
Informația  

privind deplasările de serviciu efectuate în perioada aprilie – iunie 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 Program de formare 

profesională organizat de 

Jandarmeria Română; 1 -13 

mai 2022, România. 

Ordinul Rectorului nr. 56 din 

26.04.2022 

Matrosu Anatolii – șef al 

Departamentului de formare 

inițială subofițeri al Direcției 

,,CIPAL”, inspector principal, 

Pilat Artiom, asistent 

universitar al Catedrei 

,,Procedură penală, 

criminalistică și securitate 

informațională” a Facultății 

drept, administrație, ordine și 

securitate publică, inspector 

principal 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare

a 

medicală, 

transport 

16355,24 

lei) 

Cheltuielil

e de, 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizato

ri.  

2 Mobilitate academică 

internațională de scurtă 

durată, la cursul de formare 

„Pace la război”, organizat de 

Erasmus+, Acțiunea KA 105; 

3 – 13 mai 2022, or. Vilnius, 

Lituania. 

Ordinul Academiei nr. 53 din 

22.04.2022 

Eugenia Gugulan - asistent 

universitar al catedrei ,,Drept 

privat”, comisar. 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare

a 

medicală 

7681,14 

lei) 

Cheltuielil

e aferente 

deplasării 

pe 

perioada 

delegării 

au fost 

suportate 

din cadrul 

proiectului

. 

3 Curs de instruire cu genericul 

„Dezvoltarea liderismului de 

organele de drept”; 8-28 mai 

2022, or. Budapesta, Ungaria. 

Ordinul Rectorului nr. 55 din 

26.04.2022 

Constantin Rusnac - șef al 

Catedrei ,,Procedură penală, 

criminalistică și securitate 

informațională”. 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

17355,86

lei) 

Cheltuielil

e aferente 

deplasării 

pe 

perioada 

delegării 

au fost 

suportate 

de 

organizato

ri. 

4 Conferinţa internaţională cu 

genericul ,,Ordinea publică în 

Europa, între tradiție și 

Ordinul Rectorului nr. 54 din 

26.04.2022 

Vladimir Vasilița - șef al 

Direcția 

economie 

și finanțe 

Cheltuielil

e de, 

cazare, 



contemporaneitate” ediţia a 

XI-a; 14 – 18 mai 2022, or. 

Cluj-Napoca, România 

Serviciului juridic, comisar 

principal; 

Andrei Lungu - şef al Secţiei 

proiecte şi dezvoltare 

instituţională, inspector principal 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

transport 

13824,59

lei) 

alimentare 

suportate 

de către 

organizato

ri. 

5 Program de formare 

profesională cu genericul 

„Curs de formare a 

monitorilor de trecere 

operațională”; 6-24 iunie 

2022, jud. Dâmbovița, 

România. 

Ordinul Rectorului nr. 80 din 

30.05.2022 

Alexandru Popa - formator al 

Departamentului de formare 

inițială subofițeri al Direcției 

CIPAL 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

transport 

12821,63

lei) 

Cheltuielil

e de, 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizato

ri. 

6 Mobilitate academică de 

scurtă durată, la cursul de 

formare „Gestionarea 

diversității pentru o activitate 

mai comprehensivă/amplă a 

tineretului în Europa”, 

organizat de Erasmus+, 

acțiunea KA 105; 11-18 iunie 

2022, or. Ommen, Țările de 

Jos. 

Ordinul Rectorului nr. 77 din 

25.05.2022 

Mihaela Bejenari - asistent 

universitar al Catedrei „Drept 

privat”, 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

6610,34 

lei) 

Cheltuielil

e aferente 

deplasării 

pe 

perioada 

delegării 

au fost 

suportate 

din cadrul 

proiectului

. 

7 Atelier de lucru „Dezvoltarea 

spațiului european al 

educației”; 23 – 26 iunie 

2022, or. Mamaia, județul 

Constanța, România. 

Ordinul MAI nr. 306 din 

23.06.2022 

Dinu Ostavciuc – Rector, 

comisar-șef; 

Ordinul Rectorului nr. 94 din 

22.06.2022 

Iurie Odagiu – prim prorector 

pentru studii și management al 

calității, comisar-șef 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

2426,15 

lei) 

Cheltuielil

e de, 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizato

ri 

8 Vizită de lucru cu privire la 

ședința Agenției Române de 

Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior 

(ARACIS), 28 – 29 iunie 

2022, or. București, România 

Ordinul Rectorului nr. 95 din 

27.06.2022 

Iurie Odagiu – prim prorector 

pentru studii și management al 

calității, comisar-șef 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurare 

medicală, 

transport, 

carte 

verde, 

cazare 

5613,94 

lei) 

 



 


