinul MAI nr. 102 din 

26.02.2020 

or. Glynco, Statul 

Georgia, SUA  

29 februarie-8 martie 

2020 Cheltuielile în 

întregime au fost 

suportate de către 

Ambasada SUA în RM 

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 

   

dna Liliana Creangă, şef al catedrei 

Drept public şi securitate a frontierei, 

comisar –sef 

Ordinul MAI nr. 111 din 

28.02.2020 

or. Tbilisi, Georgia 

2-7 martie 2020 

Cheltuielile în întregime 

au fost suportate de 

către Ambasada SUA în 

RM 

Participarea la conferinţa 

internaţională „Femeile în organele de 

drept” 

   

dl Dinu Ostavciuc, rector, comisar 

principal  

dl Iurie Odagiu, prim-prorector 

pentru studii şi management al 

calităţii, comisar-şef 

dl Sergiu Starodub, şef al Direcţiei 

„Centrul integrat de pregătire pentru 

aplicarea legii”, comisar principal 

dl Pavel Cupcea, şef-adjunct al 

„Centrul integrat de pregătire pentru 

aplicarea legii”, comisar principal  

dna Ţurcan Svetlana, şef-adjunct al 

„Direcţiei dezvoltare profesională”, 

comisar 

dl Alexandru Pareniuc, prodecan al 

Facultăţii Drept, ordine publică şi 

securitate civilă, comisar-principal 

dl Vitalie Maniţa, şef al 

Departamentului de Formare 

continuă subofiţeri al Direcţiei 

or. Câmpina, jud. 

Prahova, România 

22-28 noiembrie 2020. 

Cheltuielile în întregime 

au fost acoperite din 

cadrul proiectului 

finanţat de UE. 

Participarea la vizita de studiu în 

cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr”, care s-a desfăşurat în 

cadrul Proiectului Twinning al UE cu 

genericul „Reforma instruirii iniţiale 

şi continue a sistemului de poliţie din 

Republica Moldova” 



„Centrul integrat de pregătire pentru 

aplicarea legii”, comisar principal 

dna Vica Anton, şef interimar al 

Departamentului de selectare şi 

evaluare, comisar.  

Ordinul MAI nr. 501 din 

20.11.2020 

   

dl Dinu Ostavciuc, rector, comisar 

principal  

dl Iurie Odagiu, prim-prorector 

pentru studii şi management al 

calităţii, comisar-şef 

dl Marcel Boşcaneanu, şef al 

Direcţiei studii şi management al 

calităţii,comisar principal 

dl Anatolie Andronache, şef al 

Direcţiei dezvoltare profesională, 

comisar şef  

dl Sergiu Starodub, şef al Direcţiei 

„Centrul integrat de pregătire pentru 

aplicarea legii”, comisar principal 

dna Victoria Jitari, şef al Direcţiei 

cooperare internaţionale, comisar-şef 

dl Nicolae Ranga, şef al Direcţiei 

administrare patrimoniu, comisar  

principal 

dl Veaceslav Ursu, decan al  

Facultăţii Drept, ordine publică şi 

securitate civilă, comisar-şef 

dl Constantin Rusnac, şef al 

catedrei Procedură penală, 

criminalistică şi securitate 

informaţională, comisar principal. 

Ordinul MAI nr. 521 din 

04.12.2020 

or. Bucureşti, România, 

6-12 decembrie 2020. 

Cheltuielile în întregime 

au fost acoperite din 

cadrul proiectului 

finanţat de UE. 

Participarea la vizita de lucru care s-a 

desfăşurat în cadrul Proiectului 

Twinning al UE cu genericul 

„Reforma instruirii iniţiale şi continue 

a sistemului de poliţie din Republica 

Moldova” 

 


