
Informația  

privind deplasările de serviciu efectuate în perioada ianuarie – martie 2022 

Nr. Informații despre deplasare 

(scopul, țara/orașul, 

perioada) 

Actul de delegare în străinătate 

(nr. ordinului/dispoziției, nume, 

prenume, funcție) 

Costul deplasării 

Bugetul 

instituției 

Sursă 

externă 

1 Ceremonia de absolvire a 

studenților promoției2017 – 

2021  din cadrul Colegiului de 

Poliție din Statul Qatar, 18 – 

22 ianuarie 2022, loc. Al-

Raian, Qatar 

Dispoziția Rectorului nr. 3 din 

11.01.2022 

Iurie Odagiu – prim prorector 

pentru studii și management al 

calității, comisar-șef; 

Victoria Jitari – șef al Direcției 

cooperare internațională, 

comisar-șef 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare

a 

medicală, 

testele 

SARS-

Cov-2 

8081,72 

lei) 

Cheltuielil

e de 

transport, 

cazare 

suportate 

de către 

Ambasada 

Statului 

Qatar în 

RM 

2 Campionatul mondial de 

MMA, 22 – 30 ianuarie 2022, 

or. Abu Dhabi, Emiratele 

Arabe Unite 

Ordinul Academiei nr. 3 din 

05.01.2022 

Cojocaru Ion – lector 

universitar al Catedrei pregătire 

fizică și autoapărare a Facultății 

drept, ordine publică și securitate 

civilă, comisar 

 Cheltuielil

e aferente 

deplasării 

pe 

perioada 

delegării 

au fost 

suportate 

de 

Federația 

Sportivă 

Națională 

de Arte 

Marțiale 

Mixte din 

RM 

3 Vizită de studiu în cadrul 

Universității ,,Dunărea de 

Jos”, 2 – 6 februarie 2022, or. 

Galați, România 

Ordinul MAI nr. 55 din 

04.02.2022 

Dinu Ostavciuc – Rector, 

comisar-șef 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

transport, 

carte 

verde 

5273,63 

lei) 

 



4 Mobilitate academică 

internațională, organizat de 

programul de schimb de tineri 

în cadrul Erasmus+, Acțiunea 

KA1, 25 februarie – 6 martie 

2022, or. Lovech, Bulgaria 

Ordinul Rectorului nr. 24 ef. st. 

din 22.02.2022 

Ghidora Valeria – studentă gr. 

DFT-206, zi, taxă 

 Cheltuielil

e aferente 

deplasare 

au fost 

acoperite 

din cadrul 

programul

ui 

educaționa

l 

5 Vizită de lucru în cadrul 

Agenției Române de 

Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior 

(ARACIS), 3 – 5 martie 2022, 

or. București, România 

Ordinul Rectorului nr. 21 din 

03.03.2022 

Iurie Odagiu – prim -prorector 

pentru studii și management al 

calității, comisar-șef 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

transport, 

carte 

verde, 

cazare 

5227,84 

lei) 

 

 


