
Deplasările peste hotarele RM ale angajaţilor
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI pe parcursul anului 2021

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 19 deplasări peste hotarele ţării cu delegarea a 51 persoane şi
anume:  Lituania  –  8,  România  –  34,  Franța-2,  Germania-1,  Ungaria-2,
Grecia-1, Turcia-2, Federația Rusă-1.

dl  Radu  Corneliu,  formator  al
Direcţiei  dezvoltare  profesională,
comisar - şef
dl  Babalici  Veaceslav,  asistent
univesitar al catedrei „Drept public
şi securitate a frontierei”
Ordinul  MAI  nr.  13  din
15.01.2021

or. Iaşi, România
17-23  ianuarie
2021.
Cheltuieli
achitate  în
întregime  de
către  OIM  din
RM.

Curs  de  formare  de  formatori  din
cadrul  proiectului  „Consolidarea
capacităţii de instruire a poliţiei de
frontieră  din  RM”,  organizat  de
către  Şcoala de formare iniţială  şi
continuă  a  personalului  poliţiei  de
frontieră din România.

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
dna  Vica  Anton, şef  al
Departamentului  de  selectare  şi
evaluare, comisar.
dl  Anatolie  Andronache, şef  al
Direcţiei  dezvoltare  profesională,
comisar şef
dl  Constantin  Rusnac,  şef  al
catedrei  Procedură  penală,
criminalistică  şi  securitate
informaţională, comisar principal
dl  Veaceslav  Ursu, decan  al
Facultăţii  Drept, ordine publică şi

or.  Vilnius  şi
Kaunas, Lituania
13-28  martie
2021
Toate cheltuielile
au fost  suportate
din proiect.

Vizită de lucru în cadrul proiectului
Twinning al UE „Reforma instruirii
iniţiale  şi  continue  a  sistemului
poliţienesc din RM”



securitate civilă, comisar-şef
dl  Valeriu  Şargarovschi, şef  al
Direcţiei  Management
Operaţional, comisar-şef
Ordinul  MAI  nr.  111  din
11.03.2021

dl  Vasile  Griciuc,  şef  al  Secţiei
comunicaţii  şi  tehnologii
informaţionale, comisar principal
dl  Sergiu  Maftea,  conf.univ.  al
Catedrei  „Procedură  penală,
criminalistică  şi  securitate
informaţională”, comisar principal
Ordinul  MAI  nr.  121  din
17.03.2021

or.  Bucureşti,
România
22-26  martie
2021
Diurna  şi
asigurarea
medicală  –
6650,62 lei

Vizită  de  studiu  în  domeniul
securităţii  cibernetice  în  cadrul
proiectului „Transfer de know-how”

dl Radion Rotaru,  şef al catedrei
„Instruire  militară  şi  intervenţii
profesionale”, comisar-şef
Ordinul  MAI  nr.  151  din
08.04.2021

or.  Bucureşti,
România,
11  –  15  aprilie
2021 Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi
asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(3325,45 lei) .

Participarea  la  vizita  de  studiu
privind  schimbul  de  experienţă  şi
bune  practici  în  domeniul
gestionării riscurilor şi a situaţiilor
de  criză  legate  de  securitate,
inclusiv  terorism.  Eveniment
organizat  în  contextul
implementării  Acordului  de
parteneriat dintre structurile MAI al
României  şi  MAI  al  RM,  privind
transferul de know – how.

dl  Ion  Poiană,  şef  al
Departamentului  dezvoltare
continuă şi managerială, inspector
principal
Ordinul  MAI  nr.  156  din
16.04.2021

or.  Bucureşti,
România
19-24  aprilie
2021 Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi
asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(4060,21 lei) .

Participarea  la  vizita  de  studiu
privind  schimbul  de  experienţă  şi
bune  practici  în  domeniul
gestionării riscurilor şi a situaţiilor
de  criză  în  domeniul  ordinii
publice.  Eveniment  organizat  în
contextul  implementării  Acordului
de  parteneriat  dintre  structurile
MAI al  României  şi  MAI al  RM,
privind transferul de know – how.

dl Radion Rotaru,  şef al catedrei
„Instruire  militară  şi  intervenţii
profesionale”, comisar-şef
Ordinul  MAI  nr.  192  din
07.05.2021

or.  Bucureşti,
România
11-15  mai  2021
Cheltuielile
suportate  de

Participarea  la  vizita  de  studiu
privind  schimbul  de  experienţă  şi
bune  practici  în  domeniul
gestionării riscurilor şi a situaţiilor
de  criză  legate  de  securitate,



organizator,
diurna – de către
Academie (3350,
57 lei) .

inclusiv  terorism.  Eveniment
organizat  în  contextul
implementării  Acordului  de
parteneriat dintre structurile MAI al
României  şi  MAI  al  RM,  privind
transferul de know – how.

dl.  Vladimir  Nicorean,  şef  al
Secţiei  nr.  3B  comandament
studenţi cu statut special,  comisar
principal
Ordinul  MAI  nr.  204  din
20.05.2021

or.  Bucureşti,
România
23-26  mai  2021
Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna – de către
Academie
(2706,34 lei) .

Vizită  de  studiu  în  domeniul
protecţiei infrastructurilor critice în
cadrul  proiectului  „Transfer  de
know-how”

dl Ghenadie Ciobanu, şef adjunct
al  Direcţiei  Management
Operaţional, comisar-şef.
Ordinul  MAI  nr.  253  din
16.06.2021

or.  Bucureşti,
România
21-25 iunie 2021
Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna – de către
Academie
(3337,55 lei) .

Participarea  la  vizita  de  studiu
privind  schimbul  de  experienţă  şi
bune practici în domeniul protecţiei
infrastructurilor critice.

dl  Dinu  Ostavciuc,  rector,
comisar-principal.
Ordinul  MAI  nr.  280  din
30.06.2021

loc.  Putna
judeţul  Suceava,
România
01-04 iulie 2021
Cheltuielile
suportate  de
către  Academie
(diurna  şi
asigurare
medicală
2567,87 lei).

Vizită  oficială  dedicată  celebrării
împlinirii  a  517  ani  de  la
strămutarea la lăcaşurile de veci a
Sfântului Voievod Ştefan cel Mare

dl Iulian  Caţ, prorector  pentru
personal  şi  educaţie,  comisar-şef
dl  Valeriu  Şargarovschi, şef  al
Direcţiei  Management
Operaţional, comisar-şef

loc.  Putna
judeţul  Suceava,
România
01-04 iunie 2021
Cheltuielile

Vizită  oficială  dedicată  celebrării
împlinirii  a  517  ani  de  la
strămutarea la lăcaşurile de veci a
Sfântului Voievod Ştefan cel Mare



dl Sergiu Gavriliţă, şef al secţiei
de gardă şi regim a DMO, comisar
principal
dl Dorian Podlisnic, şef al secţiei
integritate  şi  protecţia  informaţiei
clasificate, inspector principal
dl  Dorel  Andoni, şef  adjunct  al
secţiei  nr.  2A  comandament
studenţi cu statut special,  comisar
principal
dna Mihaela Grumeza, specialist
principal  a  secţiei  proiecte  şi
dezvoltare instituţională
Garda de Onoare a Academiei
Dispoziţia Academiei nr. 37 din
30.06.2021

suportate  de
către  Academie
(diurna  şi
asigurare
medicală
12629,37 lei).

dna  Victoria  Jitari,  şef  al
Direcţiei Cooperare Internaţională,
comisar-şef.
Ordinul  MAI  nr.  298  din
12.07.2021

or.  Bucureşti,
România
14-16 iulie 2021
Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi
asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(1970,63 lei) .

Conferinţa  de  închidere  a
Proiectului „Transfer de know-how
România – Republica Moldova”

dl  Iurie  Odagiu,  prim-prorector
pentru  studii  şi  management  al
calităţii, comisar-şef
dl Radu Corneliu,  şef adjunct al
Direcţiei CIPAL, comisar şef
Ordinul  MAI  nr.  296  din
12.07.2021

or. Iaşi, Drobeta-
Turnu  Severin
România  şi  or.
Miskolc, Ungaria
18-24 iulie 2021.
Cheltuielile
suportate  de
organizator.

Vizită  de  studiu  în  cadrul
proiectului  „Consolidarea
capacităţii de instruire a Poliţiei de
frontieră din RM”.

dl Nicolai Ranga, şef al Direcţiei
administrare  patrimoniu,  comisar-
principal
dl  Constantin  Rusnac,  şef  al
catedrei  Procedură  penală,
criminalistică  şi  securitate

mun.  Galaţi,
România
28-31 iulie 2021
Cheltuielile
suportate  de
către organizator,

Eveniment  sportiv,  turneu  de
minifotbal  „Cupa  prieteniei”,
organizat de IPA secţia România de
comun  cu  MAI  al  României,  în
incinta clubului sportiv „Danubius”



informaţională, comisar principal,
dl Mihail  Radov,  şef al Catedrei
„Pregătire  fizică  şi  autoapărare”,
comisar principal
dl Dorian Podlisnic, şef interimar
al  secţiei  integritate  şi  protecţia
informaţiei  clasificate,  inspector
principal
dl Vasile Cojuhari,  şef interimar
al secţiei transport auto a Direcţiei
administrare patrimoniu, comisar
Dispoziţia Academiei nr. 45 din
26.07.2021

diurna  şi
asigurarea
medicală  de
Academie
(10354,11 lei) .

dna  Eugenia  Gugulan,  asistent
universitar  al  catedrei  „Drept
privat”, comisar.
Ordinul  MAI  nr.  313  din
22.07.2021

or. Paris, Franţa
01-10  august
2021 Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi
asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(12949,92 lei).

Curs  de  formare  internaţională
educaţională  în  cadrul  proiectului
„Conjuncţii  –  lupta  cu
discriminarea şi excluderea socială
în  munca  pentru  tineri”,  parte
componentă  a  Programului
Erasmus+.

dna  Eugenia  Gugulan,  asistent
universitar  al  catedrei  „Drept
privat”, comisar.
Dispoziţia  Academiei  nr.  54/1
din 10.09.2021

or.  Bonn,
Germania
16-19
septembrie 2021
Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi
asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(3829,37 lei).

Participare  la  al  IV-lea  curs
internaţional  transnaţional  parte
componentă  a  proiectului  UE
„ACTE”  din  Programului
Erasmus+.

dna  Eugenia  Gugulan,  asistent
universitar  al  catedrei  „Drept
privat”, comisar.
Dispoziţia Academiei nr. 63 din
11.10.2021

or.  Mykonos,
Grecia
15-19 octombrie
2021 Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi

Participare  la  al  II-a  întâlnire  de
proiect  transnaţional  lansat  de  UE
Erasmus+.



asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(4900,78 lei).

dna  Eugenia  Gugulan,  asistent
universitar  al  catedrei  „Drept
privat”, comisar.
Dispoziţia Academiei nr. 67 din
26.10.2021

or. Paris, Franţa
03-06 noiembrie
2021 Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi
asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(4938,45 lei).

Curs  de  instruire  internaţional
„Extindeţi-vă frontierele în ceea ce
priveşte abilităţile tehnice înalte de
a  vorbi  în  public”,  în  cadrul
mobilităţii academice lansat de UE
Erasmus+.

dl  Iurie  Odagiu,  prim-prorector
pentru  studii  şi  management  al
calităţii, comisar-şef
dna  Victoria  Jitari,  şef  al
Direcţiei Cooperare Internaţională,
comisar-şef.
Dispoziţia Academiei nr. 68 din
29.10.2021

or.  Antalya,
Turcia
11-14 noiembrie
2021.
Cheltuielile
suportate  de
organizator,
diurna  şi
asigurarea
medicală  –  de
către  Academie
(18747,88 lei).

Conferinţă  internaţională  „Efectul
pandemiei  Covid  –  19  asupra
poliţiei  în  educaţia  generală  şi  în
special în instruirea poliţienească”,
ediţia  a  X-a,  organizată  de
INTERPA în comun cu Academia
Naţională de Poliţie din Turcia

dl  Ivan  Gheorghiu,  prorector
pentru  administrare  şi  gestionare
proiecte, comisar-şef.
Dispoziţia Academiei nr. 109 din
01.12.2021

or.  Moscova,
Federaţia Rusă
02-04
decembrie  2021
Cheltuielile
suportate  de
organizator.

Eveniment  sportiv,  turneu
internaţional  UWW  „Grand-Prix
Moscow Alrosa Cup”


