
           Anexa nr. 1 

 

Activități organizate în comun cu reprezentanții  

societății civile și cu instituțiile de profil din străinătate în domeniile 

de competență ale Ministerului Afacerilor Interne   

(semestrul I al anului 2021) 
 

DIRECȚIA POLITICI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții instituției 

partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea subdiviziunii/ 

autorității MAI (inclusiv 

nr. de participanți) 

 

Activități organizate  

 

1.  Japan Tobacco 

International (JTI)  

 15.01.2021 ministrul; secretarul 

general al ministerului  

 

Desfășurarea evenimentului de 

donație  

2.  Fundația TE Doy Reprezentanții Fundației 

Te Doy 

05.02.2021 secretarul general al 

ministerului; 

șeful DPDI 

Vizita în cadrul Centrului pentru 

protecția și asistența victimelor 

traficului de persoane și potențiale 

victime. Vizită desfășurată în vederea 

preluării bunelor practici pentru 

operaționalizarea Centrului de Justiție 

Familială  
 

3.  Fundația „Te Doy” Reprezentanții fundației 

„Te Doy” 

 

1 aprilie 

2021 

secretarul general al 

ministerului; 

șeful DPDI 

Ședința de lucru pe marginea 

Conceptului de proiect a Centrului de 

Justiție Familială. 
 

4.  Asociația împotriva 

violenței  „Casa 

Mărioarei”. 

Reprezentanții asociației 

împotriva violenței „Casa 

Mărioarei” și Fundația 

„Te Doy”. 

9 iunie 2021 secretarul general al 

ministerului; 

șeful DPDI 

Ședința de lucru a fost organizată în 

vederea dezbaterilor pe marginea 

Conceptului de proiect a Centrului de 

Justiție Familială. 
 

5.  Fundația „Te 

Doy” 

Reprezentanții fundației 

„Te Doy” 

 

12 iunie 

2021 

Secretarul de stat  

șeful DPDI 

Sef DP IGP 

Prezentarea proiectului studiului de 

reconstrucție a Centrului pentru 

protecția și asistența victimelor 

traficului de persoane și potențiale 

victime. 



 

DIRECȚIA POLITICI ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI EXCEPȚIONALE 

 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții instituției 

partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea subdiviziunii/ 

autorității MAI (inclusiv 

nr. de participanți) 

Activități organizate  

 

1 ședința on-line 

organizată de către 

Banca Mondială 

 02.02.2021 1. Secretarul de stat 

Mariana GRAMA 

2. Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență  

3. Direcţia politici în 

domeniul situațiilor de 

urgență și excepționale 

4. Direcția politici de 

dezvoltare instituțională 

5. Direcția cooperare 

internațională 

Examinarea conceptului proiectului, 

privind sporirea capacității Guvernului 

Republicii Moldova de gestionare a 

riscurilor de dezastre și consolidarea 

rezistenței la pericolele naturale prin 

investiții prioritare de reducere a riscurilor 

în infrastructura critică 

2 ședința on-line 

organizată de către 

Banca Mondială 

 10.02.2021 1. Secretarul de stat 

Mariana GRAMA 

2. Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență  

3. Direcţia politici în 

domeniul situațiilor de 

urgență și excepționale 

4. Direcția politici de 

dezvoltare instituțională 

5.Direcția cooperare 

internațională 

Prezentarea poziției MAI pe marginea 

conceptului proiectului, privind sporirea 

capacității Guvernului Republicii Moldova 

de gestionare a riscurilor de dezastre și 

consolidarea rezistenței la pericolele 

naturale prin investiții prioritare de 

reducere a riscurilor în infrastructura critică 

3 ședința on-line 

PNUD  

 03.03.2021 1. Secretarul de stat 

Mariana GRAMA 

2. Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență  

3. Direcţia politici în 

domeniul situațiilor de 

Elaborarea Strategiei Naționale de 

Reducere a Riscurilor la Dezastre 



urgență și excepționale 

4 ședința on-line cu 

reprezentanții 

societății civile 

(agenți economici 

care dețin laboratoare 

de obiect) 

 12.03.2021 1. Secretarul de stat 

Mariana GRAMA 

2. Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență  

3. Direcţia politici în 

domeniul situațiilor de 

urgență și excepționale 

Inițierea procedurii de modificare a HG nr. 

961/2006 cu privire la aprobarea 

Regulamentului rețelei naționale de 

observare și control de laborator asupra 

contaminării (poluării) mediului 

înconjurător cu substanțe radioactive, 

otrăvitoare, puternic toxice și agenți 

biologici. 

5 ședința on-line      

PNUD 

 

 

28.04.2021 1. Direcţia politici în 

domeniul situațiilor de 

urgență și excepționale 

(2 participanți)  

2.Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență (4 participanți)  

Elaborarea Strategiei naționale de reducere 

a riscurilor la dezastre  

6 ședință on-line  

Asociația „Structure 

Projects Network” 

 

Hans Kohler, 

președintele Asociației 

19.05.2021 1.Dna Mariana 

GRAMA, secretar de 

stat 

2.Reprezentanți UTA 

Găgăuzia 

Crearea posturilor voluntare de salvatori și 

pompieri în UTA Găgăuzia 

7  ședința  on-line      

PNUD 

 

 

25.06.2021 1.Dna Mariana 

GRAMA, secretar de 

stat. 

2.Direcţia politici în 

domeniul situațiilor de 

urgență și 

excepționale(1 

participant)  

2.Inspectoratul General 

pentru Situații de 

Urgență(1 participant)  

Elaborarea Strategiei naționale de   reducere 

a riscurilor la dezastre  

 

SERVICIUL POLITICI ÎN DOMENIUL REZERVELOR MATERIALE DE STAT ȘI DE 

MOBILIZARE 

 



Nr. 

d/o 

Denumirea 

 instituției partenere 

Reprezentanții 

instituției partenere  

Data/perioad

a 

desfășurării 

evenimentulu

i  

Denumirea 

subdiviziunii/autorită

ții MAI (inclusiv 

nr.de participanți) 

Activități organizate  

1. Administrația 

Națională a 

Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale a 

României 

1. Alecsei Gheorghe, 

Președintele 

A.N.R.S.P.S; 

2. Ruicu Dumitru, 

director D.G.R.S.; 

3. Bătrînu Andreea, 

director executiv U.T. 

515 București; 

4. Mihăiescu Cristina 

Nicoleta, șef Serviciu, 

U.T. 515 București; 

5. Miclea  

Eugen-Aurel, 

consilier juridic, U.T. 

515 București; 

6. Dumitrescu 

Răzvan-Marius, 

consilier superior, 

U.T. 515 București; 

7. E.S. Daniel Ioniță, 

Ambasadorul 

României în 

Republica Moldova. 

17.05.2021 Secretarul de stat; 

Serviciul politici în 

domeniul rezervelor 

materiale de stat și de 

mobilizare – 1 

persoană; 

Agenția Rezerve 

Materiale 

Evenimentul de recepționare a primului lot 

de motorină acordată Republicii Moldova în 

calitate de ajutor umanitar de către România, 

în vederea sprijinirii agricultorilor afectați de 

seceta anului 2020 

2. Administrația 

Națională a 

Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale a 

României 

1. Alecsei Gheorghe, 

Președintele 

A.N.R.S.P.S; 

2. Ruicu Dumitru, 

director D.G.R.S.; 

3. Bătrânu Andreea, 

director executiv U.T. 

515 București; 

4. Marius Toth, 

ministru 

18.05.2021 Secretarul de stat; 

Serviciul politici în 

domeniul rezervelor 

materiale de stat și de 

mobilizare – 2 

persoane; 

Agenția Rezerve 

Materiale 

Întrevedere de lucru desfășurată în contextul 

recepționării donației de motorină, precum și 

pentru stabilirea altor domenii de cooperare 

de interes comun. 



plenipotențiar. 

3. I.M. „Tirex Petrol” 

S.A. 

Vasile Nanu, director 

produse petroliere  

07.06.2021 

14.06.2021 

21.06.2021 

Serviciul politici în 

domeniul rezervelor 

materiale de stat și de 

mobilizare – 2 

persoane (doar la data 

de 07.06.2021); 

Agenția Rezerve 

Materiale – 2 

persoane. 

Ședințele de lucru au fost prezidate  de 

doamna Mariana Grama, secretar de stat, în 

cadrul cărora s-a discutat mecanismul de 

livrare a motorinei donate în calitate de 

ajutor umanitar de către România pentru 

susținerea agricultorilor afectați de seceta din 

a.2020, problemele întâmpinate de Agenția 

Rezerve Materiale și S.A. „Tirex Petrol” la 

recepționarea și distribuția motorinei, 

măsurile ce pot fi întreprinse pentru 

diminuarea acestora, precum și modalitatea 

de sensibilizare a agenților economici și 

aducerea la bun sfârșit a misiunii de livrare a 

produsului energetic, către beneficiarii finali 

în volum deplin. 

 

DIRECȚIA COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții instituției 

partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea subdiviziunii/ 

autorității MAI (inclusiv 

nr. de participanți) 

 

Activități organizate  

 

1.  Training și 

Parteneriat 

Operațional de 

Combatere a Crimei 

Organizate, 

implementat de 

CEPOL și 

Combaterea 

Criminalității 

Organizate în 

regiunea 

Parteneriatului Estic, 

implementat de 

Europol 

Experţi din UE 25.02.2021 Direcția cooperare 

international (1 

participant),  

Secţia proiecte şi 

dezvoltare 

instituţională (1 

participant) 

Participarea la Atelierul de lucru în format 

online pe marginea proiectelor lansate de 

TOPCOP. 

2.  INTERPOL Experţi din cadrul 16.03.2021 Catedra Activitate Participarea la cursul cu tematica „Metode 



Interpolului specială de investigaţii 

(3 participanţi), 

Direcţia studii şi 

management al calităţii 

(1 participant) 

de investigare tactică a dark web-ului” 

organizat on-line. 

3.  ONG „Femeia 

Contemporană” 

Directoarea şi experţi 

din Suedia şi Rusia 

19.03.2021 Direcția cooperare 

international (1 

participant),  

Direcţia studii şi 

management al calităţii 

(1 participant), Catedra 

Drept privat (1 

participant) 

Participarea la seminarul cu tematica 

„traficul de femei: probleme, riscuri” 

organizat on-line. 

 
SERVICIUL PROTECȚIE INTERNĂ ȘI ANTICORUPȚIE 

 
Nr. d/o Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții instituției 

partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea 

subdiviziunii/ 

autorității MAI 

(inclusiv nr. de 

participanți) 

 

Activități organizate  

 

1.  Consiliul American 

pentru Educație 

Internațională. 

 

Serviciul protecție 

internă și anticorupție 

al MAI, a desfășurat 

sesiune de instruire în 

cadrul Proiectului 

„Femeia SPIA”, cu 

angajatele Poliției de 

Frontieră. 

23.02.2021 SPIA al MAI; 

IGPF. 

 

La 23.02.2021 Serviciul protecție internă și 

anticorupție al MAI, a desfășurat sesiune de 

instruire în cadrul Proiectului „Femeia SPIA”, 

cu angajatele Poliției de Frontieră la sediul 

central al Inspectoratului General al Poliției 

de Frontieră. Scopul principal al acestui 

proiect este valorificarea rolului femeii în 

instituțiile de forță, avînd la bază obiectivele 

de sustenabilitate și durabilitate, adoptate de 

ONU. 

Totodată, angajatele Poliției de Frontieră au 

exersat tehnici de acordare a primului ajutor 

medical în diferite situații.   

2.  Procuratura 

Anticorupție a 

Republicii 

Moldova 

Serviciul protecție 

internă și anticorupție 

al MAI în colaborare 

cu procurorii din 

25.02.2021 SPIA al MAI. 

Procuratura 

Anticorupție a 

Republicii 

Serviciul protecție internă și anticorupție al 

MAI în colaborare cu procurorii din cadrul 

Procuraturii Anticorupție a Republicii 

Moldova, au documentat acțiunile pretins 



cadrul Procuraturii 

Anticorupție a 

Republicii Moldova, 

au documentat 

acțiunile pretins 

ilegale comise de un 

funcționar al IP 

Căușeni al IGP al 

MAI. 

Moldova 

 

ilegale comise de un funcționar al IP Căușeni 

al IGP al MAI.  

Astfel, acțiunile infracționale s-au exprimat 

prin faptul că, funcționarul vizat a pretins de 

la detonator mijloace financiare în valoare de 

500 euro. În speță funcționarul IP Căușeni a 

susținut că are influență asupra unor angajați 

din cadrul Inspectoratului pentru protecția 

Mediului și astfel poate păoate absolve 

deținătorul de contravenție pentru o pretinsă 

faptă de tăiere ilicită de arbori.  

În consecința transmiterii mijloacelor 

financiare sub control, făptuitorul a fost prins 

în flagrant delict și reținut pentru 72 ore.  

3.  Școala Auto Filiala 

Hîncești – UCA 

Moldova 

Serviciul protecție 

internă și anticorupție 

al MAI în colaborare 

cu Școala Auto Filiala 

Hîncești – UCA 

Moldova, a realizat 

acțiunea de 

sensibilizare și 

promovare a 

integrității, informarea 

cetățenilor, privind 

riscurile manifestărilor 

de corupție la care se 

expun, încurajarea 

denunțurilor și 

promovarea liniei 

specializate 

anticorupție a MAI 

„1520”. 

01.03.2021 SPIA al MAI. 

 

Funcționarii SPIA au desfășurat o instruire cu 

viitorii conducători auto din cadrul Școlii 

Auto Filiala Hîncești – UCA Moldova, cu 

titlul: „Denunț, pentru că îmi pasăˮ.  

 

Totodată, ofițerii SPIA, de comun cu UCA au 

desfășurat o măsură de sensibilizare a 

societății civile pe teritoriul or. Hîncești, în 

cadrul căreia au fost distribuite materiale 

informative, mărțișoare și urări de bine 

cetățenilor.  

 

 

4.  Automobil Club 

din Moldova 

Serviciul protecție 

internă și anticorupție 

al MAI în colaborare 

cu Automobil Club 

din Moldova au 

01.03.2021 
SPIA al MAI; 

INSP. 

 

Funcționarii SPIA în colaborare cu Automobil 

Club din Moldova au realizat acțiunea de 

sensibilizare și promovare a integrității, 

informarea cetățenilor, privind riscurile 

manifestărilor de corupție la care se expun, 



realizat acțiunea de 

sensibilizare și 

promovare a 

integrității, informarea 

cetățenilor, privind 

riscurile manifestărilor 

de corupție la care se 

expun, încurajarea 

denunțurilor și 

promovarea liniei 

specializate 

anticorupție a MAI 

„1520”. 

încurajarea denunțurilor și promovarea liniei 

specializate anticorupție a MAI „1520”. În 

comun cu INSP au desfășurat o măsură de 

sensibilizare a societății civile pe teritoriul 

mun. Chișinăui, în cadrul căreia au fost 

distribuite materiale informative, mărțișoare și 

urări de bine cetățenilor.  

 

 

 

5.   Serviciul protecție 

internă și anticorupție 

al MAI de comun cu 

angajații INSP și IP 

Ialoveni au realizat 

acțiunea de sensibi-

lizare și promovare a 

integrității, informarea 

cetățenilor, privind 

riscurile manifestărilor 

de corupție la care se 

expun, încurajarea 

denunțurilor și promo-

varea liniei speciali-

zate anticorupție a 

MAI „1520”. 

01.03.2021 SPIA al MAI; 

INSP 

și IP Ialoveni 

 

Ofițerii SPIA, de comun cu angajații INSP și 

IP Ialoveni au distribuit mărțișoare, materiale 

informative cu mesaje de promovare a liniei 

specializate anticorupție a MAI „1520” pe 

întreg teritoriu or. Ialoveni. 

 

 

6.  Procuratura 

Anticorupție a 

Republicii 

Moldova 

Serviciul protecție 

internă și anticorupție 

al MAI, în colaborare 

cu procurorii Oficiul 

Nord din cadrul 

Procuraturii 

Anticorupție a 

Republicii Moldova, 

au reținut 2 polițiști 

15.03.2021 SPIA al MAI. 

Procuratura 

Anticorupție a 

Republicii 

Moldova 

 

La 15.03.2021, ofițerii Serviciul protecție 

internă și anticorupție al MAI, în colaborare 

cu procurorii Oficiul Nord din cadrul 

Procuraturii Anticorupție a Republicii 

Moldova, au reținut 2 polițiști din cadrul 

Direcției de patrulare Nord și IP Bălți al IGP 

al MAI, fiind bănuiți de trafic de infuență. 

În acest context SPIA îndeamnă cetățenii să 

evite participarea la comiterea fracțiunilor de 



din cadrul Direcției de 

patrulare Nord și IP 

Bălți al IGP al MAI, 

fiind bănuiți de trafic 

de infuență. 

 

 

corupere. În cazul în care cunosc sau se 

pretinde a fi implicați în acțiuni de corupție, 

să apeleze linia anticorupție „1520”. 

 

INSPECTORATUL DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL 

 
 

Nr. d/o 

Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții 

instituției partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea 

subdiviziunii/ 

autorității MAI 

(inclusiv nr. de 

participanți) 

 

Activități organizate  

 

1. MAI al ROMÂNIEI Centrul national de 

acțiunie teroristă 

Romania, mun. 

București 

12-14.04.2021 IMO al MAI 

2 angajați 

Participarea la vizita de studiu ”Gestionarea 

riscurilor și a situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism” 

2. MAI al ROMÂNIEI Centrul national de 

acțiunie teroristă 

Romania, mun. 

București 

20-23.04.2021 IMO al MAI 

2 angajați 

Participarea la vizita de studiu ”Gestionarea 

riscurilor și a situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism” 

3. MAI al ROMÂNIEI Centrul national de 

acțiunie teroristă 

Romania, mun. 

București 

11-15.05.2021 IMO al MAI 

2 angajați 

Participarea la vizita de studiu ”Gestionarea 

riscurilor și a situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism” 

4. 

 
MAI al ROMÂNIEI Centrul national de 

acțiunie teroristă 

Romania, mun. 

București 

23-26.05.2021 IMO al MAI 

1 angajat 

Participarea la vizita de studiu ”Gestionarea 

riscurilor și a situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism” 

5.  MAI al ROMÂNIEI Direcția generală de 

protecție internă a 

MAI România (or. 

Brașov) 

21-26.06.2021 IMO al MAI 

2 angajați 

Participarea la vizita de studio în domeniul 

protecției infrastructurilor critice naționale, în 

cadrul proiectului ”Reansfer de de know-how 

România-Republica Moldova” 

 

BIROUL MIGRAȚIE ȘI AZIL 



 
Nr. 

d/o 

Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții 

instituției partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea 

subdiviziunii/ 

autorității MAI 

(inclusiv nr. de 

participanți) 

 

Activități organizate  

 

1.  AO „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”;  

AO „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați”; 

Reprezentanța 

UNHCR Budapesta. 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

21.01.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința on-line a Comisiei sociale privind 

examinarea cazurilor care întrunesc criteriile 

necesare pentru primirea sau respingerea 

asistenței financiare, în dependență de gradul 

de vulnerabilitate (16 cazuri examinate). 

2.  AO „Centrul de 

Drept al Avocaților” 

Svetlana Jioară 26.01.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința de planificare a activităților comune 

pentru anul 2021.  

3.  AO „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Djavid Paknehad 28.01.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința de planificare a activităților comune 

pentru anul 2021. 

4.  A.O. „Centrul de 

Drept al Avocaților” 

 

Ion Bambuleac 02.02.2021 Biroul migrație și 

azil 

4 reprezentanți 

Vizită de monitorizare la Centrul de cazare în 

comun cu A.O. „Centrul de Drept al 

Avocaților” privind evaluarea condițiilor de 

cazare, suportul administrației, discuții cu 

locatarii, inspectarea camerelor persoanelor 

cazate. 

5.  .AO. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”;  

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați”; 

Reprezentanța 

UNHCR Budapesta. 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

05.02.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința on-line a Comisiei sociale ICNUR 

privind deciderea asupra criteriilor de 

asistență pentru persoanele înregistrate în 

sistemul de azil pentru anul 2021. Asistența 

financiară fiind majorată la suma de 2 082,70 

MDL. Totodată s-a decis pentru acordarea 

asistenței unice tuturor solicitanților de azil 

nou veniți în Republica Moldova. 



6.  ICMPD  

Ministerul de Interne 

și Administrației din 

Republica Polonia 

Barbara Cuzuioc-

Weiss (ICMPD) 

17.02.2021 Biroul migrație și 

azil 

5 reprezentanți 

Participarea în cadrul lansării proiectului 

„Dezvoltarea sistemului de monitorizare a 

returnării forțate în Republica Moldova” 

(FReMM). 

7.  A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Djavid Paknehad 18.02.2021 Biroul migrație și 

azil 

2 reprezentanți 

Ședința de lucru privind aprovizionarea 

solicitanților de azil acomodați în Centrul de 

cazare cu pachete alimentare oferite de 

Direcția Generală Asistență Socială și 

Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău și 

planificarea activităților comune pentru 

perioada imediat următoare. 

8.  A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”;  

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați”; 

Reprezentanța 

UNHCR Budapesta. 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

22.02.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința on-line a Comisiei sociale ICNUR 

privind deciderea asupra cazurilor care 

urmează a primi asistență financiară și cele 

respinse, în baza criteriilor aprobate, în 

dependență de gradul de vulnerabilitate (20 

cazuri examinate: 17 aprobate, 2 refuzate, 1 în 

așteptare). 

9.  Rețeaua Europeană 

de Migrație 

Statele membre UE, 

Norvegia, Moldova și 

Georgia 

25-26.02.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

112-a Reuniune a Punctelor Naționale de 

Contact din cadrul EMN. La Reuniune au fost 

abordate subiectele: colaborarea EMN cu 

Consiliul Europei; colaborarea EMN cu 

Banca Mondială; activitățile EMN privind 

Comunicare și diseminarea informației 

(Discutarea pe marginea Strategiei 2021-

2025), planul de acțiuni, modul de publicare a 

evenimentelor). 

10. UNHCR; 

A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; 

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați”. 

Oleg Palii (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

10.03.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința lunară de coordonare. Principalele 

subiecte discutate: prezentarea rezultatelor de 

la ultima întâlnire; implementarea activităților 

în prima jumătate a anului 2021; prezentarea 

principalelor constatări drept urmare a 

monitorizării post-distribuire a asistenței 

financiare în 2020; evaluarea impactului 



Roland Schilling, 

Sergiu Găină, 

(Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

COVID-19 și asistența financiară ca răspuns 

la nevoile oamenilor; alte subiecte de interes. 

11. A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați”; 

UNHCR Budapesta. 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

11.03.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința în Centrul de cazare cu participarea 

persoanelor cazate. Scop: prezentarea 

programului de activitate pentru 2021 și 

abordarea subiectelor: cantina socială 

(distribuită de DGAS a primăriei mun. 

Chișinău), asistența financiară pentru 

solicitanții de azil noi veniți din partea 

UNHCR, angajarea în câmpul muncii. 

12. A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; 

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați”; 

UNHCR Budapesta. 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

18.03.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Coordonarea a 4 cazuri de acordare a 

asistenței financiare de urgență pentru 

solicitanți de azil noi înregistrați: 2 Gambia, 1 

Azerbaidjan, 1 Rwanda. 

13. A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; 

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați”; 

UNHCR Budapesta. 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

24.03.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința Comisiei sociale ICNUR on-line, 

privind deciderea asupra cazurilor care 

urmează a primi asistență financiară și cele 

respinse, în baza criteriilor aprobate, în 

dependență de gradul de vulnerabilitate (24 

cazuri examinate: 22 aprobate, 1 persoană 

decedată exclusă, 1 în așteptare). 

14 UNHCR Yolande Ditewig 

(ofițer senior pentru 

politicile regionale al 

Reprezentanței 

UNHCR pentru 

07.04.2021 Biroul migrație și 

azil 

3 reprezentanți 

Întrevederea online privind planificarea 

activităților UNHCR pentru anul 2022; 

prioritățile UNHCR; respectarea 

angajamentelor Republicii Moldova asumate 

în contextul Pactului Global pentru Refugiați; 



Europa Centrală);  

Olivera Vukotic 

(ofițer regional pentru 

integrare al 

Reprezentanței 

UNHCR pentru 

Europa Centrală);  

Sergiu Găină (asociat 

protecție UNHCR). 

impactul pandemiei COVID-19 asupra 

activității persoanelor de interes; colaborare 

cu societatea civilă; etc. 

15 OIM Ghenadie Crețu, 

Varzari Vitalie 

(OIM); 

Mihai Cebotari 

(expert). 

 

09.04.2021 Biroul migrație și 

azil 

5 reprezentanți 

Ședința online privind procesul de evaluare a 

Strategiei naționale în domeniul migrației și 

azilului (2011-2020) (HG 655/2011) și 

planificarea etapelor imediat următoare. 

16 UNHCR Sergiu Găină (asociat 

protecție UNHCR). 

13.04.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința de lucru online privind planificarea 

activităților în domeniul azilului și apatridiei 

pentru anul 2022. 

17 UNHCR; 

A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; 

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Oleg Palii (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, 

(Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

13.04.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința Comisiei sociale ICNUR on-line. 

Scop: deciderea asupra cazurilor care urmează 

a primi asistență financiară și cele respinse, în 

baza criteriilor aprobate, în dependență de 

gradul de vulnerabilitate (23 cazuri 

examinate, 18 aprobate, 1 în așteptare, 2 

refuzate, 2 examinate suplimentar). 

18 UNHCR Olivera Vukotic 

(ofițer regional pentru 

integrare al 

Reprezentanței 

UNHCR pentru 

Europa Centrală);  

Sergiu Găină (asociat 

protecție UNHCR). 

13.04.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința de consultare privind planificarea 

activităților pe aspecte de integrare în 

contextul elaborării Strategiei naționale în 

domeniul migrației și azilului și planului de 

acțiuni pe integrare, perioada 2021-2022. 

19 Rețeaua Europeană Statele membre 20.04.2021 Biroul migrație și Participarea on-line la prima reuniune a 



de Migrație (EMN) EMN. azil 

1 reprezentant 

grupului consultativ pentru Studiul 2021 

privind traficul de ființe umane, moderat de 

EMN Franța și EMN Olanda. 

20 UNHCR; 

A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; 

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Oleg Palii (A.O. 

Centrul de Drept al 

avocaților); 

Djavid Paknehad 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, 

(Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

28.04.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința lunară de coordonare privind 

prezentarea rezultatelor de la ultima întâlnire; 

implementarea programului național de 

vaccinare împotriva COVID-19; planurile 

UNHCR pentru anul 2022; alte subiecte de 

interes. 

21 Rețeaua Europeană 

de Migrație (EMN) 

Statele membre 

EMN. 

30.04.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Participarea on-line la Conferința anuală 

EMN 2021 „Transformarea digitală în 

migrație”, organizată de EMN Portugalia. 

Conferința a reunit părțile interesate europene 

și naționale din domeniul migrației, precum și 

experți în transformarea digitală și 

tehnologiile informaționale pentru a lua în 

considerare riscurile și oportunitățile pentru o 

mai mare digitalizare a proceselor de 

migrație. 

22 UNHCR; 

A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; 

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

Avocaților); 

Djavid Paknehad, 

Veronica Dragan 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta). 

12.05.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Participarea on-line la ședința Comisiei 

sociale ICNUR. Scop: deciderea asupra 

cazurilor care urmează a primi asistență 

financiară și cele respinse, în baza criteriilor 

aprobate, în dependență de gradul de 

vulnerabilitate (20 cazuri examinate: 15 

aprobate, 5 excluse din lista de asistență). 

23 A.O. „Centrul de 

Drept al Avocaților” 

 

Svetlana Jioară, 

Pânzari Alexandra 

(A.O. Centrul de 

21.05.2021 Biroul migrație și 

azil 

 reprezentant 

Organizarea în cadrul Centrului de Cazare a 

sesiunii de informare destinată exclusiv 

pentru femeile din cadrul Centrului. Subiect – 



Drept al Avocaților) 

 

abordarea tematicii legate de asigurarea 

drepturilor femeilor. Vorbitor – dna Tatiana 

Chebac, avocată și expertă SGBV(Violența 

sexuală și pe criterii de gen). 

24 A.O. „Centrul de 

Drept al Avocaților” 

 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

Avocaților) 

 

25.05.2021 Biroul migrație și 

azil 

 reprezentant 

Organizarea  sesiunii informative (on-line) 

pentru funcționarii Direcției Generale pentru 

Protecția Drepturilor Copilului. Scopul - 

prezentarea activităților Biroului migrație și 

azil și AO „Centrul de Drept al Avocaților” în 

domeniul azilului și apatridiei referitoare la 

minori, discutarea oportunităților de 

cooperare interinstituțională. 

25 A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Djavid Paknehad, 

Ecaterina Silvestru 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați) 

 

25.05.2021 Biroul migrație și 

azil 

2 reprezentanți 

Participarea la ședința de lucru cu AO 

„Centrul de caritate pentru refugiați” privind 

planificarea activităților comune consacrate 

marcării Zilei Mondiale a Refugiatului – 20 

iunie 2021. 

(Reflectat: 

https://www.facebook.com/Charity-Centre-

for-Refugees-

331193103678905/?hc_ref=ARS7EZcsTxM7

Il9vA6D5apXqkQJPAN9cqNeS4VSJqCPcf_

p3zz0g3iTZa8ON47sHrSA&fref=nf&__tn__

=kC-R)  

26 A.O. „Centrul de 

Drept al Avocaților” 

 

Oleg Palii (A.O. 

Centrul de Drept al 

Avocaților) 

 

11.06.2021 Biroul migrație și 

azil 

2 reprezentanți 

Participarea la ședința comună cu 

reprezentanții SIS și AO „Centrul de Drept al 

Avocaților”, privind prevederile legale și 

practica judiciară referitor la competențele 

SIS în procedura de azil și în alte proceduri 

legate de străini 

27 A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Djavid Paknehad, 

Veronica Dragan 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați) 

 

14.06.2021 Biroul migrație și 

azil 

2 reprezentanți 

Inaugurarea expoziției de desen a copiilor 

refugiaților în incinta holului clădirii 

Guvernului în contextul marcării Zilei 

Mondiale a Refugiatului 2021. Expoziția a 

activat în perioada 14-25.06.2021. 

Organizatorii: AO „Centrul de Caritate pentru 

Refugiați” și Biroul migrație și azil 

https://www.facebook.com/Charity-Centre-for-Refugees-331193103678905/?hc_ref=ARS7EZcsTxM7Il9vA6D5apXqkQJPAN9cqNeS4VSJqCPcf_p3zz0g3iTZa8ON47sHrSA&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Charity-Centre-for-Refugees-331193103678905/?hc_ref=ARS7EZcsTxM7Il9vA6D5apXqkQJPAN9cqNeS4VSJqCPcf_p3zz0g3iTZa8ON47sHrSA&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Charity-Centre-for-Refugees-331193103678905/?hc_ref=ARS7EZcsTxM7Il9vA6D5apXqkQJPAN9cqNeS4VSJqCPcf_p3zz0g3iTZa8ON47sHrSA&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Charity-Centre-for-Refugees-331193103678905/?hc_ref=ARS7EZcsTxM7Il9vA6D5apXqkQJPAN9cqNeS4VSJqCPcf_p3zz0g3iTZa8ON47sHrSA&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Charity-Centre-for-Refugees-331193103678905/?hc_ref=ARS7EZcsTxM7Il9vA6D5apXqkQJPAN9cqNeS4VSJqCPcf_p3zz0g3iTZa8ON47sHrSA&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Charity-Centre-for-Refugees-331193103678905/?hc_ref=ARS7EZcsTxM7Il9vA6D5apXqkQJPAN9cqNeS4VSJqCPcf_p3zz0g3iTZa8ON47sHrSA&fref=nf&__tn__=kC-R


https://ccr.md/the-world-refugee-day-2021-in-

moldova/ 

28 UNHCR; 

A.O. „Centrul de 

Drept al 

Avocaților”; 

A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Svetlana Jioară (A.O. 

Centrul de Drept al 

Avocaților); 

Djavid Paknehad, 

Veronica Dragan 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta) 

15.06.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Ședința Comisiei sociale ICNUR on-line, cu 

participarea ONG-urilor AO „Centrul de 

Drept al Avocaților”, AO „Centrul de Caritate 

pentru Refugiați” și Reprezentanța UNHCR 

Budapesta. Scop: deciderea asupra cazurilor 

care urmează a primi asistență financiară și 

cele respinse, în baza criteriilor aprobate, în 

dependență de gradul de vulnerabilitate. (17 

cazuri examinate: 15 aprobate, 2 negativ) 

29 UNHCR; 

A.O. „Centrul de 

Drept al Avocaților” 

 

Oleg Palii (A.O. 

Centrul de Drept al 

Avocaților); 

Sergiu Găină, Ildiko 

Racz (Reprezentanța 

UNHCR Budapesta) 

16.06.2021 Biroul migrație și 

azil 

1 reprezentant 

Participarea la ședința comună de lucru 

privind Consolidarea capacității de acordare a 

asistenței persoanelor care solicită protecția 

internațională din partea statului Republica 

Moldova, în contextul implementării 

Memorandumului de înțelegere între 

UNHCR, Poliția de Frontieră (Serviciul 

Grăniceri, la momentul semnării), Biroul 

Migrație și Azil, ONG „Centrul de Drept al 

Avocaților”. Desfășurată în sediului IGPF 

(str. Petricani,19) 

30 A.O. „Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați” 

Djavid Paknehad, 

Veronica Dragan 

(A.O. Centrul de 

Caritate pentru 

Refugiați) 

17.06.2021 Biroul migrație și 

azil 

5 reprezentanți 

Desfășurarea în comun cu AO „Centrul de 

Caritate pentru Refugiați” a manifestărilor 

festive în cadrul Centrului de cazare 

consacrate Zilei Mondiale al Refugiatului 

2021 

https://ccr.md/the-world-refugee-day-in-

chisinau-moldova/ 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

instituției partenere 

Reprezentanții 

instituției partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea 

subdiviziunii/au

torității MAI 

Activități organizate 

https://ccr.md/the-world-refugee-day-2021-in-moldova/
https://ccr.md/the-world-refugee-day-2021-in-moldova/
https://ccr.md/the-world-refugee-day-in-chisinau-moldova/
https://ccr.md/the-world-refugee-day-in-chisinau-moldova/


(inclusiv nr. de 

participanți)   

1.  PH International  

Moldova 

 

    04.01.2021 

 

DGUP 

     (1 angajat) 

Participarea la atelierul de formare pentru 

membrii echipelor comune de predare a 

disciplinei opționale „Educație pentru 

Socializare Juridică”. 

2.  24 Frontline 

 

Anastasia Primov 08.01.2021 

 

09.01.2021 

 

23.01/2021 

 

Direcția 

prevenire 

(5 angajați) 

Organizarea și participarea la acțiunea nocturnă, 

de comun cu Reprezentanța proiectului 24 

Frontline, cu care MAI are acord de cooperare 

in domeniul promovării imaginii serviciilor din 

prima linie, acțiune ce vine în suportul 

autorităților pentru prevenirea răspândirii de 

COVID 19 și depistarea agenților economici 

care nu respectă prevederile Hotărârii Comisiei 

extraordinare de sănătate publică nr. 35 din 

27.11.2020. 

3.  Academia  

Internațională a  

Organelor de Drept  

(ILEA) din Budapesta, 

 Ungaria 

 13.01.2021        DIILD 

  (3 angajați) 

Participarea la cursul de instruire în format 

online cu tematica ”Tendințe emergente în 

traficul de droguri”, eveniment organizat de 

către Academia Internațională a Organelor de 

Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria. 

4.  Biroul Federal de  

Investigații al SUA 

 

    reprezentanții  

      instituțiilor 

14.01.2021      DIII 

    (1 angajat) 

Participarea la webinarul privind produsele 

software utilizate la investigarea exploatării 

sexuale online a copiilor, organizate de Biroul 

Federal de Investigații al SUA. 

5.  mun. Chișinău 

 

 18.01.2021  

12.02.2021 

   DIIE 

  (1 angajat) 

Angajatul DIIE a INI Buzdugan Andrei  

participă la cursul de formare managerială de 

nivel de bază (ordinul MAI nr.17 din 

15.01.2021) ONLINE. 

6.  ”La Strada” 

 

    reprezentanții  

      instituțiilor 

18 –20.01.2021    DIII 

 (1 angajat) 

Participarea la Cercetarea calitativă privind 

cunoștințele și percepțiile organelor de drept și 

justiției din Republica Moldova privind abuzul 

și exploatarea sexuală a copiilor în mediul 

online. 

7.  OIM 

 

  Diana Bojenco,  

  Lars Johan  

 Lönnback 

18-21.01.2021    CCTP 

 (4 angajați) 

Cursul de formare a formatorilor în cadrul 

Proiectului ”Consolidarea capacităților de 

instruire ale poliției de frontieră în Republica 



Moldova (TRABOR)”. 

8.  IDPA (International  

Defensive Pistol  

Association/ Asociația  

De Rir Defensiv din  

Pistol din Moldova) 

    Victor Statnic 18.01.2021 

02.02.2021 

 BPDS „Fulger” 

 (13 angajați) 

Participarea la cursul de instruire „Mânuirea 

armei de foc”. 

9.  Reprezentanții poliției  

din Franța și Poliției din 

România, Procuratura  

Generală din RM 

     Rusu Sergiu 20.01.2021  CCTP 

 (5 angajați) 

Participarea la ședința de lucru în cadrul cauzei 

penale nr. 202098003(JIT), pornită în baza art. 

362
1
, 361, 165 Cod penal. 

10.  OIM Moldova, 

Ambasada Americii 

în RM 

 

 Diana Comerzan,  

  Rusu Sergiu,  

  Lars Johan  

  Lönnback 

20.01.2021  CCTP 

 (2 angajați)   

Participarea la ședința de lucru de pregătire 

pentru lansarea proiectului ”Contribuția la un 

răspuns consolidat al organelor de drept și de 

elaborare a politicilor la traficul de persoane în 

Republica Moldova”. 

11.  Consiliul Europei 

(CoE) 

 

    reprezentanții  

    instituțiilor 

21.01.2021   DIII 

 (1 angajat) 

Participarea la webinarul realizat în cadrul 

Proiectului CoE „Combaterea violenței 

împotriva copiilor în Republica Moldova”, 

privind evaluarea mecanismului intersectorial 

de cooperare și de prevenire în domeniu. 

12.  Academia de Poliție 

”Ștefan cel Mare” 

DGUP 

    Chiriliuc Ina 21.01.2021 

22.01.2021 

  CCTP 

 (1 angajat) 

Participarea la cursul de formare  continuă cu 

tematica ”Tactica Audierii”. 

13.  Consiliul Europei 

(CoE) 

 

      reprezentanții  

       instituțiilor 

21.01.2021   DIII 

 (1 angajat) 

Participarea la webinarul realizat de CoE cu 

tematica: ”Participarea copiilor în procesul de 

elaborare și realizare a politicilor în domeniul 

protecției drepturilor copilului”. 

14.  ANAS (Agenția  

Națională de Asistență  

Socială) 

 

   Svetlana Albina 26.01.2021    CCTP 

  (1 angajat) 

Participarea la ședința de lucru ”Consolidarea 

activităților comune pe dimesiunea referirii 

victimelor/prezumatelor victime ale TFU”. 

15.  DCAC din SUA 

 

    reprezentanții  

      instituțiilor 

26 -27.01.2021  DIII 

 (1 angajat) 

Participarea la 2 webinare privind impactul 

abuzului asupra copilului, organizat de DCAC 

din SUA. 

16.  Inspectoratul General al  

Poliției Române 

 

 26-28.01.2021  DIIE 

 (1 angajat) 

 DIILD 

Participarea prin intermediul platformei online 

Google Meet, la cursul de instruire cu genericul 

”Metode investigative folosite în cercetarea 



 (1 angajat) 

  CCTP 

(1 angajat) 

infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de 

droguri, contrabandă cu produse din tutun și 

spălare de bani”. 

17.  AO PROMOLEX 

 

 27.01.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la prezentarea Raportului AO 

PROMOLEX, cu privire la monitorizarea 

procesului electoral, admiterea cazurilor de 

discurs de ură și incitare la ură de către 

participanții la scrutinul electoral din 01.11. 

2020 și 15.11.2020. 

18.  Chișinău RISE Moldova 

 

     reprezentanții  

        instituțiilor 

28.01.2021   DIII 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul conferinței online de 

prezentare a rezultatelor cercetării în domeniul 

exploatării criptomonedei. 

19.  OIM, Ambasada 

SUA, Procuratura 

Generală, cancelaria 

de Stat 

  Diana Comerzan, 

  Rusu Sergiu 

  Lars Johan 

  Lönnback 

28.01.2021   CCTP 

  (3 angajați) 

Eveniment de lansare ”Contribuția la un răspuns 

consolidat al organelor de drept și de elaborare a 

politicilor la traficul de persoane în Republica 

Moldova”. 

20.  Biroul Federal de  

Investigații al SUA 

 

    reprezentanții  

     instituțiilor 

28.01.2021   DIII 

  (1 angajat) 

Participarea la webinarul privind produsele 

software utilizate la investigarea exploatării 

sexuale online a copiilor, organizate de Biroul 

Federal de Investigații al SUA. 

21.  CAPSA      Sorin Hadîrcă 01.02.2021   CCTP  

 (1 angajat) 

Ședința online de evaluare Independentă a 

Planului Strategic 2016-2020 al Centrului 

Internațional ”La Strada” de către experții 

independenți  CAPSA. 

22.  Consiliul Europei   

(CoE) 

    reprezentanții  

      instituțiilor 

01-03.02.2021   DIII 

 (5 angajați) 

Participarea la cursul de instruire privind 

cooperarea internațională în domeniul crimelor 

cibernetice și dovezilor electronice, organizat în 

cadrul proiectului CoE CyberEast. 

23.  Chișinău  01.02.2021 – 

05.02.2021 

 DIIE 

 (1 angajat)  

  CCTP 

 (3 angajați) 

 

Cursul cu genericul ,,Activitatea specială de 

investigații”, organizat de către Direcția 

dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI (dispoziția IGP nr.31 din 

27.01.2021) ONLINE 

24.  DA și SS a INI    Veaceslav Scurtu 02.02.2021  CCTP  

 (11 angajați) 

Ședință de instruire a ofițerilor de investigație 

din cadrul Inspectoratului național de 

investigații la compartimentul activitatea 

specială de investigații. 



25.  ”La Strada”    reprezentanții  

     instituțiilor 

02.02.2021  DIII 

 (3 angajați) 

Participarea în cadrul interviului, desfășurat  

on-line, cu privire la evaluarea activității CI „La 

Strada” în perioada 2016-2020. 

26.  SRL „PUBLIO” 

 

SRL „Proreclama” 

 

SRL „Servoutdoor” 

 02.02.2021  Direcția prevenire 

 (1 angajat) 

Participarea la ședința pe lângă conducerea IGP 

privind încheierea Acordului de colaborare 

dintre IGP, SRL „PUBLIO”, SRL 

„PRORECLAMA” și SRL „SERVOUTDOOR” 

și semnarea planului care are drept scop 

coordonarea și susținerea eforturilor comune în 

domeniul realizării şi implementării activităților 

de informare şi sensibilizare a conducătorilor 

mijloacelor de transport cu privire la riscurile şi 

consecințele accidentelor în traficul rutier 

precum și altor fenomene delicvente, prin 

amplasarea imaginilor cu caracter social pe 

dispozitivele publicitare. 

27.  PH International  

Moldova 

 02.02.2021- 

03.02.2021 

  DGUP 

  (1 angajat) 

Participarea la atelierul de conceptualizare a 

documentelor curriculare pentru pilotarea 

disciplinei opționale „Educație pentru 

Socializare Juridică” pentru clasa a XI-a. 

28.  Chișinău    03.02.2021 – 

05.02.2021 

  DIIE  

  (1 angajat) 

  CCTP 

 (3 angajați) 

 

,,Investigarea infracțiunilor cibernetice”, 

organizat de Direcția „Centrul integrat pentru 

aplicarea legii” a Academiei ”Ştefan cel Mare” 

a MAI (dispoziția IGP nr.35 din 28.01.2021) 

ONLINE 

29.  Serviciul Tehnologii 

informaționale a MAI 

 

    Șevcenco Radu 04.02.2021   CCTP  

 (2 angajați) 

 

Instruirea angajaților CCTP privind utilizarea 

programului ”Rosoft”, la compartimentul 

”Evidența contravențională”.   

30.  Interpol     reprezentanții  

      instituțiilor 

04.02.2021  DIII 

 (4 angajați) 

Participarea în cadrul webinarului privind softul 

”Maltego”, eveniment organizat de către 

Interpol. 

31.  CI ”La Strada” 

Departamentului de 

Stat SUA 

 

    reprezentanții 

      instituțiilor 

04.02.2021   DIII 

 (1 angajat) 

Participarea la chestionarea organizată de 

Centrul Internațional ˝La Strada˝ în cadrul 

proiectului ˝Consolidarea Capacității Republicii 

Moldova de contracarare a abuzului și 

exploatării sexuale online împotriva copiilor 

(AESCO)˝, implementat cu susținerea 



Departamentului de Stat SUA. 

32.  Consiliul Europei   

(CoE) 

   reprezentanții  

      instituțiilor 

05.02.2021   DIII 

 (1 angajat) 

Participarea în calitate de punct național de 

contact la ședința online în cadrul proiectului 

CoE „EndOCSEA” (Oprirea exploatării sexuale 

online a copiilor). 

33.  Cooperarea 

Internațională a 

Poliției 

      Timo Bruhl,  

      Heiko Lieser 

08.02.2021  CCTP 

 (2 angajați) 

Ședință de lucru cu ofițerii de legătură din 

Germania (Heiko Lieser și Timo Bruhl) din 

cadrul Oficiului Federal al Poliției Criminale a 

Germaniei. 

34.  Consiliul Europei   

(CoE) 

    reprezentanții  

      instituțiilor 

09.02.2021   DIII 

 (1 angajat) 

A fost realizată o ședință de lucru online cu 

reprezentantul Oficiului CoE în Chișinău, fiind 

propuse prioritățile pentru realizarea unui 

proiect nou care va urma proiectul CoE 

„EndOCSEA” (Oprirea exploatării sexuale 

online a copiilor). 

35.  OSCE Otilia Bologan -Vieru 10.02.2021  CCTP  

 (1 angajat) 

Ședința tehnică de Coordonare  în domeniul 

Anti-Trafic și Gender(OSCE). 

36.  Direcția politici în 

domeniul ordinii și 

securității publice a 

MAI și Direcția 

investigații 

infracțiuni legate de 

droguri a INI 

Cojuhari Vladislav,   

Vleju Dumitru. 

 

10.02.2021  DIILD 

(2 angajați) 

La 10.02.2021, doi angajați DIILD, de comun 

cu Șeful și un angajat al Direcției politici în 

domeniul ordinii și securității publice a MAI, au 

participat la ședința de lucru privind 

definitivarea proiectului ”Instrucțiunii metodice 

privind intervenția angajaților Ministerului 

Afacerilor Interne, a autorităților administrative 

și instituțiilor subordonate acestuia în urgențe 

de sănătate publică (inclusiv infecția HIV, 

Tuberculoza, COVID-19) și interacțiunea cu 

grupurile vulnerabile și cu risc sporit de 

îmbolnăvire”. 

37.  A.O „Centrul de 

Drept al Femeilor” 

  10.02.2021-

12.02.2021 
 

17.02.2021- 

18.02.2021 
 

23.02.2021 

26.02.2021 

DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la atelierul de instruire cu tematica 

„Violența în familie”. 

38.  Consiliul Europei       reprezentanții            11.02.2021 DIII Participarea la webinar-ul organizat de CoE 



(CoE) instituțiilor (5 angajați) privind instruirea organelor de drept în 

investigarea cazurilor de abuz și exploatare 

sexuală online a copiilor. 

39.  ”La Strada”     reprezentanții    

instituțiilor 

11.02.2021 

 

DIII 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul webinar-ului cu 

genericul „Cum prevenim și protejăm copiii de 

un abuz sexual online”, organizat de 

SigurOnline.md și CI ”La Strada”. 

40.  DCAC din SUA     reprezentanții   

instituțiilor 

11.02.2021  DIII 

 (1 angajat) 

Participarea în cadrul unui webinar privind 

abuzatorii sexuali, organizat de DCAC din 

SUA. 

41.  Consiliul Europei  15.02.2021  DGUP 

 (1 angajat) 

Participarea la evenimentul online „Lansarea 

formării de formatori din cadrul Inspectoratului 

General al Poliției pe egalitate și non-

discriminare în Republica Moldova” 

42.  La Strada        D. Bojenco 15.02.2021  CCTP 

 (1 angajat) 

Studiu online cu genericul ”Cercetarea 

calitativă privind cunoștințele și percepțiile 

organelor de drept și justiției din Republica 

Moldova referitor la abuzul și exploatarea 

sexuală a copiilor în mediul online. 

43.  Cooperarea 

Internațională a 

Poliției 

 

     Natalie Zeiner,     

Herbert Veyt, 

 Eddy Assens MMI 

15.02.2021  CCTP 

 (1 angajat) 

Sedința de lucru cu ofițerii de legătură a Poliției 

din Austria/Belgia/Olanda, schimb de 

experiență pe domeniul TFU. 

44.  Chișinău  15.02.2021  DIIE 

 (1 angajat) 

Întâlnirea operațională, în regim on-line, în 

vederea acordării unui sprijin ofițerilor din 

Corpul Carabinierilor din Italia întru 

dezvoltarea operațiunii Nerone, eveniment 

organizat de DRI și AE a IGP la mesajul OEP 

Europol privind evoluțiile în cadrul Proiectului 

de Analiză Soya (scrisoarea nr 34/7-1500 din 

09.02.2021). 

45.  Centrul pentru 

tratamentul 

dependenței de 

droguri și alcool 

ADOMED-

MOLDOVA 

 15.02.2021  DIILD 

  (2 angajați) 

La 05.02.2021, doi angajați au întreprins o 

vizită de lucru în cadrul Centrului pentru 

tratamentul dependenței de droguri și alcool 

ADOMED-MOLDOVA.  



46.  Soros-Moldova Burduja Mihaela,  

director de program 

16.02.2021  Direcția prevenire 

 (1 angajat) 

Participarea la ședința de lucru cu reprezentanții 

Soros-Moldova privind inițierea  activităților de 

instruire a parajuriștilor și angajaților 

sectoarelor de poliție în domeniul activității 

polițienești comunitare și aplicarea la proiecte 

mici finanțate de Uniunea Europeană și 

implementat de Fundația Soros-Moldova 

47.  Chișinău, sediul 

MAI. 

Direcția Politici de  

prevenire și combatere 

 a criminalității a MAI  

și AO ”Inițiativa 

 Pozitivă”. 

Secretarul de stat al 

 MAI dl Cornel  

Lebedinschi,  

reprezentantul UNDP 

Moldova și  

reprezentanți ai 

Inspectoratului  

General de Carabinieri 

 al MAI. 

17.02.2021  DIILD 

 (1 angajat) 

La 17.02.2021, în incinta MAI, șeful DIILD a 

participat la Conferința de presă de prezentare a 

aplicației Police Assistant, ce prezintă o nouă 

soluție tehnologică destinată să mărească 

nivelul de eficiență al oamenilor legii, 

eveniment organizat de Direcția Politici de 

prevenire și combatere a criminalității a MAI și 

AO ”Inițiativa Pozitivă”. La eveniment de 

asemenea, au participat secretarul de stat al 

MAI dl Cornel Lebedinschi, reprezentantul 

UNDP Moldova și reprezentanți ai 

Inspectoratului General de Carabineri al MAI. 

48.  Biroul Federal 

de Investigații  

al SUA 

   reprezentanții  

     instituțiilor 

18.02.2021  DIII 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul webinarului privind 

produsele software utilizate la investigarea 

exploatării sexuale online a copiilor, organizat 

de Biroul Federal de Investigații al SUA. 

49.  AO Didactica Aplicata Zinaida Sorocean 18.02.2021  Direcția prevenire 

 (2 angajați) 

Participarea la ședința de lucru cu AO Didactica 

Aplicata privind inițierea lucrului asupra 

elaborării Viziunii Conceptului Campaniei de 

informare „Ai grijă ce-ți dorești, Alege să 

trăiești!”, care are drept scop consolidarea 

interacțiunii dintre factorii de decizie, 

prestatorii de servicii, activiștii din domeniu în 

vederea sensibilizării publicului larg asupra 

importanței soluționării problemelor legate de 

consumul de alcool, sporirea gradului de 

conștientizare a populației generale, în special a 

tinerilor/adolescenților referitor la efectele 

dăunătoare ale consumului periculos și nociv de 

alcool. 



50.  Consiliul Europei Romanița Iordachi 18.02.2021 
 

22.02.2021 
 

25.02.2021 

 Direcția prevenire 

 (1 angajat) 

Participarea la cursul de formare de formatori în 

domeniul nediscriminării, susținut de proiectul 

regional „Consolidarea accesului la justiție 

pentru victimele discriminării, infracțiunilor 

motivate de prejudecată și discursurilor de ură 

în țările Parteneriatului Estic. 

51.  Crucea Roșie  

Moldova 

   reprezentanții  

     instituțiilor 

20.02.2021  DIII 

 (1 angajat) 

Participarea în cadrul unui trening cu tematica: 

„Securitatea online pentru tineri și copii”, 

organizat de către Crucea Roșie Moldova. 

52.  Academia de Poliție 

”Ștefan cel Mare” 

       Moga G. 22-26.02.2021  CCTP  

 (6 angajați) 

 

Cursul (online) de perfecționare/specializare cu 

tematica ”Activitatea de prevenire și combatere 

a traficului de ființe umane”, organizat de către 

Direcția Dezvoltare profesională a Academiei 

”Ștefan cel Mare” a MAI. 

53.  NCMEC din SUA    reprezentanții  

     instituțiilor 

23.02.2021  DIII 

 (4 angajați) 

Participarea la trainingul online privind 

platforma organizației NCMEC din SUA. 

54.  ”Academia de 

Poliție Ștefan cel 

Mare” 

   Ana Scurtu,  

  Pavel Cupcea, 

Veronica Bînzari, 

   Galina Bursuc 

25-26.02.2021  CCTP  

 (1 angajat) 

 

Cursul (online) de formare continuă cu 

genericul „Managementul emoțiilor în situații 

de risc” organizat de Direcția ,,Centrul integrat 

de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne. 

55.  Consiliul Europei   

(CoE) 

    reprezentanții    

instituțiilor 

25.02.2021  DIII 

 (1 angajat) 

Participarea la ședința online în cadrul 

proiectului CoE cu tematica: „Combaterea 

violenței împotriva copiilor în Republica 

Moldova”. 

56.  Consiliul Europei   

(CoE) 

”La Strada” 

Departamentul 

de Stat al SUA 

    reprezentanții    

instituțiilor 

25.02.2021  DIII 

 (1 angajat) 

Participarea la ședința online în cadrul 

proiectului CoE cu tematica: „Consolidarea 

capacității Republicii Moldova de contracarare 

a abuzului și exploatării sexuale online 

împotriva copiilor”, gestionat de CI „La Strada” 

cu susținerea Departamentului de Stat al SUA. 

57.  Consiliul Europei       01.03.2021  DGUP 

 (3 angajați) 

 

Conducerea DGUP a participat la evenimentul 

online  de lansare a cursului de instruire 

„Formare de formatori în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de prejudecată”, în 

comun cu Procuratura Generală și Institutul 



Național de Justiție. 

58.  ”La Strada”        reprezentanții 

          instituției 

01.03.2021 Direcția 

investigații   

infracțiuni 

informatice 

(2 angajați) 

Participarea în cadrul ședinței online cu 

reprezentanții CI „La Strada” privind 

dezvoltarea capacităților de contracarare a 

pornografiei infantile și abuzului sexual online 

asupra copiilor. 

59.  Ambasada Austriei     Giuiheme Canela,  

    Yetnet Desalegn,  

    Jeannet Manning 

01.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane   

(1 angajat) 

Conferință virtuală despre impunitatea crimelor 

împotriva jurnaliștilor, organizată de Republica 

Austria, Grupul de prieteni pentru securitatea 

jurnaliștilor în cadrul UNESCO și alți parteneri 

(Olanda, Luxemburg, Canada). 

60.  Asociația Băncilor 

din Moldova 

 

Banca Națională 

    Nicolae Dorin 

 

    Victor Șoșu 

 

01.03.2021 Direcția 

prevenire           

(1 angajat) 

Consultarea cu factorii de decizie din cadrul 

Băncii Naționale, Asociația Băncilor din 

Moldova și INI a IGP privind formarea agendei 

ședința de lucru, care urmează să se desfășoare 

pe subiectul prevenirea și combaterea fraudelor 

cu utilizarea cardurilor de plată. 

61.  Consiliul Europei     Mara Georgescu 01.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la evenimentul online: „Lansarea 

formării de formatori pe infracțiunile motivate 

de prejudecata în Republica Moldova”. 

62.  Consiliul Europei    Romanița Iordache 

 

01-02.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la atelierul online al grupului tehnic 

de lucru  „Reducerea inegalităților”. 

63.  GUAM         Irina Hohlov 02.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(1 angajat) 

Ședința grupului de lucru GUAM, a 23-a 

reuniune, pe marginea problemei coordonării 

luptei împotriva TFU și Migrației ilegale.   

64.  Consiliul Europei  02.03.2021 

16.03.2021 

23.03.2021 

30.03.2021 

DGUP 

 (2 angajați) 

Participarea la cursul online de instruire 

„Formare de formatori în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de prejudecată”. 

65.  Cancelaria de Stat       Svetlana Mirca 03.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane  

Grup de lucru întrunit pe marginea Raportului 

Național, în contextul celui de-al treilea ciclu de 

Evaluare periodică universală(EPU), precum și 

a Raportului privind implementarea Planului 



(1 angajat) Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor 

Omului(PNADO). 

66.  Academia de Poliție  

”Ștefan cel Mare” 

     Dinu Ostavciuc 03-04.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane  

(1 angajat) 

Participarea la cursul (online) de formare 

continuă cu tematica ”Tactica audierii”, 

organizat de Direcția ”Centrul integrat pentru 

aplicarea legii” a Academiei de Poliție Ștefan 

cel Mare”. 

67.  Biker club Moldova  05.03.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

Participarea la întrunire offline cu un club de 

motocicliști întru sensibilizare a motocicliștilor 

asupra riscurilor producerii accidentelor rutiere, 

sporirii eficienții activității de prevenire a 

încălcărilor Regulamentului circulației rutiere.  

68.  AO Didactica Aplicata      Zinaida Sorocean 05.03.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

Participarea la ședința de lucru cu AO Alcoolici 

Anonimi privind inițierea lucrului asupra 

elaborării Viziunii Conceptului Campaniei de 

informare „Ai grijă ce-ți dorești, Alege să 

trăiești!” 

69.  24 Frontline      Anastasia Primov 05-06.03.2021 

 08-09.03.2021 

13-14.03.2021 

19-20.03.2021 

Direcția 

prevenire 

(5 angajați) 

Organizarea și participarea la acțiunea nocturnă, 

de comun cu Reprezentanța proiectului 24 

Frontline, cu care MAI are acord de cooperare 

in domeniul promovării imaginii serviciilor din 

prima linie, acțiune ce vine in suportul 

autorităților pentru prevenirea răspândirii de 

COVID 19 și depistarea agenților economici 

care nu respecta prevederile Hotărârii Comisiei 

extraordinare de sănătate publică. 

70.  Oficiul pentru Instituții 

Democratice și  

Drepturile Omului 

        Anna Sierant 08.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la Conferința internațională online 

„Prima ședință suplimentară pe dimensiunea 

umană – Libertatea presei și egalitatea de gen”. 

71.  Radio Moldova 

TV8 

 09.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Oferirea interviului despre încălcările depistare 

de Politie in cadrul verificărilor inopinate pe 

domeniul HORECA pentru Radio Moldova și 

TV8. 

72.  Consiliul Europei 

(CoE) 

       reprezentanții  

          instituției 

09.03.2021 Direcției 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

Participarea la webinar-ul privind violența 

online asupra copiilor, organizat de CoE. 



(1 angajat) 

73.  Oficiul pentru 

Instituții 

Democratice și 

Drepturile Omului 

       Anna Sierant 09.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la Conferința internațională online 

„Prima ședință suplimentară pe dimensiunea 

umană – Libertatea presei și egalitatea de gen”, 

organizată sub egida Oficiului pentru instituții 

democratice și drepturile omului (ODIHR) 

74.  Academia Internațională 

a Organelor de Drept  

(ILEA) 

 09.03.2021-

11.03.2021 

DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la cursul de instruire online cu 

genericul „Tendințe Emergente în Traficul de 

droguri” partea II. Eveniment organizat sub 

egida Academiei Internaționale a Organelor de 

Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria. 

75.  Poliția Română  

 

    Fierbinteanu Cristinel, 

Alexe Marius Florentin, 

      Avadanii Florin, 

      Andrei Eusteriu, 

       Catalin Ionuț 

09-12.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane (2 

angajați) 

Participarea la cursul de instruire (online) cu 

tematica ”Sesiuni de pregătire în intervievarea 

suspecților”, în cadrul proiectului  ”Cooperare 

Regională pentru prevenirea și Combaterea 

Criminalității Transfrontaliere România-

Moldova” (THOR). 

76.  SEESAC        reprezentanții  

          instituției 

09-12.03.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului (1 

angajat) 

Participarea la cursul de formare (online) cu 

genericul „Analiza informaţiilor din sursele 

deschise”, (Dispoziţia IGP nr. 105 din 

03.03.2021). 

 

77.  Inspectoratul 

General al Poliţiei 

Române 

       reprezentanții  

          instituției 

09-12.03.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului (1 

angajat) 

Participarea la cursul de formare (online) 

denumit „Sesiuni de pregătire în intervievarea 

suspecţilor”, în vederea realizării proiectului 

„Cooperare Regională pentru Prevenirea şi 

Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere 

România – Moldova” (THOR) (Dispoziţia IGP 

nr. 110 din 05.03.2021). 

78.  UNICEF        reprezentanții  

          instituției 

10.03.2021 Direcția 

investigații  

infracțiuni 

informatice 

Participarea la webinar-ul privind fenomenul 

exploatării sexuale online a copiilor, organizat 

de UNICEF. 



(1 angajat) 

79.  Agenția 

internațională de 

energie atomică 

(IAEA). 

       reprezentanții  

          instituției 

10.03.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor 

și finanțarea 

terorismului (1 

angajat) 

Participarea la webinarul cu tematica 

„Implementarea ghidului privind dezvoltarea 

unui cadru național pentru gestionarea 

răspunsului la evenimentele de securitate 

nucleară - provocări și oportunități pentru 

state”. 

80.  MSMPS (Ministerul 

Sănătății Muncii 

Protecției Sociale) 

Dina Donoagă 11.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane (2 

angajați) 

 

Ședința grupului de lucru 

(SMPSF/ANAS/CAP/Serviciul-

bărbați/OIM/PG/CCTP), cu referire la 

coordonarea serviciilor sociale cu organele de 

drept privind cazurile TFU, inclusiv și 

prezentarea noului serviciu de asistență a 

bărbaților victime a traficului de ființe umane. 

81.  Consiliul Europei Romanița Iordache 

 

11.03.2021 

 

18.03.2021 

Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la cursul de formare de formatori în 

domeniul nediscriminării, susținut de proiectul 

regional „Consolidarea accesului la justiție 

pentru victimele discriminării, infracțiunilor 

motivate de prejudecată și discursurilor de ură 

în țările Parteneriatului Estic”. 

82.  Asociația Băncilor 

din Moldova 

Banca Națională 

 

Nicolae Dorin 

Victor Șoșu 

Viceguvernator BNM 

Octavian Armașu 

12.03.2021 Direcția 

prevenire 

(3 angajați) 

Participarea la ședința de lucru cu reprezentanții 

BNM - Asociația Băncilor din Moldova - IGP 

privind prevenirea și combaterea cazurilor de 

fraude cu utilizarea cardurilor bancare.   

83.  OEP Europol/Proiect 

de Analiză Copy 

Statele membre și terțe 

 ale Europol 

15.03.2021 

(online) 

Direcției 

investigații 

infracțiuni legate 

de droguri  (2 

angajați) 

 

Participarea în regim online prin intermediul 

platformei „WebEx” la Operațiunea comună 

SHIELD II (Safe Healt Implementation, 

Enforcement and Legal Development) privind 

combaterea traficului de medicamente 

contrafăcute și a substanțelor dopante (în 

special, monitorizarea și sesizarea cazurilor de 

vaccinuri contrafăcute). 

84.  MAI a României  reprezentanții 

 instituției 

15-19.03.2021 Direcția 

investigații 

 infracțiuni 

informatice 

Participarea la cursul de instruire cu genericul 

„Prezentarea soluțiilor de monitorizare și 

management al evenimentelor de securitate – 

soluții SIEM”, eveniment organizat cu 



 (2 angajați) susținerea reprezentanților MAI a României, 

desfășurat în incinta Hotelului Bristol Central 

Park, mun. Chișinău. În temeiul Ordinului MAI 

nr. 116 din 12.03.2021. 

85.  Academia de poliție 

”Ștefan cel Mare” 

 Dinu Ostavciuc 15-19.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane (1 

angajat) 

Participarea la cursul (online) de recalificare în 

domeniul ”Activitatea specială de investigații”, 

organizat de Direcția Dezvoltare profesională a 

Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI. 

86.  UNTSM         Eugen Balan 16.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la ședință de comun cu șeful-

adjunct la INSP și președintele UNTSM privind 

identificarea unor acțiuni de promovare a 

imaginii poliției în societate și sensibilizarea 

opiniei publice referitor la prevenirea a unor 

fenomene delicvente 

87.  Invitație Academia 

Internațională de 

poliție (ILEA) 

       Anatol Popa 16-18.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane (6 

angajați) 

Participarea la cursul de instruire (online) cu 

genericul ”Traficul de persoane”, organizat sub 

egida Academiei Internaționale a Organelor de 

drept (ILEA)  din Budapesta, Ungaria. 

88.  AO Didactica 

Aplicata 

      Zinaida Sorocean 17.03.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

Participarea la ședință de lucru cu AO 

,,Didactica Aplicată” în contextul planificării și 

organizării activităților în cadrul Campaniei de 

informare pe domeniul prevenirii consumului 

abuziv de alcool. 

89.  Direcția ,,Centrul 

integrat de pregătire 

pentru aplicarea 

legii” a  Academiei 

„Ștefan cel Mare” 

        reprezentanții 

           instituției 

18-19.03.2021 Direcția 

investigații        

infracțiuni 

spălarea banilor 

și finanțarea 

terorismului (2 

angajați) 

Participarea la cursul (online) de formare 

continuă cu tematica ,,Integritatea 

profesională”, (Dispoziţia nr. 124 din 

12.03.2021). 

 

90.  Consiliul Europei  22.03.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Șeful DAPI a DGUP a participat la ședință de 

lucru comună a entităților implicate în 

colectarea datelor dezagregate în Republica 

Moldova, organizată de către Proiectul regional 

“Consolidarea accesului la justiție pentru 

https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project


victimele discriminării, infracțiunilor motivate 

de ură și discursurilor de instigare la ură în 

țările Parteneriatului Estic”. 

91.  Consiliul Europei  Mara Georgescu 

 Dumitru Sliusarenco 

22.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la ședința de lucru comună cu 

entitățile care lucrează în domeniul colectării 

datelor privind infracțiunile motivate de ură. 

92.  MAI a României         reprezentanții  

           instituției 

22-26.03.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(2 angajați) 

Participarea la vizita de studiu în domeniul 

securității cibernetice, în or. București, 

România, eveniment organizat în contextul 

implementării Acordului de parteneriat privind 

transferul de know-how, semnat dintre MAI al 

României și MAI a Republicii Moldova. În 

temeiul ordinului IGP nr. 127 ef. din 

19.03.20210. 

93.  Serviciul Prevenire şi 

Combatere a Spălării  

Banilor 

        reprezentanții 

           instituției 

25.03.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor 

și finanțarea 

terorismului (4 

angajați) 

Participarea la seminarul de instruire (online) cu 

tematica ,,Investigarea infracţiunilor de spălare 

a banilor”, (Dispoziţia IGP nr. 143 din 

22.03.2021). 

94.  Interpol         Ilana de Wild 25.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane (1 

angajat) 

Participarea la webinarul în domeniul traficului 

de ființe umane și contrabandei cu migranți 

(online) organizat de INTERPOL. 

95.  Soros-Moldova       Burduja Mihaela, 

    director de program 

26.03.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

 

Participarea la ședința online cu reprezentanții 

Soros Moldova, privind desfășurarea unor 

instruiri cu ofițeri de poliție și para juriști, în 

domeniul activității polițienești comunitare 

96.  Consiliul Europei   

(CoE) 

 

       reprezentanții 

          instituției 

29.03-

01.04.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice   

(1 angajat) 

Participarea în cadrul Reuniunii online a 

Comitetului părților la Convenția Lanzarote. 

97.  AO ”La Strada”, 

Cancelaria de Stat 

Emilia Cebotari,  

Daniela Misail- Nichitin 

30.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

Participarea la webinarul cu denumirea 

”Consolidarea protecției persoanelor traficate 

https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project


 traficului de  

persoane 

(2 angajați) 

prin integrarea politicilor în domeniul anti-

trafic, managementul migrației și protecției 

sociale”, organizat de către  AO ” La Strada”. 

98.  Biroul Migrație și 

Azil al MAI 

 

          Mihai Vodă,  

       Veaceslav Patraș 

30.03.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane (1 

angajat) 

Ședința grupului de lucru interdepartamental în 

domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor 

și returnării acestora. 

99.  Publika TV Angelina Ungureanu 30.03.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Oferirea interviului pentru Publika TV, la 

subiectul motivelor și cauzelor accidentelor în 

traficul rutier. 

100.  ,,Institutul de 

instruire continuu 

TRM”. 

 30.03.2021 Direcția 

prevenire 

 (2 angajați) 

 

Participarea la ședința de lucru ,,Social Media”, 

prezidată de șeful adjunct al IGP, dl M. 

MAXIAN, cu conexiune în regim on-line cu 

colegii din Germania care au avut o prezentare 

pe tematica ,,Social Media Team”. 

101.  Instituției de 

educație timpurie nr. 

104. 

Valentina Guzun 31.03.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

Organizarea și desfășurarea instruirii în 

domeniul circulației rutiere cu copiii grupei 

pregătitoare din cadrul Instituției de educație 

timpurie nr. 104. 

102.  Convenția Lanzarote reprezentanții statelor 

participante 

29.03-

01.04.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Reuniunea online a Comitetului părților la 

Convenția Lanzarote. 

103.  Consiliul Europei Romanița Iordache 

 

01.04.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la cursul de formare de formatori în 

domeniul nediscriminării, susținut de proiectul 

regional „Consolidarea accesului la justiție 

pentru victimele discriminării, infracțiunilor 

motivate de prejudecată și discursurilor de ură 

în țările Parteneriatului Estic” 

104.  Soros-Moldova Burduja Mihaela, 

director de program 

02.04.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

 

Participarea la ședința online cu reprezentanții 

Soros Moldova, privind planificarea 

desfășurării unor instruiri cu ofițeri de poliție și 

para-juriști, în domeniul activității polițienești 

comunitare 

105.  SELEC online 04-05.04.2021 Direcția Ședința operațională în cadrul JIT NOVAC, 



investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor 

și finanțarea 

terorismului 

(2 angajați) 

organizată la București, România (Ordin IGP 

nr. 147ef din 02.04.2021). 

106.  Consiliul Europei  06.04.2021 

13.04.2021 

14.04.2021 

20.04.2021 

21.04.2021 

27.04.2021 

28.04.2021 

DGUP 

(2 angajați) 

Participarea la cursul online de instruire 

„Formare de formatori în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de prejudecată”. 

107.  EUROPOL şi Centrul 

European de combatere 

a Terorismului (ECTC) 

online 07.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor 

și finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Ședința operațională (online) ce ține de 

acțiunile teroriste de extremă dreapta prin 

intermediul internetului: Right-Wing Terrorist 

Content Online,  în cadrul zilelor de acțiune 

RAD (Referral Action Day). 

108.  OSCE 

 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

07.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul ședinței Tehnice de 

Coordonare în domeniul TFU, în regim online. 

109.  ONU; 

Institutul Interregional  de 

Cercetare a Criminalității și  

Justiției a Națiunilor Unite 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

07.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la întâlnirea online în contextul 

inițiativei UNICRI de lansare a proiectului 

„Inteligența artificială pentru siguranța 

copiilor”, sub egida ONU. 

110.  OSCE în Moldova 

 

David Guliette 07.04.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(1 angajat) 

Ședința tehnică de lucru în cadrul căreia a fost 

abordat subiectul: ”Coordonare în domeniul 

antitrafic și gender”. 

111.  INTERPOL şi 

Comitetul Olimpic 

online 07-08.04.2021 Direcția 

investigații 

Participarea la atelierul de lucru online cu 

tematica „Integritatea în sport: abordarea 



Internațional (COI) infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

manipulării competițiilor sportive”. 

112.  Institutul Mondial 

pentru Securitatea 

Nucleară (WINS) şi 

Administrația 

Națională a 

Securității Nucleare 

(NNSA) 

online 08.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Participarea la atelierul de lucru internațional 

online cu genericul „Securitatea radioactivă şi 

asigurarea unei reacționări eficiente”. 

113.  EUROPOL online 08.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Participarea la atelierul de lucru “New scenarios 

Workshop”, cu privire la evoluția tehnologiei 

până în anul 2030 şi modul în care poate fi 

utilizată de organizații criminale şi terorism în 

scopul fabricării ilicite ale armelor de foc şi 

munițiilor, în cadrul proiectului EMPACT. 

114.  Cancelaria de Stat a 

Republicii Moldova 

 

Emilia Cebotari 08.04.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(1 angajat) 

Ședința de lucru organizată în contextul 

aprobării Strategiei naționale de prevenire și 

combatere a traficului de ființe umane pentru 

anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru 

anii 2018-2020 privind implementarea acesteia. 

115.  Biroul Federal de  

Investigații al SUA 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

09.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la webinarul privind produsele 

software utilizate la investigarea exploatării 

sexuale online a copiilor, organizate de Biroul 

Federal de Investigații al SUA. 

116.  SRL ,,Publio” Hadjicov Valentin 12.04.2021 Direcția prevenire 

(2 angajați) 

 

Organizarea și desfășurarea ședinței de lucru cu 

reprezentanții SRL ,,Publio” privind 

promovarea conceptului de formare și 

amplasare a unor machete sub forma 

automobilelor poliției pe traseele naționale, în 

scopul prevenirii accidentelor rutiere și 

încălcarea Regulamentului circulației rutiere. 

117.  24 Frontline Anastasia Primov 12.04.2021 Direcția prevenire Participarea la ședința de lucru cu reprezentanții 



(3 angajați) 

 

proiectului 24FrontLine privind elaborarea unui 

spot video motivațional de sensibilizare a 

opiniei publice asupra pericolului răspândirii 

infecției Covid-19. 

118.  Centrul național  

avansat pentru  

prevenirea crimei  

organizate din  

or. Caserta, Italia 

 12.04.2021 – 

23.04.2021 

Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

Participarea la instruirea cu genericul 

”Infracțiuni împotriva mediului”, eveniment 

organizat de către Centrul național avansat 

pentru prevenirea crimei organizate din 

or.Caserta, Italia, (Dispoziția IGP  nr. 165 din 

07.04.2021) ONLINE; 

119.  Biroul Național de  

Statistică , UNICEF 

Aurelia Spătaru, 

Nadejda Cojocari 

13.04.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(1 angajat) 

Ședința grupului tehnic de lucru organizată în 

scopul testării indicatorilor privind accesul la 

justiție a copiilor. 

120.  Agenția suedeză pentru dez 

voltarea și cooperarea 

internațională 

(SIDA) 

 13.04.2021-

15.04.2021 
 

21.04.2021-

22.04.2021 

DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la cursul (online) cu genericul 

„Prevenirea și combaterea violenței în bază de 

gen-consolidarea factorilor de schimbare”. 

121.  OIM Moldova 

 

Crețu Ghenadie,  

Johan Lonbak 

14.04.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(4 angajați) 

 

Participarea la ședință de lucru cu tematica 

”Prezentarea Profilului Datelor privind migrația 

în Republica Moldova, urmare a evaluării 

sistemului de date privind migrația în RM, 

realizată în cadrul proiectului OIM  GMDAC 

”Migration Data Survey”. 

122.  Poliția Regatului 

Suedia  

Ambasada Regatului 

Suediei în Republica 

Moldova 

Sara Ruiz 

 

Ambasador Anna 

Lyberg 

14.04.2021 Direcția prevenire 

(2 angajați) 

 

Participarea la evenimentul de închidere a 

Programului de cooperare între Inspectoratul 

General al Poliției din Republica Moldova 

(IGP) și Poliția din Suedia (APS). 

123.  24 Frontline 

 

Jurnal TV 

Anastasia Primov 14.04.2021 Direcția prevenire 

(2 angajați) 

 

Participarea la ședință de lucru cu 24Front Line 

și Jurnal TV” în contextul planificării și 

organizării activităților în cadrul Campaniei 

mediatice pe domeniul prevenirii răspândirii 

Covid - 19. 

124.  FINTRAIL, OIPC  15.04.2021 Direcția Trainingul online, privind conștientizarea 



Interpol investigații 

Complexe 

(angajații secției 

nr.2) 

tehnologiilor financiare pentru autoritățile de 

aplicare a legii, lansat de FINTRAIL, OIPC 

Interpol,  (scrisoarea nr 34/10-5533-21 din 

25.03.2021); 

125.  Dialogul Strategic 

Republica Moldova-

Regatul Unit al 

Marii Britanii și 

Irlandei de Nord 

mun. Chișinău 

(online) 

Reprezentanții din 

Republica Moldova, 

Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de 

Nord 

15.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni legate 

de droguri 

(2 angajați) 

 

Participarea, în format online, la prima rundă de 

negocieri de discuții în cadrul Dialogului 

Strategic Republica Moldova-Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord. În cadrul 

discuțiilor au fost abordate subiecte ce țin de 

criminalitatea organizată gravă/capital 

financiar, trafic ilegal de droguri, trafic de 

țigări, crime informatice, trafic de persoane, în 

implementarea Acordului de parteneriat 

Strategic, Comerț și Cooperare republica 

Moldova-Marea Britanie. 

126.  FINTRAIL reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

15.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(4 angajați) 

Participarea în cadrul cursului de instruire 

privind conștientizarea tehnologiilor financiare 

pentru autoritățile de aplicarea legii în vederea 

identificării riscurilor unice de criminalitate 

financiară lansat de către FINTRAIL. 

127.  Consiliul Europei Mara Georgescu 15.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la ședința pe marginea propunerilor 

de pilotare de curs în cascadă pentru 

Inspectoratul General al Poliției, pe domeniul 

nediscriminării. 

128.  Asociația Națională 

a para-juriștilor   

Odagiu Violetta 15-16.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

Participarea online la Forumul național al para-

juriștilor din Moldova. 

129.  Jurnal TV Călin Jucovschi 16.04.2021 Direcția prevenire 

(3 angajați) 

 

Realizarea  de comun cu reprezentanții postului 

de televiziune Jurnal TV un spot video de 

informare și sensibilizare a opiniei publice 

referitor la riscurile de infectare cu COVID -19 

și măsurile de siguranța pe perioada sărbătorilor 

de Paște. 

130.  Biroul Migrație și 

Azil a MAI, EMN 

Franța,  

 

Hans Lemenns 20.04.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

Ședința tehnică de lucru pe marginea primei 

Reuniuni a Grupului Consultativ pentru studiu 

EMN (European Migration Network) 2021, 

privind traficul de ființe umane, condus în 

comun de EMN Franța și EMN Olanda. 



(1 angajat) 

131.  UN Women Polina Panainte 20.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la ședința online a Comitetului de 

coordonare EVA cu tematica „Promovarea 

egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”. 

132.  Autoritățile din 

România, București 

și Italia 

Omologii din 

România, 

București. 

20-21.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni legate 

de droguri 

(2 angajați) 

Ședința de lucru pe un caz ce urmează a fi 

investigat în comun cu autoritățile din Italia 

privind traficul de cocaină, cu implicarea 

cetățenilor Republicii Moldova, Italia, România 

și Ungaria. 

133.  Consiliul Europei   

(CoE) 

 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

21.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Ședința online privind organizarea cursului 

„HELP” privind justiția prietenoasă copiilor, 

sub egida CoE în cadrul proiectului 

„Combaterea violenței împotriva copiilor din 

Republica Moldova”. 

134.  Jurnal TV Călin Jucovschi 21.04.2021 

 

Direcția prevenire 

(4 angajați) 

 

Organizarea de comun cu reprezentanții 

postului de televiziune Jurnal TV a unui filtru 

mun. Chișinău privind monitorizarea respectării 

restricției de circulație în intervalul orelor 23:00 

– 05:00 impuse prin Dispoziția nr. 1 din 

01.04.2021 a Comisiei pentru situații 

excepționale a RM. 

135.  Soros-Moldova Burduja Mihaela, 

director de program 

21.04.2021 

 

Direcția prevenire 

(3 angajați) 

 

Participarea în ședința de lucru de comun cu 

reprezentanta SOROS pentru organizarea 

procesului de instruire a polițiștilor și para-

juriștilor în domeniul activității polițienești 

comunitare . 

136.  Jurnal TV Călin Jucovschi 22.04.2021 Direcția prevenire 

(3 angajați) 

 

Organizarea de comun cu postul de televiziune 

Jurnal TV, o ședința de lucru cu caracter 

instructiv pentru personalul și conducerea 

Regiei Transport Electric Chișinău, în scopul 

elucidării problemelor cu care se confruntă 

personalul întreprinderii în procesul de 

prevenire a răspândirii infecției COVID-19 și 

înaintarea recomandărilor de prevenire a 

infecției. 

137.  Jurnal TV Călin Jucovschi 22.04.2021 Direcția prevenire 

(6 angajați) 

Organizarea de comun cu postul de televiziune 

Jurnal TV, cu participarea angajaților Secției 



SEMS 

(4 angajați) 

 

escortă și misiuni speciale a INSP au fost 

organizate activități de prevenire a accidentelor 

rutiere cu implicarea pietonilor cu elemente 

combinate ale operațiunii ,,Pietonul”. 

138.  Consiliul Europei  22.04.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Șeful adjunct al DGUP a participat la lansarea 

proiectului „Consolidarea sistemului de justiție 

bazat pe respectarea drepturilor omului în 

Republica Moldova”. 

139.  Compania IM 

„Moldcell”. 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

22.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice  

(1 angajat) 

 Șeful adjunct al 

INI 

Participarea la ședința tehnică de redresare a 

situației create și prevenire a săvârșirii 

infracțiunilor de „Phishing” cu reprezentanții 

companiei IM „Moldcell”. 

140.  Biroul Federal de 

Investigații al SUA 

reprezentanții statelor 

participante 

22.04.2021  

29.04.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la webinarul privind produsele 

software utilizate la investigarea exploatării 

sexuale online a copiilor, organizate de Biroul 

Federal de Investigații al SUA. 

141.  Consiliul Europei   

(CoE) 

 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

23.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(7 angajați) 

50 de angajați din 

cadrul 

Inspectoratelor  

teritoriale 

Participarea unui angajat al DIII în calitate de 

consultant național și a 6 angajați în calitate 

participanți la ședința online de lansare a 

cursului „HELP” privind justiția prietenoasă 

copiilor, sub egida CoE în cadrul proiectului 

„Combaterea violenței împotriva copiilor din 

Republica Moldova”. 

142.  Liceul Teoretic 

ORIZONT,  

AO „Școala 

Părinților”, 

Inspectoratul 

Național de 

Securitate Publică 

Fondatorul și 

președintele AO 

”Școala Părinților”, 

doamna Zinaida 

Soroceanu 

23.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni legate 

de droguri 

(1 angajat) 

 

Șeful Direcției investigații infracțiuni legate de 

droguri, în comun cu reprezentantul INSP a 

petrecut o lecție în format online pentru LT 

ORIZONT, în cadrul căreia a fost abordat 

subiectul cadrului legal cu privire la droguri, 

precum și urmările, pericolele consumului de 

droguri.https://www.facebook.com/3568921080

https://www.facebook.com/356892108067999/posts/1157940841296451/?d=n


67999/posts/1157940841296451/?d=n 

143.  AO ,,Didactica 

Aplicată” 

Zinaida Sorocean 23.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Realizarea unei lecții pentru Liceul Teoretic 

„ORIZONT” împreună cu AO ,,Didactica 

Aplicată” la subiectul cadrul legal cu privire la 

droguri, precum și urmările, pericolele 

consumului de droguri. 

144.  Jurnal TV Călin Jucovschi 23.04.2021 Direcția prevenire 

(5 angajați) 

 

Desfășurarea activităților de monitorizare și 

verificare a respectării de către persoanele 

fizice/juridice a restricțiilor impuse pe perioada 

stării de urgență. 

145.  TVR Moldova Carina Muller 23.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Oferirea interviului postului TVR Moldova 

despre prevenirea accidentelor rutiere cu 

implicarea pietonilor. 

146.  ,,Mercur Retrograd” 

TV8 

 26.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la emisiunea ,,Mercur Retrograd” 

la postul de televiziune TV8, în legătură cu 

înaintarea recomandărilor pentru pietoni la 

traversarea drumurilor publice. 

147.  TV6 Victoria Pietraru 

(moderatoare) 

Artur Cecan 

(Director școală auto) 

26.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la emisiunea ,,Zi de Zi” la postul de 

televiziune TV6, cu subiectul ,,Cele mai 

frecvente cauze ale accidentelor rutiere” și 

,,Înaintarea recomandărilor pentru participanții 

la trafic în scopul reducerii accidentelor 

rutiere”. 

148.  Consiliul Europei   

(CoE) 

 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

26-28.04.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Ședința  regională sub egida CoE în format de 

webinar, pe subiectul dezvoltării ghidurilor 

pentru asistența reciprocă legală. 

149.  Consiliul Europei Dumitru Sliusarenco 28.04.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la ședința online a Grupului de 

lucru interdepartamental, creat în vederea 

colectării de date dezagregate pe domeniul 

nediscriminării. 

150.  Ambasada Franței la 

București  

 

Patrick Chabrol,  

Sergiu Harmanean. 

27.04.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

Ședința de lucru cu tematica ”Forțele de 

Securitate internă din Republica Franceză” 

organizată de atașatul de securitate internă în 

cadrul Ambasadei Franței la București, Patrick 

https://www.facebook.com/356892108067999/posts/1157940841296451/?d=n


(1 angajat) Chapbol. 

151.  PCC SEE (Police 

Cooperation 

Convention for 

Southeast Europe 

Secretariat) 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

28.04.2021 Direcția 

investigații 

criminale 

(1 angajat) 

A  3-a sesiune dedicată subiectului ”Fix26-

Deployment of uniformed police officers in 

joint operations at selected borders”, activitate 

organizată de PCC SEE (Police Cooperation 

Convention for Southeast Europe Secretariat). 

152.  Jurnal TV Călin Jucovschi 29.04.2021 

 

Direcția prevenire 

(4 angajați) 

 

Desfășurarea activităților de prevenire a 

răspândirii virusului COVID-19 la lăcașurile de 

cult,  în legătură cu desfășurarea procesiunilor 

religioase corelate cu sărbătorile de Paște. 

153.  MAI, OIM Moldova M. Cebotari 

29.04.2021 

Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(1 angajat) 

 

Ședința de lucru organizată în legătură cu 

aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2020-2023, MAI și OIM, pe 

marginea inițierii elaborării raportului privind 

implementarea Strategiei naționale în domeniul 

migrației și azilului (2011-2020), organizat de 

MAI și OIM Moldova. 

154.  Publika TV Angelina Ungureanu 

30.04.2021 

Direcția prevenire 

(5 angajați) 

 

Desfășurarea activităților de prevenire a 

accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor, cu 

elementele combinate ale operațiunii 

,,Pietonul”, în scopul informării și sensibilizării 

opiniei publice privind pericolul la traversarea 

părții carosabile și principalele recomandări 

pentru conducătorii mijloacelor de transport și 

pietoni. 

155 INTERPOL  04-05.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor 

și finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Simpozionul online cu genericul „INTERPOL 

Firearm Forensic Symposium virtual event 

(IFFS 2021)”. 

156 Oficiul Federal de 

poliție Criminală 

Germană și oficiul 

Federal de Poliție 

Criminală Austria 

Marija Pejcinovic 

Buric, 

Hans-Georg Engelke, 

Olivier Onidi, 

Siobhan Mullally 

04-05.05.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(1 angajat) 

Ședința tehnică de lucru cu tematica 

”Eliminarea traficului de copii și tineri”, în 

cadrul proiectului THB LIBERI și grupul de 

experți privind combaterea traficului de ființe 

umane (GRETA) în contextul Președinției 



 germane a Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei (CoE). 

157 Soros-Moldova Burduja Mihaela, 

director de program 

05.05.2021 Direcția 

prevenire 

(3 angajați) 

 

Participarea la ședința de lucru  asupra 

definitivării agendei seminarului de instruire  

ofițerilor de poliție și para-juriștilor, în 

domeniul activității polițienești comunitare, cu 

suportul Fundației Soros Moldova . 

158 Biroul Federal de  

Investigații al SUA 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

 

06.05.2021 

1 angajat al 

Direcției 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

Participarea la webinarul privind produsele 

software utilizate la investigarea exploatării 

sexuale online a copiilor, organizate de Biroul 

Federal de Investigații al SUA. 

159 Proiectului ,,Sprijin 

pentru reforma 

poliției din 

Republica Moldova” 

Alex Schubert,  

expert internațional 

07.05.2021 

17.05.2021 

Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la ședința de lucru cu șeful de 

echipă al Proiectului ,,Sprijin pentru reforma 

poliției din Republica Moldova”, în contextul 

planificării unor instruiri cu ofițerii de sector 

din întreaga țară, pe componenta Activitatea 

polițienească comunitară. 

160 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Popescu Lucia 

coordonator de 

proiect 

 

07.05 – 

30.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la ședința online privind 

organizarea cursului „HELP” privind justiția 

prietenoasă copiilor, sub egida CoE în cadrul 

proiectului „Combaterea violenței împotriva 

copiilor din Republica Moldova”. 

161 OEP Europol,  

Centrul European 

pentru Combaterea 

Contrabandei cu 

Migrați 

Catherine De Bolle, 

Robert Crepinko 

10.05.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(1 angajat) 

 

Ședința tehnică de lucru  cu tematica 

”Reuniunea șefilor unităților de combatere a 

contrabandei cu migranți și traficului de ființe 

umane”. 

162 UNODC în 

colaborare cu 

Guvernul Croației, 

Suediei, Franța 

Davor Raus, 

Alen Tahiri,  

Peter Laundberg 

11-12.05.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(2 angajați) 

Ședința tehnică de lucru a Grupului de experți 

cu tematica ”Traficul de persoane în scop de 

exploatare sexuală, în special a femeilor și 

fetelor, în Sud-Estul Europei”. 

163 Institutul de Științe 

Penale şi 

Criminologie 

Valeriu Bujor,  

Rector 

11.05.2021 

21.05.2021 

Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea în calitate de membru al comisiei la 

etapa finală a Concursului Național de Eseuri 

Criminologice (ediția VIII-a), organizat sub 



Aplicată  patronatul Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării al R. M. în incinta Institutului de 

Științe Penale și Criminologie Aplicată. 

164 Consiliul Europei  11.05.2021 

18.05.2021 

23.05.2021 

DGUP 

(2 angajați) 

Participarea la cursul online de instruire 

„Formare de formatori în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de prejudecată”. 

165 Brigada Antiteroristă a 

Serviciului Român de 

Informații 

 11-15.05.2021 BPDS ,,Fulger”  

(3 angajați) 

Vizita de studiu în domeniul Gestionarea 

riscurilor și a situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv Terorism. 

Curs de instruire cu tematica ,,Instrucția 

tragerii”. 

166 Palladium International  12.05.2021 DGUP 

(1 angajat) 

 Participarea la atelierul online de lucru de 

consultare a indicatorilor de monitorizare a 

violenței împotriva copilului. Eveniment 

organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale în parteneriat cu Palladium 

International. 

167 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

            Giulia RE,  

 Șef adjunct a oficiului 

12.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la ședința online cu reprezentantul 

CoE și Europol în vederea organizării instruirii 

pilot online privind investigarea cazurilor de 

exploatare și abuz sexual asupra copiilor în 

mediul online pentru judecători, procurori și 

ofițeri de poliție, în cadrul proiectului regional 

„Încetarea exploatării sexuale și a abuzului 

sexual împotriva copiilor în mediul online 

@Europe” (EndOCSEA@Europe). 

168 Consiliul Europei        Romanița Iordache 

 

12.05.2021 

14.05.2021 

19.05.2021 

Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la cursul de formare de formatori în 

domeniul nediscriminării, susținut de proiectul 

regional „Consolidarea accesului la justiție 

pentru victimele discriminării, infracțiunilor 

motivate de prejudecată și discursurilor de ură 

în țările Parteneriatului Estic”. 

169 Universitatea de Stat  

din Moldova 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

14.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Realizarea unei prezentări privind siguranța 

online a copiilor în cadrul evenimentului online 

privind Ziua internațională a familiei, organizat 

de USM, subiectul abordat în anul curent fiind 

Familia digitală. 



170 Consiliul Europei  18.05.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Șeful DAPI a DGUP a participat la ședință de 

lucru (online) comună a entităților implicate în 

colectarea datelor dezagregate în Republica 

Moldova, organizată de către Proiectul regional 

“Consolidarea accesului la justiție pentru 

victimele discriminării, infracțiunilor motivate 

de ură și discursurilor de instigare la ură în 

țările Parteneriatului Estic”. Scopul ședinței a 

fost de a discuta propuneri pentru optimizarea 

colectării datelor dezagregate pe discriminare, 

discurs de ură și crime motivate de prejudecată 

în Republica Moldova. 

171 ODDE-GUAM Membrii subgrupului de 

lucru în domeniul 

combaterii traficului 

ilicit de droguri 

18.05.2021 

mun. Chișinău 

(format online) 

Direcția 

investigații 

infracțiuni legate 

de droguri 

(1 angajat) 

În format de videoconferință, participarea la 

Reuniunea subgrupului de lucru în domeniul 

combaterii traficului ilicit de droguri al ODDE-

GUAM. 

172 RACVIAC – Center for 

Security Cooperation 

 18-19.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor 

și finanțarea 

terorismului 

(2 angajați) 

Cursul de instruire online cu genericul 

„Investigații internaționale privind dubla 

utilizare” (Dispoziția IGP nr. 215 din 

14.05.2021). 

173 Președinția 

Republicii Moldova 

(relațiile cu 

diaspora) Ambasada 

RM în Israel 

Elena Druță, 

Gabriela Moraru 

19.05.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(2 angajați) 

Ședință de lucru cu tematica ”Migrația ilegală 

Israel”, probleme și soluții apărute la cetățenii 

RM, care activează în domeniul muncii casnice 

și îngrijiri persoane în Israel. 

174 Secretariatul General 

al OIPC INTERPOL 

 19.05.2021 

mun. Chișinău 

(format online 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(2 angajați) 

Participarea în format online, la webinarul cu 

genericul „Emerging Markets: 

Methamphetamine originare din Afghanistan”, 

eveniment organizat de către Secretariatul 

General al OIPC INTERPOL. 

175 Consiliul Europei 

(CoE) 

 

Giulia RE,  

șef adjunct a oficiului 

19.05 - 

27.05.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

Participarea la programul WDC 4 (Women’s 

Digital Center), care se desfășoară în regim 

online. 

https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/eap-regional-project


informatice 

(1 angajat) 

176 Centrul Internațional 

„La Strada” 

 20.05.2021 DGUP 

(1 angajat) 

 Participarea în calitate de formator la un 

seminar de instruire în format online pentru 

ofițerii de urmărire penală și ofițerii de 

investigații cu tematica „Investigarea 

infracțiunilor privind viața sexuală”. 

177 La Strada Moldova 

Ambasada SUA 

Procuratura Generală 

Daniela Misail 

Nichitin, 

Elena Botezatu, 

Sergiu Russu 

21.05.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului de 

persoane 

(5 angajați) 

 

Ședință de lucru cu tematica ”Abuzul și 

exploatarea sexuală a copiilor cu utilizarea 

tehnologiilor informaționale și de comunicații. 

Norme juridice și bune practici”, în cadrul 

proiectului ”Consolidarea capacității RM în 

combaterea abuzului şi exploatării sexuale 

online a copiilor”. 

178 CI La Strada 

 

Elena Botezatu 

Director programe 

copii 

 

21.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(3 angajați) 

Participarea la evenimentul de prezentare a 

Compendiului de Norme juridice și bune 

practici "Abuzul și exploatarea sexuală a 

copiilor cu utilizarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicare'' (online), 

organizat de către CI La Strada. 

179 OEP Europol reprezentanţii 

instituției partenere 

21.05.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(2 angajați) 

 

Ședința virtuală ”Kick-off meeting” privind 

lansarea Operațiunii ”LUDUS II” în domeniul 

combaterii contrafacerii jucăriilor pentru copii, 

sub egida OEP Europol,  (scrisoarea DCPI a 

IGP nr 34/10-8812-21 din 07.05.2021) 

ONLINE. 

180 24 Frontline         Anastasia Primov 21.05.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

 

Participarea la ședința de lucru cu reprezentanții 

proiectului 24FrontLine privind elaborarea 

filmului cu privire la organizarea și 

funcționarea Consiliilor de siguranță 

comunitară, pentru utilizare în procesul de 

instruire pe domeniul activității polițienești 

comunitare. 

181 Ministerul Afacerilor  

Interne al României,  

Serviciul Român de  

Informații (SRI) 

 23-26.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor 

Vizita de studiu în domeniul gestionării 

riscurilor şi situaţiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism, în cadrul 

Proiectului „transfer know-how România 



și finanțarea 

terorismului 

(2 angajați) 

Republica Moldova” (Ordinul IGP nr. 204 din 

20.05.2021). 

182 Brigada Antiteroristă a 

Serviciului Român de 

Informații 

 24-26.05.2021 BPDS ,,Fulger” 

 (7 angajați) 

Vizita de studiu în domeniul Gestionarea 

riscurilor și a situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv Terorism.  

Curs de instruire cu tematica ,,Intervenția 

profesională”. 

183 Centrul național  

avansat 

pentru prevenirea  

crimei organizate  

din or. Caserta, Italia 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

24.05 -

04.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la cursul de instruire cu genericul 

"Combaterea corupției și crimelor economice", 

organizat de către Centrul național avansat 

pentru prevenirea crimei organizate din or. 

Caserta, Italia. 

184 Centrul național 

avansat pentru 

prevenirea crimei 

organizate din 

or.Caserta, Italia 

reprezentanţii 

instituției partenere 

24.05.2021 – 

04.06.2021 

Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

 

 

Combaterea corupției și crimelor economice”, 

eveniment organizat de Centrul național avansat 

pentru prevenirea crimei organizate din or. 

Caserta, Italia, (scrisoarea DRI și AE a IGP nr. 

34/7-5025 din 28.04.2021; dispoziția IGP nr. 

231 din 20.05.2021) online. 

185 Soros-Moldova         Burduja Mihaela,  

      director de program 

25 - 26.05.2021 Direcția 

prevenire 

(3 angajați) 

 

Desfășurarea instruirilor pe domeniul activității 

comunitare și instruiri de aplicare la proiecte de 

finanțare granturi mici, organizate de Fundația 

Soros Moldova de comun cu IGP. 

186 Biroului Consiliului  

Europei la Chișinău 

  25.05.2021- 

26.05.2021 

DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la cursul (online) cu tematica 

„Combaterea violenței împotriva copiilor”. 

187 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

            Giulia RE,  

șef  adjunct a Oficiului 

Consiliului Europei la 

Chișinău 

25-26.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(8 angajați) 

Participarea la Cursul de instruire (online) cu 

tematica ”Combaterea violenței împotriva 

copiilor din Republica Moldova”. 

188 ECTEG- European  

Cybercrime Trening 

and Educationa 

Group 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

25-27.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la cursul online pentru ofițerii de 

investigații privind limbajul de programare 

Python. Organizat de către ECTEG- European 

Cybercrime Trening and Educationa Group și 

Proiectul cu privire la combaterea criminalității 

cibernetice (CyberEast). 

189 Centrul de Drept al  26.05.2021 DGUP Șeful adjunct al DGUP a participat la masa 



Femeilor în parteneriat 

cu Centrul de Medicină 

Legală 

(1 angajat) rotundă de consultare a propunerilor de 

modificare și completare a Regulamentului de 

apreciere medico-legală a gravității vătămării 

corporale. 

190 Centrul Internațional  

„La Strada”, în  

parteneriat cu  

UN Women Moldova 

  26.05.2021- 

27.05.2021 

DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la seminarul cu tematica 

„Răspunsul multidisciplinar la cazurile de 

violență în familie”. 

191 Academia de  

guvernare din Estonia 

     Merle Maigre,  

expert principal în  

securitate cibernetică 

27.05.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(2 angajați) 

Întrunirea cu expertul principal în securitate 

cibernetică din cadrul Academiei de guvernare 

din Estonia, Merle Maigre.  

192 AO ,,Federația de  

Ciclism din Republica 

Moldova” 

           Igor Șorin, 

            președinte 

28.05.2021 Direcția 

prevenire 

(3 angajați) 

 

Participarea la ședința de lucru cu reprezentanții 

AO ,,Federația de Ciclism din RM” în legătură 

cu desfășurarea  evenimentului dedicat Ziua 

Mondială a Bicicletei. 

193 AO Clubul sportiv  

,,Sporter”. 

          Dmitri Volișin,  

              președinte 

28.05.2021 Direcția 

prevenire 

(3 angajați) 

 

Participarea la ședința de lucru cu reprezentanții 

AO ,,Federația de Ciclism din RM” în legătură 

cu desfășurarea  evenimentului dedicat Ziua 

Mondială a Bicicletei. 

194 Școala republicană de  

hipism și pentatlon  

modern. 

      Alexandru Tîmciuc,  

               Director 

31.05.2021 Direcția 

prevenire 

(2 angajați) 

 

Participarea la ședința de lucru preparatorie de 

organizare a evenimentului dedicat Zilei 

Internaționale a copilului, organizată în comun 

cu  Școala republicană de hipism și pentatlon 

modern. 

195 Academia de Poliție 

”Ștefan cel Mare” 

Cioclea Valentin, 

Cojuhari Vladislav, 

Anton Victoria,  

Paula Mihaela 

 24.05.2021-

18.06.2021 

Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(1 angajat) 

 

Curs de formare managerială de nivel de 

bază, privind evoluția în carieră a funcționarilor 

publici cu statut special din cadrul MAI. 

196 SEESAC  01-02.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

Cea dea 14-a Reuniune regională online a 

experților în materia armelor de foc din Europa 

de Sud – Est (SEEFEN), cu referire la traficul 

ilicit de armament, conform Dispoziției IGP nr. 

256 din 31.05.2021. 



terorismului 

(1 angajat) 

197 ECTEG-European 

Cybercrime Trening 

and Educationa 

Group 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

   01.06.2021 – 

25.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la cursul online pentru ofițerii 

de investigații privind limbajul de programare 

Python. Organizat de către ECTEG- European 

Cybercrime Trening and Educationa Group și 

Proiectul cu privire la combaterea criminalității 

cibernetice (CyberEast). 

198 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Popescu Lucia 

coordonator de 

proiect 

 

01.06 – 

30.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(4 angajați) 

Participarea la ședința online privind 

organizarea cursului „HELP” privind justiția 

prietenoasă a copiilor, sub egida CoE, în cadrul 

proiectului „Combaterea violenței împotriva 

copiilor din Republica Moldova”. 

199 Consiliul Europei Dumitru Sliusarenco 02.06.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la seminarul online formare de 

formatori în domeniul nediscriminării. 

200 Institutului Național  

al Justiției 

Denis Holamandric 

specialist în cadrul 

Secției instruire 

continuă, INJ 

 

02.06.2021 

14.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în calitate de formator în cadrul 

cursului de instruire online, cu genericul 

„Metodici și tactici de investigare și examinare 

a cauzelor privind infracțiunile cu caracter 

sexual comise prin intermediul tehnologiilor 

informaționale. Aspecte privind abuzul online a 

minorilor.”, organizat de Institutului Național al 

Justiției. 

201 Comisiei Europene 

contra Rasismului și 

Intoleranței 

Giulia Re 03.06.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la ședința de prezentare a 

raportului de monitorizare pe țară a Comisiei 

Europene contra Rasismului și Intoleranței, 

privind consolidarea egalității și 

nondiscriminării. 

202 Consiliul Europei  03.06.2021 DGUP 

(2 angajați) 

Participarea la masa rotundă online pe 

tematica consolidării egalității și non-

discriminării prin instruiri pentru polițiști, 

procurori și judecători pe subiectul infracțiunilor 

motivate de prejudecată. Eveniment organizat în 

baza concluziilor Comisiei Europene împotriva 

Rasismului și Intoleranței privind implementarea 

recomandărilor sale prioritare pentru Republica 



Moldova. 

203 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Giulia RE,  

Șef adjunct a 

oficiului 

03-04.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(9 angajați) 

 

Participarea în calitate de formator a unui 

ofițer, iar a altor 8 ofițeri în calitate de 

participanți, în cadrul evenimentului regional de 

instruire online privind investigarea cazurilor de 

exploatare și abuz sexual asupra copiilor în 

mediul online pentru organele de drept, 

organizat de CoE în cadrul proiectului 

„EndOCSEA@Europe”. 

204 Biroul Federal de  

Investigații al SUA. 

Heat Graves, 

Instructor 

03.06.2021 

11.06.2021 

 

 

 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la webinarul privind produsele 

software utilizate la investigarea exploatării 

sexuale online a copiilor, organizat de Biroul 

Federal de Investigații al SUA. 

205 Ministerul Sănătății, 

muncii și protecției 

sociale 

Tatiana Zatîc 04.06.2021 

 

 

 

 

Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea în cadrul ședinței organizate de 

Ministerul Sănătății, muncii și protecției sociale 

pe lângă Secretarul de stat în sănătate, pe 

subiectul agreării unui mecanism de intervenție 

multidisciplinară în cazurile de suicid. 

206 Consiliul Europei  04.06.2021 

09.06.2021 

16.06.2021 

DGUP 

(2 angajați) 

Participarea la cursul online de instruire 

„Formare de formatori în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de prejudecată”. 

207 Sporter.md  

 

 Federația de 

Ciclism din RM 

Vasile Grîu 

 

 

Igor Șoriu 

05.06.2021 Direcția 

prevenire 

(5 angajați) 

 

Participarea de comun cu reprezentanții 

Sporter.md și Federația de Ciclism din RM  la 

desfășurarea evenimentului  dedicat Zilei 

Mondiale a Bicicletei “Ciclism, dincolo de 

criză”. 

208 Consiliul Europei Mara Georgescu 07.06.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la seminarul „Tot” în domeniul 

nediscriminării. 

209 Secretariatul General 

al OIPC INTERPOL 

Membrii OIPC 

INTERPOL 

 

08.06.2021 

mun. Chișinău 

(format online) 

Direcția 

Investigații 

infracțiuni legate  

de droguri 

(1 angajat) 

Participarea la cea de-a 3-a Conferință Globală 

INTERPOL privind drogurile și substanțele 

ilicite, eveniment organizat sub auspiciul OIPC 

INTERPOL. 

210 INTERPOL cu 

suportul Federația 

 09.06.2021 Direcția 

investigații 

Participarea la webinarul privind jocurile de 

noroc ilegale și criminalitatea organizată, în 



Asiatică de Curse 

(ARF) 

infracțiuni 

spălarea banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Direcția 

investigații 

Complexe 

(5 angajați) 

temeiul scrisorii DRI și AE a IGP nr. 34/7-5630 

din 17.05.2021. 

211 Asociația 

Anticontrafacere 

React ”Turcu 

Turcu”, România 

 09.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(3 angajați) 

Participarea la cursul online, cu genericul: 

”Identificarea produselor contrafăcute”, conform 

Dispoziției  IGP nr.270 din 07.06.2021. 

212 Eveniment organizat 

de către MAI la 

solicitarea SRL 

”Magda Tur”, mun. 

Chișinău com. 

Trușeni 

 09.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

Participarea la cursul online, cu denumirea: 

Procedura de documentare și ridicare a unităților 

de transport”, conform Dispoziției IGP nr.274 

din 08.06.2021. 

213 Organizația 

Națiunilor Unite 

(ONU) 

Mitar Djurascovic, 

Xavier Sticher 

09-10.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(1 angajat) 

 

Ședința de lucru organizată în cadrul Reuniunii 

regionale a grupului de experți cu tematica 

”Abordarea traficului de persoane în scopuri de 

exploatare sexuală prin cooperarea 

internațională”, organizat de oficiul ONU pentru 

Droguri în colaborare cu Oficiul Național de 

coordonare Antitrafic din cadrul 

Departamentului General al Poliției al MAI a 

Republicii Serbia, MAI din Suedia și Ministerul 

Europei și Afaceri externe din Franța. 

214 Inspectoratul 

General al Poliției 

Române 

 09-11.06.2021 

 

Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea în deplasarea de serviciu în orașul 

Iași, România, în baza Proiectului 

„Îmbunătățirea capacității poliției române și 

moldovene în domeniul prevenirii criminalității, 

inclusiv a infracționalității transfrontaliere”, 

finanțat în cadrul Programului Operațional 

Comun România – Republica Moldova 2014-

2020. 



215 Ambasada SUA reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

10.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(9 angajați) 

Participarea la schimbul de experiență cu 

tematica ,,Analiza informațiilor din sursele 

deschise”, organizată de către Ambasada 

Statelor Unite ale Americii, conform Dispoziției 

IGP nr. 227 din 09.06.2021. 

216 ECTEG-European 

Cybercrime Trening 

and Educationa 

Group 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

10.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la reuniunea de coordonare a 

Proiectului regional CyberEast. 

217 Oficiului Consiliului 

Europei la Chișinău 

Giulia Re 

Michael Farrell 

11.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la masa rotundă în format online, 

cu genericul „O abordare complexă privind 

combaterea discursului de ură în Republica 

Moldova. 

218 AO „Inițiativa 

pozitivă” 

Ruslan Poverga 14.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Înaintarea propunerilor pe marginea planului 

elaborat de AO „Inițiativa pozitivă”, cu referire 

la elaborarea Hărții pentru scăderea nivelului de 

stigmatizare și discriminare a propunerilor de 

risc cu risc sporit de infectare cu HIV”. 

219 Ambasada Statelor 

Unite ale Americii în 

Republica Moldova 

  14.06.2021-

18.06.2021 

DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la cursul de instruire (online) cu 

genericul „Contracararea finanțării proliferării”. 

Eveniment organizat sub egida Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii în Republica 

Moldova. 

220 Europol Silviu Crișan,  

specialist 

14.06-

25.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul evenimentului „Victim 

identification Task-Force 9”, organizat de 

Europol 

221 OSCE Valiant Richey 14-16.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(1 angajat) 

Ședința tehnică de lucru cu denumirea 

"Confronting Demand: Tackling a Root Cause 

of Trafficking in Humain Beings", în cadrul 

celei de-a 21-a Conferințe a Alianţei împotriva 

Traficului de Persoane. 

222 Ambasada Statelor 

Unite ale Americii 

 14-18.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

Cursul de instruire (online) cu genericul 

„Contracararea finanțării proliferării”, în baza 

Dispoziției IGP nr. 281 din 11.06.2021. 



banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(2 angajați) 

223 Consiliul Europei  15.06.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Șeful adjunct al DGUP a participat la masa 

rotundă  cu genericul „Prezentarea Planului de 

acțiuni pentru implementarea recomandărilor 

formulate în cadrul Raportului asupra cercetării 

privind aplicarea arestării preventive în 

Republica Moldova”. 

224 Centrul de Drept al 

Femeilor în 

parteneriat cu 

Centrul de Medicină 

Legală 

 15.06.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Șeful adjunct al DGUP a participat la masa 

rotundă de consultare a propunerilor de 

modificare și completare a Regulamentului de 

apreciere medico-legală a gravității vătămării 

corporale.  

225 Institutului Național  

al Justiției 

Denis Holamandric 

specialist în cadrul 

Secției instruire 

continuă, INJ 

15.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la în calitate de formator în cadrul 

cursului de instruire online, cu titlul 

„Investigarea infracțiunilor cu caracter sexual 

săvârșite de minori și împotriva minorilor”, 

organizat de Institutului Național al Justiției. 

226 UNICRI și  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne al Emiratelor  

Arabe Unite. 

Roze Marijn Jeans, 

specialist Centru de 

robotică 

 

15.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul evenimentului virtual pe 

subiectul abuzului sexual online asupra 

minorilor, organizat de UNICRI și Ministerul 

Afacerilor Interne al Emiratelor Arabe Unite. 

227 PNUD și OIM Luca Renda,  

Daniel Naujoks, 

Andrian Ermurachi, 

Caroline Tissot 

16.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(2 angajați) 

 

Seminar de politici publice cu tematica 

"Lansarea foii de parcurs multianuale PNUD-

OIM pentru cooperare în domeniul migrației și 

dezvoltării durabile în Republica Moldova", 

organizat cu ocazia Zilei internaționale a 

remitențelor. 

228 Secretariatul General 

al OIPC Interpol și 

Colegiul 

internațional pentru 

investigarea 

criminalității în 

 16.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

  Participarea la webinarul cu genericul ”Sportul 

și proprietatea intelectuală, în temeiul scrisorii 

DCPI a IGP nr.34/10-11485-21 din 14.06.2021. 

 

 

 



domeniul proprietății 

intelectuale 

229 GUAM  16.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(3 angajați) 

Cea dea 24-a ședință online a Grupului de lucru 

GUAM privind coordonarea luptei împotriva 

terorismului. 

 

 

230 Agenția suedeză 

pentru dezvoltarea și 

cooperarea 

internațională 

(SIDA) 

 17.06.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la ședința (online) cu genericul 

„Prevenirea și combaterea violenței în bază de 

gen-consolidarea factorilor de schimbare”. 

 

 

231 OEP Europol reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

17.06.2021 1 angajat al 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

Participarea la ședința operativă online, 

organizată de proiectul analitic SOC-AP 

Terminal al OEP Europol. 

232 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Stephani Burel, 

manager de proiect 

18.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul conferinței online de 

finalizare a proiectului CoE „Stoparea 

exploatării și abuzului sexual online în rândul 

copiilor în Europa” (EndOCSEA@Europe). 

233 Eveniment organizat 

de către MAI la 

solicitarea SRL 

”Magda Tur”, mun. 

Chișinău com. 

Trușeni 

 18.06.2021  Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

Participarea la cursul online, cu denumirea: 

”Procedura de documentare și ridicare a 

unităților de transport”, conform Dispoziției IGP 

nr.287 din 15.06.2021, în incinta oficiului SRL 

”Magda Tur”, amplata în com. Trușeni mun. 

Chișinău. 

234 OEP Europol  21.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(2 angajați) 

 

Participarea la ședința virtuală ”Kick-off 

meeting” privind lansarea Operațiunii ”LUDUS 

II” în domeniul combaterii contrafacerii 

jucăriilor pentru copii, conform scrisorii DCPI a 

IGP nr 34/10-8812-21 din 07.05.2021. 

235 Agenția protecției 

infrastructurilor 

Reprezentanții 

Agenției protecției 

21-25.06.2021 Direcția 

investigații 

Participarea la vizita de studiu în domeniul 

protecției infrastructurilor critice naționale (RO-



critice naționale or. 

București, România 

infrastructurilor 

critice naționale (RO-

MD) 

infracțiuni legate  

de droguri 

(1 angajat) 

MD), conform prevederilor ordinului MAI nr. 

253 din 16.06.2021 „Cu privire la participarea 

delegației MAI la vizita de studiu în România”. 

236 Ministerul 

Afacerilor Interne al 

României, Serviciul 

Român de 

Informații (SRI) 

 21-25.06.2021 

 

 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Vizita de studiu în domeniul protecției 

infrastructurilor critice naționale, în cadrul 

Proiectului „transfer know-how România 

Republica Moldova”, în temeiul Ordinului MAI 

nr. 253 din 16.06.2021, ce a avut loc în or. 

București, România. 

237 Biroului 

Comitetului 

Lanzarote. 

Jioea Scapucci, 

secretarul comitetului 

22.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul întâlnirii online a Biroului 

Comitetului Lanzarote. 

 

238 Procuratura 

Generală 

Mariana Gornea 23.06.2021 Direcția prevenire 

(2 angajați) 

Participarea la conferință online cu genericul ,, 

Justiția în interesul copilului”. 

239 PH International Iurie Pîntea, 

director/mana-ger  

de proiect 

23 – 24.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la atelierele și conferința de 

finalizare a primului an de pilotare a disciplinei 

opționale ”Educație pentru Socializare Juridică”, 

organizat de către PH International, în incinta 

Institutului Muncii. 

240 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Cicilia Popa, COE, 

București, specialist 

23-25.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în calitate de formator în cadrul 

Cursului introductiv de instruire pentru 

judecători și procurori în domeniul criminalității 

informatice și al probelor electronice, organizat 

de către Institutul Național al Justiției cu 

suportul proiectului „CyberEast” al CoE. 

241 Eveniment organizat 

de către MAI la 

solicitarea SRL 

”Magda Tur”, mun. 

Chișinău com. 

Trușeni 

 23.06.2021 – 

25.06.2021 

Direcția 

investigații 

Complexe 

(3 angajați) 

 

Participarea la ședința cu genericul: ”Procedura 

de documentare și ridicare a unităților de 

transport”, conform Dispoziției IGP nr.298 din 

22.06.2021, în incinta oficiului SRL ”Magda 

Tur”, amplata în com.Trușeni mun. Chișinău. 

242 Observatorul 

European pentru 

Droguri și 

Țările vecine ale 

Uniunii Europene 

24.06.2021 

 mun. Chișinău 

Direcția 

investigații 

Participarea la Reuniunea online cu genericul 

”Sistemul de alertă timpurie tehnică (EWS) 

pentru țările vecine ale Uniunii Europene”, 



Toxicomanie 

(EMCDDA) 

(format online) infracțiuni legate  

de droguri 

(2 angajați) 

 

eveniment organizat de către Observatorul 

European pentru Droguri și toxicomanie 

(EMCDDA) în cadrul proiectului EU4MD. 

243 Europol reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

24-25.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(2 angajați) 

Participarea la conferința Cryptocurrencies, 

organizată de către Europol. 

 

244 Tv Moldova 1 Alina Matei 26.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la emisiunea „Bună Dimineața de 

Weekend” la postul de televiziune Tv Moldova 

1, cu subiectul „Combaterii consumului de 

droguri”. 

245 Radio Vocea 

Speranței Republica 

Moldova 

Sergiu Miron 26.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la „Radio Vocea Speranței 

Republica Moldova” cu subiectul Ziua 

Internațională de Combatere a Abuzului şi 

Traficului ilicit de Droguri. 

246 Inspectoratul de 

poliție județean 

Harghita, România 

 27.06-

03.07.2021 

BPDS „Fulger” 

(5 angajați) 
Schimbul de experiență cu tematica: Instrucția 

tragerii, tactica și intervenția profesională. 

247 Canal 2 Zinaida Sorocean 28.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

    Participarea la emisiunea „Telemagazin” la 

postul de televiziune Canal 2 cu subiectul 

„Pericolul drogurilor, explicate copiilor. Cine 

sunt consumatorii şi cum sunt influențați de 

dealeri”.  

248 Biroul Național de 

Statistică în 

cooperare cu Fondul 

Națiunilor Unite 

pentru copii 

(UNICEF) în 

Republica Moldova 

Nadejda Cojocari 

 

 

 

 

 

 

29.06.2021 

 

 

 

 

 

 

Centrul pentru 

combaterea 

traficului 

de persoane 

(1 angajat) 

 

 

Ședința de lucru a Grupului Tehnic de lucru 

pentru testarea indicatorilor privind accesul 

copiilor la justiție, organizat pentru ședința de 

validare a rezultatelor testării indicatorilor 

regionali în RM. 

 

 

249 SPIA a MAI Andrei Botnariuc, 

Ion Mămăligă, 

Prascovia Mihăilă 

30.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

Sesiune de informare (on-line) cu genericul 

”Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane pentru copiii angajaților MAI”. 



de persoane 

(1 angajat) 

 

250 Oficiul Regional al 

OIM de la Viena în 

cooperare cu OIM 

Geneva 

 

Renate Held, 

Philip Hunter 

30.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(2 angajați) 

 

Webinar pentru regiunea Europei de Sud-Est 

şi Asiei Centrale, în contextul familiarizării cu 

Rețeaua globală de politici în domeniul recrutării 

lucrătorilor migranți, mandatul şi valoarea 

adăugată a acesteia, inclusiv examinarea 

avantajelor aderării la Rețeaua de politici nou 

create. 

251 Institutului 

interregional al 

Organizației 

Națiunilor Unite 

pentru cercetare în 

domeniul 

criminalității și 

justiției (UNICRI) 

 30.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Ședința organizată la sediul Centrului de 

instruire al Serviciului Vamal, cu participarea 

reprezentantului UNICRI, coordonator al 

proiectului  „CONTACT-Black Sea”, dl 

Francesco MIORIN. 

 

252 Academia de Poliție 

”Ștefan cel Mare” 

Cioclea Valentin, 

Cojuhari Vladislav, 

Anton Victoria,  

Paula Mihaela 

24.05.2021-

18.06.2021 

Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(1 angajat) 

 

Curs de formare managerială de nivel de bază, 

privind evoluția în carieră a funcționarilor 

publici cu statut special din cadrul MAI. 

253 SEESAC  01-02.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Cea dea 14-a Reuniune regională online a 

experților în materia armelor de foc din Europa 

de Sud – Est (SEEFEN), cu referire la traficul 

ilicit de armament, conform Dispoziției IGP nr. 

256 din 31.05.2021. 

254 ECTEG-European 

Cybercrime Trening 

and Educationa 

Group 

reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

   01.06.2021 – 

25.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la cursul online pentru ofițerii de 

investigații privind limbajul de programare 

Python. Organizat de către ECTEG- European 

Cybercrime Trening and Educationa Group și 

Proiectul cu privire la combaterea criminalității 

cibernetice (CyberEast). 

255 Consiliul Europei   Popescu Lucia 01.06 – Direcția Participarea la ședința online privind 



(CoE) 

 

coordonator de 

proiect 

 

30.06.2021 investigații 

infracțiuni 

informatice 

(4 angajați) 

 

organizarea cursului „HELP” privind justiția 

prietenoasă a copiilor, sub egida CoE, în cadrul 

proiectului „Combaterea violenței împotriva 

copiilor din Republica Moldova”. 

256 Consiliul Europei Dumitru Sliusarenco 02.06.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la seminarul online formare de 

formatori în domeniul nediscriminării. 

257 Institutului Național  

al Justiției 

Denis Holamandric 

specialist în cadrul 

Secției instruire 

continuă, INJ 

 

02.06.2021 

14.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în calitate de formator în cadrul 

cursului de instruire online, cu genericul 

„Metodici și tactici de investigare și examinare 

a cauzelor privind infracțiunile cu caracter 

sexual comise prin intermediul tehnologiilor 

informaționale. Aspecte privind abuzul online a 

minorilor.”, organizat de Institutului Național al 

Justiției. 

258 Comisiei Europene 

contra Rasismului și 

Intoleranței 

Giulia Re 03.06.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la ședința de prezentare a raportului 

de monitorizare pe țară a Comisiei Europene 

contra Rasismului și Intoleranței, privind 

consolidarea egalității și nondiscriminării. 

259 Consiliul Europei  03.06.2021 DGUP 

(2 angajați) 

Participarea la masa rotundă online pe tematica 

consolidării egalității și non-discriminării prin 

instruiri pentru polițiști, procurori și judecători 

pe subiectul infracțiunilor motivate de 

prejudecată. Eveniment organizat în baza 

concluziilor Comisiei Europene împotriva 

Rasismului și Intoleranței privind implementarea 

recomandărilor sale prioritare pentru Republica 

Moldova. 

260 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Giulia RE,  

Șef adjunct a 

oficiului 

03-04.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(9 angajați) 

 

Participarea în calitate de formator a unui ofițer, 

iar a altor 8 ofițeri în calitate de participanți, în 

cadrul evenimentului regional de instruire 

online privind investigarea cazurilor de 

exploatare și abuz sexual asupra copiilor în 

mediul online pentru organele de drept, 

organizat de CoE în cadrul proiectului 



„EndOCSEA@Europe”. 

261 Biroul Federal de  

Investigații al SUA. 

Heat Graves, 

Instructor 

03.06.2021 

11.06.2021 

 

 

 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la webinarul privind produsele 

software utilizate la investigarea exploatării 

sexuale online a copiilor, organizat de Biroul 

Federal de Investigații al SUA. 

263 Ministerul Sănătății, 

muncii și protecției 

sociale 

Tatiana Zatîc 04.06.2021 

 

 

 

 

Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea în cadrul ședinței organizate de 

Ministerul Sănătății, muncii și protecției sociale 

pe lângă Secretarul de stat în sănătate, pe 

subiectul agreării unui mecanism de intervenție 

multidisciplinară în cazurile de suicid. 

263 Consiliul Europei  04.06.2021 

09.06.2021 

16.06.2021 

DGUP 

(2 angajați) 

Participarea la cursul online de instruire 

„Formare de formatori în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de prejudecată”. 

264 Sporter.md  

 

 Federația de 

Ciclism din RM 

Vasile Grîu 

 

Igor Șoriu 

05.06.2021 Direcția 

prevenire 

(5 angajați) 

 

Participarea de comun cu reprezentanții 

Sporter.md și Federația de Ciclism din RM  la 

desfășurarea evenimentului  dedicat Zilei 

Mondiale a Bicicletei “Ciclism, dincolo de 

criză”. 

265 Consiliul Europei Mara Georgescu 07.06.2021 Direcția 

prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la seminarul „Tot” în domeniul 

nediscriminării. 

266 Secretariatul General 

al OIPC INTERPOL 

Membrii OIPC 

INTERPOL 

 

08.06.2021 

mun. Chișinău 

(format online) 

Direcția 

Investigații 

infracțiuni legate  

de droguri 

(1 angajat) 

Participarea la cea de-a 3-a Conferință Globală 

INTERPOL privind drogurile și substanțele 

ilicite, eveniment organizat sub auspiciul OIPC 

INTERPOL. 

267 INTERPOL cu 

suportul Federația 

Asiatică de Curse 

(ARF) 

 09.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Direcția 

investigații 

Participarea la webinarul privind jocurile de 

noroc ilegale și criminalitatea organizată, în 

temeiul scrisorii DRI și AE a IGP nr. 34/7-5630 

din 17.05.2021. 



Complexe 

(5 angajați) 

268 Asociația 

Anticontrafacere 

React ”Turcu 

Turcu”, România 

 09.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(3 angajați) 

Participarea la cursul online, cu genericul: 

”Identificarea produselor contrafăcute”, conform 

Dispoziției  IGP nr.270 din 07.06.2021. 

269 Eveniment organizat 

de către MAI la 

solicitarea SRL 

”Magda Tur”, mun. 

Chișinău com. 

Trușeni 

 09.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

Participarea la cursul online, cu denumirea: 

Procedura de documentare și ridicare a unităților 

de transport”, conform Dispoziției IGP nr.274 

din 08.06.2021. 

270 Organizația 

Națiunilor Unite 

(ONU) 

Mitar Djurascovic, 

Xavier Sticher 

09-10.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(1 angajat) 

 

Ședința de lucru organizată în cadrul Reuniunii 

regionale a grupului de experți cu tematica 

”Abordarea traficului de persoane în scopuri de 

exploatare sexuală prin cooperarea 

internațională”, organizat de oficiul ONU pentru 

Droguri în colaborare cu Oficiul Național de 

coordonare Antitrafic din cadrul 

Departamentului General al Poliției al MAI a 

Republicii Serbia, MAI din Suedia și Ministerul 

Europei și Afaceri externe din Franța. 

271 Inspectoratul 

General al Poliției 

Române 

 09-11.06.2021 

 

Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea în deplasarea de serviciu în orașul 

Iași, România, în baza Proiectului 

„Îmbunătățirea capacității poliției române și 

moldovene în domeniul prevenirii criminalității, 

inclusiv a infracționalității transfrontaliere”, 

finanțat în cadrul Programului Operațional 

Comun România – Republica Moldova 2014-

2020. 

272 Ambasada SUA reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

10.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(9 angajați) 

Participarea la schimbul de experiență cu 

tematica ,,Analiza informațiilor din sursele 

deschise”, organizată de către Ambasada 

Statelor Unite ale Americii, conform Dispoziției 

IGP nr. 227 din 09.06.2021. 

273 ECTEG-European 

Cybercrime Trening 

reprezentanții 

instituțiilor 

10.06.2021 Direcția 

investigații 

Participarea la reuniunea de coordonare a 

Proiectului regional CyberEast. 



and Educationa 

Group 

participante infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

274 Oficiului Consiliului 

Europei la Chișinău 

Giulia Re 

Michael Farrell 

11.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la masa rotundă în format online, 

cu genericul „O abordare complexă privind 

combaterea discursului de ură în Republica 

Moldova. 

275 AO „Inițiativa 

pozitivă” 

Ruslan Poverga 14.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Înaintarea propunerilor pe marginea planului 

elaborat de AO „Inițiativa pozitivă”, cu referire 

la elaborarea Hărții pentru scăderea nivelului de 

stigmatizare și discriminare a propunerilor de 

risc cu risc sporit de infectare cu HIV”. 

276 Ambasada Statelor 

Unite ale Americii în 

Republica Moldova 

  14.06.2021-

18.06.2021 

DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la cursul de instruire (online) cu 

genericul „Contracararea finanțării proliferării”. 

Eveniment organizat sub egida Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii în Republica 

Moldova. 

277 Europol Silviu Crișan,  

specialist 

14.06-

25.06.2021 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul evenimentului „Victim 

identification Task-Force 9”, organizat de 

Europol 

278 OSCE Valiant Richey 14-16.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(1 angajat) 

Ședința tehnică de lucru cu denumirea 

"Confronting Demand: Tackling a Root Cause 

of Trafficking in Humain Beings", în cadrul 

celei de-a 21-a Conferințe a Alianţei împotriva 

Traficului de Persoane. 

279 Ambasada Statelor 

Unite ale Americii 

 14-18.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(2 angajați) 

Cursul de instruire (online) cu genericul 

„Contracararea finanțării proliferării”, în baza 

Dispoziției IGP nr. 281 din 11.06.2021. 

280 Consiliul Europei  15.06.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Șeful adjunct al DGUP a participat la masa 

rotundă  cu genericul „Prezentarea Planului de 

acțiuni pentru implementarea recomandărilor 



formulate în cadrul Raportului asupra cercetării 

privind aplicarea arestării preventive în 

Republica Moldova”. 

281 Centrul de Drept al 

Femeilor în 

parteneriat cu 

Centrul de Medicină 

Legală 

 15.06.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Șeful adjunct al DGUP a participat la masa 

rotundă de consultare a propunerilor de 

modificare și completare a Regulamentului de 

apreciere medico-legală a gravității vătămării 

corporale.  

282 Institutului Național  

al Justiției 

Denis Holamandric 

specialist în cadrul 

Secției instruire 

continuă, INJ 

15.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la în calitate de formator în cadrul 

cursului de instruire online, cu titlul 

„Investigarea infracțiunilor cu caracter sexual 

săvârșite de minori și împotriva minorilor”, 

organizat de Institutului Național al Justiției. 

283 UNICRI și  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne al Emiratelor  

Arabe Unite. 

Roze Marijn Jeans, 

specialist Centru de 

robotică 

 

15.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul evenimentului virtual pe 

subiectul abuzului sexual online asupra 

minorilor, organizat de UNICRI și Ministerul 

Afacerilor Interne al Emiratelor Arabe Unite. 

284 PNUD și OIM Luca Renda,  

Daniel Naujoks, 

Andrian Ermurachi, 

Caroline Tissot 

16.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(2 angajați) 

 

Seminar de politici publice cu tematica 

"Lansarea foii de parcurs multianuale PNUD-

OIM pentru cooperare în domeniul migrației și 

dezvoltării durabile în Republica Moldova", 

organizat cu ocazia Zilei internaționale a 

remitențelor. 

285 Secretariatul General 

al OIPC Interpol și 

Colegiul 

internațional pentru 

investigarea 

criminalității în 

domeniul proprietății 

intelectuale 

 16.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

Participarea la webinarul cu genericul ”Sportul 

și proprietatea intelectuală, în temeiul scrisorii 

DCPI a IGP nr.34/10-11485-21 din 14.06.2021. 

 

 

 

286 GUAM  16.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni spălarea 

banilor și 

finanțarea 

Cea dea 24-a ședință online a Grupului de lucru 

GUAM privind coordonarea luptei împotriva 

terorismului. 

 

 



terorismului 

(3 angajați) 

287 Agenția suedeză 

pentru dezvoltarea și 

cooperarea 

internațională 

(SIDA) 

 17.06.2021 DGUP 

(1 angajat) 

Participarea la ședința (online) cu genericul 

„Prevenirea și combaterea violenței în bază de 

gen-consolidarea factorilor de schimbare”. 

 

 

288 OEP Europol reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

 

17.06.2021 1 angajat al 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

Participarea la ședința operativă online, 

organizată de proiectul analitic SOC-AP 

Terminal al OEP Europol. 

289 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Stephani Burel, 

manager de proiect 

18.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul conferinței online de 

finalizare a proiectului CoE „Stoparea 

exploatării și abuzului sexual online în rândul 

copiilor în Europa” (EndOCSEA@Europe). 

290 Eveniment organizat 

de către MAI la 

solicitarea SRL 

”Magda Tur”, mun. 

Chișinău com. 

Trușeni 

 18.06.2021  Direcția 

investigații 

Complexe 

(1 angajat) 

Participarea la cursul online, cu denumirea: 

”Procedura de documentare și ridicare a 

unităților de transport”, conform Dispoziției IGP 

nr.287 din 15.06.2021, în incinta oficiului SRL 

”Magda Tur”, amplata în com. Trușeni mun. 

Chișinău. 

291 OEP Europol  21.06.2021 Direcția 

investigații 

Complexe 

(2 angajați) 

 

Participarea la ședința virtuală ”Kick-off 

meeting” privind lansarea Operațiunii ”LUDUS 

II” în domeniul combaterii contrafacerii 

jucăriilor pentru copii, conform scrisorii DCPI a 

IGP nr 34/10-8812-21 din 07.05.2021. 

292 Agenția protecției 

infrastructurilor 

critice naționale or. 

București, România 

Reprezentanții 

Agenției protecției 

infrastructurilor 

critice naționale (RO-

MD) 

21-25.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni legate  

de droguri 

(1 angajat) 

 

Participarea la vizita de studiu în domeniul 

protecției infrastructurilor critice naționale (RO-

MD), conform prevederilor ordinului MAI nr. 

253 din 16.06.2021 „Cu privire la participarea 

delegației MAI la vizita de studiu în România”. 

293 Ministerul 

Afacerilor Interne al 

României, Serviciul 

 21-25.06.2021 

 

 

Direcția 

investigații 

infracțiuni 

Vizita de studiu în domeniul protecției 

infrastructurilor critice naționale, în cadrul 

Proiectului „transfer know-how România 



Român de 

Informații (SRI) 

spălarea banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Republica Moldova”, în temeiul Ordinului MAI 

nr. 253 din 16.06.2021, ce a avut loc în or. 

București, România. 

294 Biroului 

Comitetului 

Lanzarote. 

Jioea Scapucci, 

secretarul comitetului 

22.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în cadrul întâlnirii online a Biroului 

Comitetului Lanzarote. 

 

295 Procuratura 

Generală 

Mariana Gornea 23.06.2021 Direcția prevenire 

(2 angajați) 

Participarea la conferință online cu genericul ,, 

Justiția în interesul copilului”. 

296 PH International Iurie Pîntea, 

director/mana-ger  

de proiect 

23 – 24.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea la atelierele și conferința de 

finalizare a primului an de pilotare a disciplinei 

opționale ”Educație pentru Socializare Juridică”, 

organizat de către PH International, în incinta 

Institutului Muncii. 

297 Consiliul Europei   

(CoE) 

 

Cicilia Popa, COE, 

București, specialist 

23-25.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

informatice 

(1 angajat) 

Participarea în calitate de formator în cadrul 

Cursului introductiv de instruire pentru 

judecători și procurori în domeniul criminalității 

informatice și al probelor electronice, organizat 

de către Institutul Național al Justiției cu 

suportul proiectului „CyberEast” al CoE. 

298 Eveniment organizat 

de către MAI la 

solicitarea SRL 

”Magda Tur”, mun. 

Chișinău com. 

Trușeni 

 23.06.2021 – 

25.06.2021 

Direcția 

investigații 

Complexe 

(3 angajați) 

 

Participarea la ședința cu genericul: ”Procedura 

de documentare și ridicare a unităților de 

transport”, conform Dispoziției IGP nr.298 din 

22.06.2021, în incinta oficiului SRL ”Magda 

Tur”, amplata în com.Trușeni mun. Chișinău. 

299 Observatorul 

European pentru 

Droguri și 

Toxicomanie 

(EMCDDA) 

Țările vecine ale 

Uniunii Europene 

24.06.2021 

 mun. Chișinău 

(format online) 

Direcția 

investigații 

infracțiuni legate  

de droguri 

(2 angajați) 

 

Participarea la Reuniunea online cu genericul 

”Sistemul de alertă timpurie tehnică (EWS) 

pentru țările vecine ale Uniunii Europene”, 

eveniment organizat de către Observatorul 

European pentru Droguri și toxicomanie 

(EMCDDA) în cadrul proiectului EU4MD. 

300 Europol reprezentanții 

instituțiilor 

participante 

24-25.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

Participarea la conferința Cryptocurrencies, 

organizată de către Europol. 

 



informatice 

(2 angajați) 

301 Tv Moldova 1 Alina Matei 26.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la emisiunea „Bună Dimineața de 

Weekend” la postul de televiziune Tv Moldova 

1, cu subiectul „Combaterii consumului de 

droguri”. 

302 Radio Vocea 

Speranței Republica 

Moldova 

Sergiu Miron 26.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

 

Participarea la „Radio Vocea Speranței 

Republica Moldova” cu subiectul Ziua 

Internațională de Combatere a Abuzului şi 

Traficului ilicit de Droguri. 

303 Inspectoratul de 

poliție județean 

Harghita, România 

 27.06-

03.07.2021 

BPDS „Fulger” 

(5 angajați) 
Schimbul de experiență cu tematica: Instrucția 

tragerii, tactica și intervenția profesională. 

304 Canal 2 Zinaida Sorocean 28.06.2021 Direcția prevenire 

(1 angajat) 

Participarea la emisiunea „Telemagazin” la 

postul de televiziune Canal 2 cu subiectul 

„Pericolul drogurilor, explicate copiilor. Cine 

sunt consumatorii şi cum sunt influențați de 

dealeri”.  

305 Biroul Național de 

Statistică în 

cooperare cu Fondul 

Națiunilor Unite 

pentru copii 

(UNICEF) în 

Republica Moldova 

Nadejda Cojocari 

 

29.06.2021 

 

Centrul pentru 

combaterea 

traficului 

de persoane 

(1 angajat) 

 

Ședința de lucru a Grupului Tehnic de lucru 

pentru testarea indicatorilor privind accesul 

copiilor la justiție, organizat pentru ședința de 

validare a rezultatelor testării indicatorilor 

regionali în RM. 

 

306 SPIA a MAI Andrei Botnariuc, 

Ion Mămăligă, 

Prascovia Mihăilă 

30.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(1 angajat) 

Sesiune de informare (on-line) cu genericul 

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane pentru copiii angajaților MAI. 

 

307 Oficiul Regional al 

OIM de la Viena în 

cooperare cu OIM 

Geneva 

 

Renate Held, 

Philip Hunter 

30.06.2021 Centrul pentru 

combaterea 

traficului  

de persoane 

(2 angajați) 

 

Webinar pentru regiunea Europei de Sud-Est şi 

Asiei Centrale, în contextul familiarizării cu 

Rețeaua globală de politici în domeniul recrutării 

lucrătorilor migranți, mandatul şi valoarea 

adăugată a acesteia, inclusiv examinarea 

avantajelor aderării la Rețeaua de politici nou 

create. 



308 Institutului 

interregional al 

Organizației 

Națiunilor Unite 

pentru cercetare în 

domeniul 

criminalității și 

justiției (UNICRI) 

 30.06.2021 Direcția 

investigații 

infracțiuni 

spălarea banilor și 

finanțarea 

terorismului 

(1 angajat) 

Ședința organizată la sediul Centrului de 

instruire al Serviciului Vamal, cu participarea 

reprezentantului UNICRI, coordonator al 

proiectului  „CONTACT-Black Sea”, dl 

Francesco MIORIN. 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții 

instituției partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea 

subdiviziunii IGPF 

( inclusiv nr. de 

participanți) 

Activități organizate * 

1.  
Inspectoratul General al 

Politiei Romane 
 

12—

14.01.2021 

3 angajati ai 

IGPF 

Curs de instruire (online) cu g enericul 

”Combaterea infracțiunilor contra patrinioniului 

destinată lucrătorilor de poliție si poliției de 

frontieră din RO si RM”, desfășurat ln cadrul 

proiectului THOR 

2.  

Programul privind 

depistarea si Prevenirea 

Cazurilor de 

Contrabandă cu 

Substanțe nuc1eare 

 14.01.2021 
24 de politiști de 

frontieră 

Curs de instruire privind utilizarea dispozitivului 

.,Monocu1are cu  termoviziune Archer TMA- 

55M”, organizat în incinta IGPF. 

3.  

Organizatia 

lnternationala pentru 

Migratie (OIM) cu 

Misiunea in Republica 

Moldova 

 
18 -

22.01.2021 

100 de angajati 

at Politiei de 

Frontieră 

Curs de formare a formatorilor in cadrul 

proiectului „Consolidarea capacitatii de instruire 

a Politiei de Frontiera In Republica Moldova 

(TRAB OR)”, organizat in or. lași, România. 

Concomitent, nouăzeci si doi de politiști de 

frontieră au participat la cursul  mentionat  in 

regim (online). 

4.  BRCT Iași  19.01.2021 
1 reprezentant a1 

IGPF 

Sesiune de instruire (online) cu genericul 

,.Modalitatea de intocmire a raportului interimar 

cu cerere de plată”, organizată pe marginea 

proiectului: Cooperare regională  pentru 

prevenirea si combaterea criminalității 

transfrontaliere Romania-Moldova (THOR). 



5.  

Organizația 

Internationala a 

Po1iției Criminale (IN 

TERP OL). Agentia 

Uniuni Europene 

pentru Cooperare in 

Materie de Aplicare a 

Legii (Europol), 

Centrul de aplicare a 

legii din sud - estul 

Europei (SELEC) 

 19.01.2021 

1 reprezentant 

a1 IGPF 

Conferință video de lansare a 

operațiunii,.OPSON X in scopul contracarării 

produselor alimentare si băuturilor alcoolice 

neconforme rglementări1or din dorneniul 

alimentar 

6.  
Inspectoratul General al 

Politiei Române 
 

 

19-

21.01.2021 
3 reprezentanți ai 

IGPF 

Curs de instruire (online) cu genericul 

„Combaterea infractiunilor contra persoanei, 

destinata lucrătorilor de poliție si poliției de 

frontieră din RO si RM”, organizat in cadrul 

proiectului THOR. 

7.  

Misiunea OIM in 

Republica Moldova 

Misiunea Uniunii 

Europene de Asisten{a 

la Frontiera in 

Moldova și Ucraina 

(EUBAM) 

 
25-

26.01.2021 

Cite 

1reprezentant al 

IGPF 

Runda de consultări (online) privind 

identificarea soluției optime in vederea 

ajustării proiectului „UE pentru securitatea 

Frontierelor (VICOS)”. 

8.  Misiunea EUBAM  26.01.202 l 

Cîte 1 

reprezentant a1 

IGPF 

Ședinta online privind lansarea exercițiului 

comun de asistentñ „SHIELD II”, planificat de 

către EUBAM pentru perioada februarie - 

martie 2021, axat pe contracararea 

infracțiunilor transfrontaliere 

9.  

Organizat de catre 

TAIEX, Serviciul 

probleme speciale al 

MAI, Centrul 

National pentru 

Protectia Datelor cu 

Caracter Personal 

 
26-

28.01.2021 

32 de politiști de 

frontieră 

Atelier de lucru (online) cu tematica 

„Prelucrarea si protecția datelor cu caracter 

personal in domeniul sănătătii publice in 

contextul unor eventuale provocari la nivel 

global (pandemia COVID-19)”. 



10.  
Inspectoratul General 

a1 Poliției Române 
 26-28.01.21 

3 reprezentanți ai 

IGPF 

Sesiune de instruire (online) cu genericul 

„Metodele de investigație folosite in cercetarea 

infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de 

drogurl, contrabanda cu produse din tutun si 

spălarea de bani”, organizat in cadrul 

proiectului THOR. 

11.  
Asociatia Sindicală 

.,FRONTIERA” 
 27.01.2021 

șeful interirmar 

at IGPF, d1 

Petru 

Corduneanu,  

seful adjunct al 

IGPF, d1 

Valentin 

Fiodorov. 

Ceremonia de semnare a noului Contract 

colectiv de muncă, pentru perioada anilor 

2021-2026, cu reprezentantii Asociatiei 

Sindicale ..FRONTIERA”. 

12.  

Ambasada Regatulul 

Tarilor de Jos la 

Chisinñu, 

Misiunea OIM in 

Republica Moldova 

Seful Oficiului 

Ambasadei 

Regatului Tarilor 

de .Ios la Chisinau, 

dl. Floris van Eijk, 

Seful Misiunii OIM în 

Republica  Moldova, 

d1 Lars LOkU'BACK 

28.01.2021 

șeful interimar 

al IGPF, dl 

Petru 

Corduneanu,  

seful adjunct 

a1 IGPF, d1 

Valentin 

Fiodorov 

Ceremonia de donare oficială a echlpamentului 

special si bunurilor procurate  in  cadrul 

proiectului „Sporirea capacitatii de răspuns la 

necesitățile urgente in contextul pandemiei 

COVID-19 pentru Poliția de Frontieră șt 

Institutiile Penitenciare”, care a avut  loc  ln 

incinta IGPF. 

13.  

Centrul International 

pentru Dezvoltarea 

Politicllor de Migratie 
       

 28.01.2021 
1 reprezentant al 

IGPF 

Cel de-al 2-1ea dialog strategic al Procesulul de 

la Praga „Perspectiva migratiei 2021: de la 

COVID-19 la Pactul UE privind migrația si 

azilul”, organizat in regim online. 

14.  Misiunea EUBAM  28.01.202 
2 reprezentanți 

ai IGPF 

Cea de-a 25-a ședință a Consillului Consultativ 

EUBAM, organizată in regim online. 

15.  

Misiunea OIM in 

Republica Moldova, 

Serviciul Graniceresc 

de Stat al Ucrainei 

 28.01.202 
1 reprezentant a1 

IGPF 

Ședința de lucru (online) cu tematica .,Schimbul 

online de date cu privire la traversarea frontierei 

MDA-UKR’“. 



16.  

Misiunea OIM in 

Republica Moldova, 

Serviciul Graniceresc 

de Stat al Ucrainei, 

Serviciul Vamal a1 

RM si UA. 

 29.01.2021 

Seful adjunct a1 

IGPF, d1 

Valentin 

Fiodorov, 

impreuna cu 4 

reprezentanți ai 

IGPF 

Cea de-a 2-a ședință a Comitetului coordonator  

de implementare a proiectului VICOS, organizat 

în regim online 

17.  

Misiunea Uniunii 

Europene de Asistență 

la Frontieră în Moldova 

și Ucraina (EUBAM) 

 03.02.2021 
Un reprezentant 

a1 IGPF 

Ședinta de lucru cu tematica: Problematica 
acordării accesului serviciilor de control la 
camerele de monitorizare video In PTFS 

„Palanca—Maiaki-Udobnoe”, organizată în 

incinta IGPF. 

18.  Misiunea EUBAM  

 

03.02.2021 
Un 

reprezentant a1 

IGPF 

Ședinta de lucru cu tematica: Declanșarea 
controlului inopinat cu exercițiul de simulare a 
situațiilor de comitere a infracțiunilor, inclusiv si 
cu reținerea in flagrant, pentru verificarea 
capacitătii si functionalitătii grupurilor operative de 
documentare, organizate in incita IGPF. 

19.  
Organizația 
Internațională a Po1iției 
Criminale (INTERPOL 

 

04.02.2021 
Un 

reprezentant al 

IGPF 

Cea de-a 3-a Sedinta a Grupului de Lucru 
INTERPOL „Geiger pentru reuniunea Marti 
Negre”, organizata in format online. 

20.  

Organizatia 
Intemationala pentru 
Migratie (OIM) cu 
Misiunea in Republica 
Moldova 

 

09.02.2021 

Doi 

reprezentanti ai 

IGPF 

Sedința de lucru privind examinarea termenilor de 
referință pentru contractarea consultantului 
național pentru sprijinul autorititilor din RM in 
evaluarea de folow-up la nivel national a 
Indicatorilor de Guvernanță a Migratiei in cadrul 
Studiului Migratie OIM Moldova, organizată in 
format online 

21.  
Ambasada Ucrainei in 
Republica Moldova 

Primul Secretar a1 

Ambasadei Ucrainei, dl 

Serghei Morin 

09.02.2021 
Șef adjunct a1 

IGPF, d1 

Valentin 

Fiodorov 

Intrevedere bilaterală privind dezvoltarea 
relațiilor de cooperare in domeniile de interes 

22.  

Poliția Federala 
Judiciară Germană 
(BKA) pentru România 
si Republica Moldova; 

Ofițer de legatură al 

BKA pentru România si 

Republica Moldova, d1 

Timo Briihl si ofițer 

10.02.2021 

Șef interimar al 

IGPF, d1 Petru 

Corduneanu 

Intrevedere de lucru cu dl Timo Briihl, ofițer de 
legatură a1 (BKA) pentru România și Republica 
Moldova și dl Heiko Lieser, ofițer operativ in 
cadrul BPOL pentru Republica Moldova si 



Poliția Federală 
Germană pentru 
Republica Moldova si 
România (BPOL) 

operativ în cadrul 

BPOL pentru 

Republica Moldova si 

România, dl Heiko 

Lieser 

România. 

23.  
Centrul ONU de 
combatere a 
terorismului (UNCCT) 

 

11.02.2021 

Un reprezentant 

a1 IGPF 

Webinarul cu genericul „Cooperare 
transfrontaliera și schimb de informații”, 
organizat de catre UNCCT. 

24.  
Inspectoratul General a1 
Poliției Române 

 

15-

17.02.2021 Patru 

angajati ai 

IGPF 

Sesiunea online privind schimbul de bune 
practici in domeniul analizei de risc, organizat in 
cadrul proiectului Cooperare regionala pentru 
prevenirea si combaterea criminalității 
transfrontaliere România-Moldova (THOR) 

 

Ambasada Austriei in 

România, Ambasada 

Regatului Târilor de Jos 

in România, 

Politia Federală a Belgiei 

pentru Romania, 

Bulgaria, Moldova, 

Serbia si Ucraina de pe 

lângă Ambasada Belgiei 

in România 

Atașat special pentru 

afaceri interne de pe 

lângă Ambasada 

Austriei in România, 

dna Natalie Zeiner, 

ofițer de legatură 

pentru România, 

Bulgaria, Ungaria, 

Moldova de pe lângă 

Ambasada Regatului 

Țârilor de Jos in 

România, d1 Eddy 

Assens si ofițer de 

legatură a Poliției 

Federale a Belgiei 

pentru România, 

Bulgaria, Moldova, 

Serbia si Ucraina de 

pe lânga Ambasada 

Belgiei in România, dl 

Herbert Veyt 

15.02.2021 

Șef interimar al 

IGPF, dl Petru 

Corduneanu 

Intrevedere cu dna Natalie Zeiner, atașat special 

pentru afaceri inteme de pe lângă Ambasada 

Austriei in România, d1 Eddy Assens, ofițer de 

legătură pentru România, Bulgaria, Ungaria, 

Moldova de pe lânga Ambasada Regatului Târilor 

de Jos in România si d1 Herbert Veyt, ofițer de 

legatură a Poliției Federale a Belgiei pentru 

România, Bulgaria, Moldova, Serbia și Ucraina 

de pe langă Ambasada Belgiei in România. 



25.  
Ambasada SUA la 
Chișinau 

 

22.02.2021 

Patru 

angajați ai 

IGPF 

Sedinta de lucru cu reprezentantii echipei 
elementului civil-militar de suport pe lânga 
Ambasada SUA la Chisinau, privind acordarea 
asistentei Politiei de Frontiera in scopul 
consolidârii pregatirii medicale, eveniment 
organizat in incinta IGPF. 

26.  

Centrul de la Geneva 
pentru Guvemarea 
Sectorului de 
Securitate (DCAF) 

 

23.02.2021 
Doi 

angajati ai 

IGPF 

Cea de-a 2-a intrevedere regională online cu 
privire la activitatea Centrelor de cooperare 
polițienească, organizată sub egida programului 
DCAF pentru securitatea frontierelor 

27.  
Inspectoratul General al 
Poliției Române 

 

23-

25.02.2021 Patru 

angajați at 

IGPF 

Sesiunea online privind schimbul de bune 
practici in domeniul analizei de risc, organizată 
în cadrul proiectului THOR. 

28.  

Agenția Uniunii 
Europene pentru 
Cooperare in Materie de 
Aplicare a Legii 
(EUROPOL) 

 

25.02.202 

Trei 

angajați ai 

IGPF 

Atelierul de lucru organizat in regim online, pe 
marginea proiectului lansat „TOPCOP - Training si 
Parteneriat Operational de Combatere a Crimei 
Organizate, implementat de CEPOL st 
Combaterea Criminalitatii Organizate in regiunea 
Parteneriatului Estic”. 

29.  

Centrul de la Geneva 
pentru Guvenarea 
Sectorului de 
Securitate (DCAF) 

 

25.02.2021 

Doi 

angajați ai 

IGPF 

Cea de-a 2 intrevedere online pentru elaborarea 
POS-ului privind măsurile de răspuns la situații 
de criză (pandemie), organizată sub egida 
programului DCAF pentru securitatea 
frontierelor. 

30.  
Organizaţia Naţiunilor 
Unite (ONU) 

 

03.03.2021 

Un 

reprezenta

nt al IGPF 

Curs de instruire cu genericul „Eu decid. E 
timpul pentru egalitate”, în cadrul proiectului 
„UN WOMEN Moldova 

31.  Agenția FRONTEX  

04.03.2021 

Doi 

reprezentanți 

ai IGPF 

Webinar cu genericul „Rolul și capacitățile în 
procedurile de returnare”. 



32.  

MAEIE, MEI, SV și 
ANTA, de comun cu 
autoritățile similare din 
Ucraina 

 

04.03.2021 

Un 

reprezentant 

al IGPF 

Ședință de lucru (online) privind abordarea 
proiectului Acordului între Cabinetul de Miniștri 
al Ucrainei și Guvernul Republicii Moldova 
privind construcția podului destinat traficului 
rutier peste frontiera moldo-ucraineană, în 
regiunea localităților Cosăuți – Iampoli, 
organizată în regim online. 

33.  

Organizația 
Internațională pentru 
Migrație (OIM) cu 
Misiunea în Republica 
Moldova 

 

04.03.2021 

Doi 

reprezentanți 

ai IGPF 

Ședință de lansare a proiectului OIM 
„Îmbunătățirea detectării, supravegherii, 
tratamentului și prevenirii Tuberculozei în 
rândul populației mobile din Republica Moldova 
prin prisma sensibilizării dimensiunii de gen”, 
organizată în regim online. 

34.  

Președinția suedeză a 

OSCE, 
Biroul pentru Instituții 
Democratice și 
Drepturile Omului 
(BIBBO) 

 

08–

09.03.2021 
Cinsprezece 

angajați ai 

IGPF 

Sesiune online cu tematica „Reuniunea 
Suplimentară a Dimensiunii Umane privind 
libertatea presei și egalitatea de gen”. 

35.  

Misiunea Uniunii 

Europene de Asistenţă la 

Frontieră în Moldova şi 

Ucraina (EUBAM) 

 

09.03.2021 

Cinci 

reprezentanții 

IGPF 

Ședință de lucru privind Planul operațional al 
exercițiului comun de asistență “INFO SWAP” 
cu privire la verificarea și funcționalitatea 
mecanismelor de schimb de informații aferente 
criminalității transfrontaliere între autoritățile de 
frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei, 
organizată în incinta IGPF; 

36.  
Inspectoratul General al 

Poliției Române 
 

09–

11.03.2021 
Cinci 

reprezentanți 

ai IGPF 

Sesiune online privind schimbul de bune practici 
în domeniul analizei de risc, în cadrul 
proiectului THOR - GA3: Activitatea 
3.1„Sesiuni de pregătire ale ofițerilor de poliție 
și poliției de frontieră din România și Republica 
Moldova 

37.  

MAEIE, MEI, SV și 

ANTA, de comun cu 

autoritățile similare din 

Ucraina 

 

10 – 

11.03.2021 
Doi 

reprezentanți 

ai IGPF 

Ședință de lucru a reprezentanților autorităților 
din Republica Moldova și Ucraina, privind 
construcția podului destinat traficului rutier 
peste frontiera moldo-ucraineană, în regiunea 
localităților Cosăuți – Iampoli, organizată în or. 
Vinița, Ucraina. 



38.  Misiunea OIM  

17.03.2021 

Un 

reprezentant 

al IGPF 

Eveniment online privind prezentarea unei 
metodologii inovative pentru „Estimarea 
impactului economic al diasporei dincolo de 
remitențe”. 

39.  
„JT International 

Trading” SRL (JTI) 
 

17.03.2021 
Dl Petru 

Corduneanu, 

șef interimar 

al IGPF 

Eveniment de prezentare a abilităților echipelor 
canine de juniori, în contextul suportului oferit 
de compania JTI, și de prezentare a ultimilor 
dotări cu tehnică a Serviciului chinologic al 
IGPF 

40.  
Misiunea OSCE în 

Moldova 
 

18.03.2021 

Un angajat al 

IGPF 

Webinar cu genericul: oportunitățile 
implementării și utilizării pașapoartelor pentru 
vaccinuri. 

41.  

Direcția generală de 

protecție a informației a 

Ministerului Afacerilor 

Interne a României 

 

22 – 

26.03.2021 

Patru angajați 

ai IGPF 

Vizită de studiu în domeniul securității 
cibernetice, organizată în cadrul proiectului 
Transfer de know-how România – Republica 
Moldova (RO-MD), finanțat prin Fondul pentru 
Securitate Internă – componenta Cooperare 
Polițienească 2014 – 2020, organizată în or. 
București, România. 

42.  
Misiunea OSCE în 

Moldova 
 

23.03.2021 

Cincisprezece 

angajați ai 

IGPF 

Atelier de instruire cu tematica „Promovarea 
egalității de gen în cadrul serviciilor resurse 
umane a autorităților de frontieră și a organelor 
de drept”, organizat în format online. 

43.  
Inspectoratul General al 

Poliției a Române 
 

23 – 

25.03.2021 Trei 

reprezentanți 

ai IGPF 

Sesiune de instruire cu tematica „Sesiunea de 
pregătire în domeniul cooperării polițienești 
internaționale”, organizat în format online, în 
cadrul Proiectului THOR–GA3. 

44.  

Fondul de Dezvoltare al 

Organizației 

Internaționale pentru 

Migrație (OIM) 

 

24.03.2021 

Reprezentanții 

IGPF 

Campania națională de informare și sensibilizare 
a cetățenilor „Ziua mondială de combatere a 
tuberculozei”, organizată în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea Detectării, Supravegherii, 
Tratamentului și Prevenirii Tuberculozei în 
rândul populației mobile din RM prin prisma 
sensibilizării dimensiunii de gen”, care a avut 
loc în incinta Aeroportului Internațional 
Chișinău 



45.  
Misiunea EUBAM  

Agenția EUROPOL 
 

24 – 

25.03.2021 Doi 

reprezentanți 

ai IGPF 

Seminar internațional cu genericul ,,Analiza 
operațională strategică”, organizat în format 
online. 

46.  Agenția INTERPOL  

25.03.2021 
Un 

reprezentant 

al IGPF 

Ședința Grupului de Lucru INTERPOL „Geiger 
pentru reuniunea Mării Negre”, organizată în 
format online 

47.  
Centrului de Drept al 

Avocaților (CDA) 
 

25.03.2021 

Un polițist de 

frontieră 

Vizită de monitorizare a Punctului de trecere a 
frontierei de stat „Palanca”, Sectorului Poliției 
de Frontieră „Tudora-1” și „Tudora-2”. 

48.  Agenția INTERPOL  

26.03.2021 

Un 

reprezentant 

al IGPF 

Reuniune consultativă în cadrul Operațiunii 
„Thunder 2021” pentru combaterea comerțului 
ilegal de animalele sălbatice, organizat în format 
online. 

49.  

Fondul ONU pentru 

Populație în Republica 

Moldova (UNFPA), 

Fondul de parteneriat 

pentru dezvoltare India-

ONU, 

Biroului Național de 

Statistică (BNS) 

 

30.03.2021 

Un 

reprezentant 

al IGPF 

Ședința Comitetului Consultativ Tehnic 

Internațional 2021, organizat în format online. 

50.  

Centrul internațional 

„La Strada”, 

Secretariatul permanent 

al Comitetului național 

pentru combaterea 

traficului de ființe 

umane al Cancelariei de 

Stat a RM 

 

30.03.2021 

Un angajat al 

IGPF 

Webinar cu genericul ,,Consolidarea protecției 

persoanelor traficate prin integrarea politicilor în 

domeniul anti-trafic, managementul migrației și 

protecției sociale”, organizat în cadrul Proiectului 

regional – REST, finanțat parțial de Consiliul 

Europei. 

51.  

Misiunea OIM în 

Republica Moldova 

Compania 

„ProEuroConsult” 

S.R.L. 

 

31.03 – 

02.04.2021 
Doi angajați 

ai IGPF 

Vizită de evaluarea a locațiilor stabilite în cadrul 

proiectului de asistență externă „UE pentru 

securitatea frontierelor (VICOS)”. 



52.  

Programul pentru 

„Depistarea și 

prevenirea cazurilor de 

contrabandă cu 

substanțe nucleare 

(NSDD)” din cadrul 

Administrației Naționale 

pentru Securitatea 

Nucleară (NNSA) pe 

lângă Departamentul 

Energiei al SUA 

 

05 – 

09.04.2021 

Șapte polițiști 

de frontieră 

Atelier de lucru cu genericul „Organizarea 

metodologică a instruirilor operatorilor sistemelor 

de depistare a radiațiilor”, organizat în incinta 

Centrului de Instruire al Serviciului Vamal. 

53.  
Inspectoratul General al 

Poliției Române 
 

06 – 

08.04.2021 
Cinci polițiști 

de frontieră 

Sesiunile de instruire în format online cu tematica 

„Sesiuni de pregătire pentru cele mai bune 

metode de intervenție la granița România-

Moldova”, organizate în cadrul proiectului 

THOR. 

54.  
Ministerul Afacerilor 

Interne al României 
 

11 – 

15.04.2021 Trei 

reprezentanți 

ai IGPF 

Vizită de studiu în domeniul gestionării riscurilor 

și a situațiilor de criză legate de securitate, 

inclusiv terorism, desfășurată în or. București, 

România. 

55.  
Ambasada SUA la 

Chișinău 
 

12 – 

14.04.2021 
Zece polițiști 

de frontieră 

Curs de instruire privind acordarea primului 

ajutor medical accidentatului, organizat în incinta 

IGPF. 

57 

Instrumentul de 

asistență tehnică și 

schimb de informații al 

Comisiei Europene 

TAIEX 

 

12 – 

15.04.2021 
Nouă polițiști 

de frontieră 

Atelier de lucru destinat angajaților serviciilor 

psihologice din cadrul MAI, în scopul 

consolidării capacităților de acordare a asistenței 

psihologice în contextul pandemiei COVID-19, 

organizat în format online. 

58 

Centrul Internațional 

pentru Prevenirea 

Crimei Organizate din 

or. Caserta, Italia 

 

12 – 

23.04.2021 
Un polițist de 

frontieră 

Curs de instruire în format online cu genericul 

„Infracțiuni împotriva mediului”. 

59 Agenția INTERPOL  

13.04.2021 

Un 

reprezentant 

Ședință de lucru cu tematica ,,Operațiunea 

OPSON X”, organizată în regim online. 



al IGPF 

60 
Inspectoratul General al 

Poliției Române 
 

13 – 

15.04.2021 
Cinci polițiști 

de frontieră 

Sesiunile de instruire în format online cu tematica 

„Sesiuni de pregătire pentru cele mai bune 

metode de intervenție la granița România-

Moldova”, organizate în cadrul proiectului 

THOR. 

61 

Organizația 

Internațională pentru 

Migrație cu Misiunea în 

Republica Moldova 

(OIM) 

 

14.04.2021 

Angajații 

IGPF 

Ședință de lucru cu tematica ,,Prezentarea 

profilului datelor privind migrația al Republicii 

Moldova, organizată în format online, în cadrul 

proiectului GMDAC „Migration Data Survey”. 

62 

Coordonatorul 

proiectului iMARS, 

compania IDEMIA 

 
14 – 

15.04.2021 

Doi reprezentanți 

ai IGPF 

Ședință online a Asambleei Generale privind 

Progresul intern al proiectului „i-MARS-image 

Manipulation attackresolving Solutions", în 

cadrul Programului UE Horizon 2020. 

63 

Poliția Federală 

Germană  

Poliția Națională 

Franceză 

 15.04.2021 

Șase 

reprezentanți ai 

IGPF 

Webinar cu genericul „profid System”, 

organizat în format online sub egida 

Secretariatului Convenției de Cooperare 

Polițienească pentru Europa de Sud-Est (PCC 

SEE). 

64 

Centrul internațional 

pentru dezvoltarea 

politicilor de migrație 

(ICMPD) 

 15.04.2021 

Patru 

reprezentanți ai 

IGPF 

Webinar cu tematica „Perspectivele 

parteneriatelor în domeniul migrației forței de 

muncă în regiunea Procesului de la Praga. Lecții 

învățate din proiectele pilot de migrațiune legală, 

finanțate de UE”. 

65 

Instrumentul de 

asistență tehnică și 

schimb de informații al 

Comisiei Europene. 

TAIEX 

 26-28.04.2021 

Cinzeci și cinci 

polițiști de 

frontieră 

Atelier de instruire cu genericul „Consolidarea 

cunoștințelor angajaților Poliției de Frontieră, 

care intră în contact direct cu persoanele potențial 

infectate de COVID-19, prin instruirea acestora în 

detectarea și combaterea pericolelor pentru 

sănătatea publică”, organizat în format online. 



66 
Ambasada Franței la 

București 

Atașatul de securitate 

internă pentru în 

cadrul Ambasadei 

Franței la București, dl 

Patrick Chabrol și 

Ofițerul de legătură 

responsabil pe 

problemele de 

criminalitate 

organizată 

transnațională 

pentru România și 

Republica Moldova, dl 

Sergiu Harmanean 

26.04.2021 

Unsprezece 

reprezentanți ai 

IGPF 

Sesiune de prezentare cu tematica „Forțele de 

securitate internă din Franța”, organizată în 

incinta IGPF. 

67 

Oficiul Organizației 

Națiunilor Unite pentru 

Combaterea 

Terorismului 

 27.04.2021 

Cinci 

reprezentanți ai 

IGPF 

Ședință de prezentare a soluției API în Republica 

Moldova, organizată în format online 

68 

Misiunii EUBAM, 

Agenţiei Naţionale de 

Reglementare a 

Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice 

(ANRANR), Serviciului 

Grăniceresc de Stat al 

Ucrainei și autorităților 

vamale ale RM și UA 

 27.04.2021 
Un reprezentant 

al IGPF 

Ședință de lucru în format online cu genericul 

„pregătirea exercițiului practic privind depistarea 

materialelor radioactive și/sau nucleare la 

frontiera moldo-ucraineană”. 

69 

Poliția Federală 

Germană  

Poliția Națională 

Franceză 

 28.04.2021 
Un reprezentant 

al IGPF 

Sesiune online cu tematica ,,Ofițeri de poliție în 

uniformă în cadrul operațiunilor la frontierele 

selectate”, organizată sub egida Secretariatului 

Convenției de Cooperare Polițienească pentru 

Europa de Sud-Est (PCC SEE). 

70 OIPC INTERPOL  28.04.2021 
Un reprezentant 

al IGPF 

Webinar cu genericul ,,Covid-19 – Stați în 

siguranță”. 



71 OIPC INTERPOL  29.04.2021 
Un reprezentant 

al IGPF 

Atelierul regional cu genericul „INTERPOL-

WADA Anti-doping”, organizat în format online 

72 

Oficiului Organizației 

Națiunilor Unite pentru 

Combaterea 

Terorismului 

 29.04.2021 
Un reprezentant 

al IGPF 

Webinar cu genericul „Securizarea frontierei 

litorale: înțelegerea amenințărilor și provocărilor 

și soluțiile pentru frontierele maritime”. 

73 

Centrul International 

pentru Dezvoltarea 

Politicilor de Migratie 

(ICMPD) 

 06.05.2021 
Trei politiști 
de frontieră 

Webinarul cu tematica „Capital social și 

contrabanda transnatională de oameni: Care este 

impactul politicilor de combatere a contrabandei?” 

organizat in format online. 

74 

TESIM (Programul de 

Suport tehnic pentru 

implementarea si 

gestionarea programelor 

ENI CBC) 

 07.05.2021 
Doi 
reprezentanti 
ai IGPF 

Interviul cu expertul TESIM (Programul de 

Suport tehnic pentru implementarea si gestionarea 

programelor ENI CBC), in cadrul căruia au 

abordat tematica: Asistența tehnică pentru 

implementarea si gestionarea Programului de 

cooperare transfrontalieră intre Romania si 

Republica Moldova pentru perioada 2021-2027, 

care a avut loc ln format online. 

75 

Agenția Internatională 

pentru Energie Atomică 

(AIEA) 

 
09 — 

14.05.2021 

1 reprezentant 
al IGPF 

Exercitiul de masa pentru securitatea 
transportului, organizat de cñtre AIEA, in or. 
lasi, Romania. 

76 

Centrul European de 

Combatere a 

Contrabandei cu 

Migranti (EMSC) din 

cadrul Departamentului 

de Operatiuni de la 

EUROPOL 

 10.05.2021 

Un 
reprezentant al 
IGPF 

Reuniunea sefilor unitătilor de combatere a 
contrabandei cu migranti si a traficului de fiinte 
umane, organizată in format online. 

77 
Ministerul Afacerilor 

Interne a Romaniei 
 

11 — 

15.05.2021 

Un reprezentant 
a1 IGPF 

Vizită de studiu in domeniul gestionării riscurilor 
si a situatiilor de criză legate de securitate, 
inclusiv terorism, organizată de către Ministerul 
Afacerilor Interne al Romaniei, in or. Bucuresti, 
România. 



78 

Biroul Natiunilor Unite 

pentru Combaterea 

Terorismului (UNOCT), 

Agentia INTERPOL 

 12.05.2021 

un 
reprezentant al 
IGPF 

Webinarul cu tematica „Utilizarea noilor tehnologii 
si provocări privind protecția datelor in contextul 
cooperării transfrontaliere si al schimbului de 
informații pentru combaterea terorismului” 

79 OIPC INTERPOL  19.05.2021 

Un 
reprezentant 
a1 IGPF 

Webinarul „Emerging Markets: 
Methamphetamina originară din Afganistan”, 
organizat in formant onlin 

80 OSCE  
19 — 

20.05.2021 

Cinci angajati 
ai IGPF 

Cursul de instruire in format online cu tematica 
„Identificarea impostorilor in punctele de trecere 
a frontierei de stat’ 

81 Agentia FRONTEX  20.05.2021 

Trei 
reprezentanti 
at IGPF 

Conferința FRONTEX pentru prezentarea 
proiectului BorderUAS, finanțat in cadrul 
Programului UE pentru cercetare si inovare 
Horizon 2020, organizat în format online. 

82 
Misiunea EUBAM, 

Serviciul Grñniceresc 
de Stat al Ucrainei 

 21.05.2021 

Trei 
reprezentanți 
ai IGPF 

Sedința de lucru în format online privind 
prezentarea rezultatelor evaluării functionării 
Punctului Comun de Contact „Palanca”. 

83 

Secretariatul 
Conventiei de 

Cooperare 
Politieneascñ Pentru 
Europa de Sud — Est 

(PCC SEE) 

 26.05.2021 

Un 
reprezentant 
a1 IGPF 

Cea de-a 8-a reuniune a Grupului de lucru 
tematic privind rețeaua de expertți in 
supraveghere pentru Europa de Sud — Est, 
organizată in format online. 

84 

Biroul Politici pentru 

Reintegrare, The Global 

Network of Women 

Peacebuilders (GNWP), 

UN Women si 

GenderWentru 

 26.05.2021 

 

 

Sase angajați ai 

IGPF 

Forumul „Planul Național de actiuni privind 

implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de 

Securitate a1 ONU: realizări, provocări, 

perspective”, organizat cu suportul Agenției de 

Dezvoltare Austriacă, în incinta Summit Events 

& Conference Center, din mun. Chisinău. 

85 

Universitatea de Stat din 

Louisiana — Academia 

de Educatie 

Antiterorista 

 
26 — 

28.05.2021 

Treizeci si cinci 

politiști de 

frontieră 

Workshopul cu genericul „Instruirea ofițerilor 

din prima linie cu privire la siguranța personală 

in condiții de pandemie, cît și prevenirea 

răspîndirii virusului COVID-19”, organizat în 

cadrul Programului EXBS sub egida Ambasadei 

SUA din RM, în format online. 



86 

Politia Federală 

Judiciară Germană 

(BKA) 

Ofiter de legñtură al 

Poliției Federale 

Judiciare Germane 

(BKA) pentru 

Romania si Republica 

Moldova, dl Heiko 

Lieser 

 

27.05.2021 

Un reprezentant 

al IGPF 

Intrevederea cu dl Heiko Lieser, Ofițer de 

legatură a1 BKA pentru România si Republica 

Moldova, care a avut loc în incinta IGPF. 

87 

Centrul de informare 

pentru controlul armelor 

de calibru mic din Europa 

de Sud – Est și Est 

- 
01 – 

02.06.2021 
Trei reprezentanți 

ai IGPF 

Cea de-a 13-a Reuniune regională a rețelei de 

experți în armele de foc din Europa de Sud – Est 

(SEEFEN), organizată în format online. 

88 
Inspectoratul General al 

Poliției Română 
- 

02 – 

04.06.2021 

Cinci 

reprezentanţi ai 

IGPF 

Sesiune de instruire destinată agenților și ofițerilor 

din România și Republica Moldova privind 

schimbul de bune practice în domeniul analizei 

informațiilor, organizată în format online, în cadrul 

proiectului „Cooperare regională pentru prevenirea 

și combaterea criminalității transfrontaliere 

România-Moldova (THOR)”. 

89 

SUERD 

(Strategia UE pentru 

regiunea Dunării) 
- 03.06.2021 

Un reprezentant al 

IGPF 

Reuniunea Grupului de lucru mixt SUERD, în 

cadrul căreia au fost abordate subiectele aferente 

proceselor administrative prevăzute în cadrul Ariei 

de Prioritate nr.11 „Conlucrarea în vederea 

promovării securităţii şi pentru soluţionarea 

problemelor legate de criminalitatea organizată şi 

de infracţiunile grave”, organizat în format online. 

90 

Organizația 

Internațională pentru 

Migrație  

(OIM) 

Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) 

 03.06.2021 
Trei reprezentanți 

a IGPF 

Prima Ședință Globală a Bordului Programului 

Comun OIM-UNDP „Valorificarea migrației 

pentru dezvoltarea durabilă” (MM3), organizată în 

format online. 

91 

Companiei Japan 

Tobacco International 

(JTI) 

Directorul companiei 

JTI în Republica 

Moldova, dl Dorin 

Pavaloi 

03.06.2021 Conducerea IGPF 

Întrevedere de curtoazie a conducerii IGPF cu cea 

a Companiei Japan Tobacco International, axată pe 

schimbul de opinii asupra ultimelor evoluții a 

fenomenului infracțional privind contrabanda cu 



țigări și a produselor de tutungerie în contextul 

pandemiei COVID-19, organizată în incinta IGPF. 

92 Agenția INTERPOL - 07-11.06.2021 
Un reprezentant al 

IGPF 

Curs de instruire cu genericul „Combaterea 

criminalității organizate și a corupției - 

Combaterea corupției în sectorul public”, organizat 

și desfășurat în format online. 

93 Consiliul Europei  08-09.06.2021 
Un reprezentant al 

IGPF 

Conferința cu genericul ,,Convenția 

MEDICRIME: instrument internațional pentru 

combaterea infracțiunilor în domeniul produselor 

farmaceutice contrafăcute în perioada de pandemie 

COVID-19”, organizat în format online. 

94 Misiunea EUBAM 

Șeful Misiunii 

EUBAM, dl Slawomir 

Pichor, 

08.06.2021 

Șeful interimar al 

IGPF, dl Petru 

Corduneanu 

Întrevedere de lucru, în cadrul căreia au fost 

abordate interesele comune de colaborare și 

dezvoltare a rațiilor de cooperare bilaterală, 

organizată în incinta IGPF. 

95 

Centrul Internațional 

pentru Dezvoltarea 

Politicilor Migraționale 

(ICMPD) 

- 
08.06.2021 și 

11.06.2021 

Doi reprezentanți 

ai IGPF 

Ședințe preparatorii către evenimentul de lansare a 

proiectului „Conceptul inovativ de supraveghere 

aeriană relocabilă pentru securitatea frontierelor”, 

implementat de Universitatea Tehnică din Vilnus 

Gedeminas, sub coordonarea Centrului 

Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor 

Migraționale (ICMPD), organizate în format 

online. 

96 
Misiunea OSCE în 

Moldova 
- 08-09.06.2021 

Un reprezentant al 

IGPF 

Cursul de instruire cu tematica „Consolidarea 

capacităților femeilor, pacea și securitatea cu 

accent pe Asia Centrală, Europa de Est, de Sud-Est 

și Caucazul de Sud”, organizat în format online. 

97 
Inspectoratul General al 

Poliției Română 
- 08-10.06.2021 

Șase reprezentanţi 

ai IGPF 

Sesiune de instruire cu genericul „Activitatea 

investigativă în procedura de urmărire și 

identificare a persoanelor dispărute”, organizată în 

format online, în cadrul proiectului „Cooperare 

regională pentru prevenirea și combaterea 

criminalității transfrontaliere România-Moldova 

(THOR)”. 

98 OIPC INTERPOL - 09.06.2021 
Doi reprezentanți 

ai IGPF 

Webinar cu genericul „Jocurile de noroc ilegale și 

criminalitatea organizată”, organizat în format 



online. 

99 

Ambasada Marii Britanii 

și Irlandei de Nord la 

București 

Primul secretar al 

Ambasadei Marii 

Britanii și Irlandei de 

Nord la București, dl 

Paul Hylands 

11.06.2021 

Șeful interimar al 

IGPF, dl Petru 

Corduneanu 

Întrevedere de lucru axată pe identificarea 

intereselor comune de colaborare și dezvoltare a 

relațiilor de cooperare bilaterală, organizată în 

incinta IGPF. 

100 

Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) 

- 11.06.2021 
Un reprezentant al 

IGPF 

Întrevedere online cu reprezentanții PNUD, în 

cadrul căreia au fost abordate rezultatele și 

experiențele comune de colaborare între IGPF și 

PNUD, în realizarea proiectului de construcție a 

Punctului de trecere a frontierei „Palanca”. 

101 
Ambasada Republicii 

Cehe la Chişinău 
- 15.06.2021 

Doi reprezentanți 

ai IGPF 

Ședință de lucru privind proiectul Chinologic 

„Development of the dog handling service of the 

Border Management authorities of the Republic of 

Moldova”, cu reprezentanții Agenției Cehe de 

Dezvoltare. 

102 
„Centrul Internațional de 

Expoziții” SRL 
- 15-17.06.2021 

Trei reprezentanți 

ai IGPF 

Expoziția Internațională Specializată „Arme și 

securitate - 2021” organizată de către „Centrul 

Internațional de Expoziții” SRL, în or. Kiev, 

Ucraina. 

103 
Inspectoratul General al 

Poliției Română 
- 15-17.06.2021 

Cinci 

reprezentanţi ai 

IGPF 

Sesiune online privind pregătirea și desemnarea 

celor mai bune practici în acțiunile de intervenție 

din  cadrul punctele de trecere a frontierei, în 

cadrul Proiectului THOR-GA3-Activitatea 3.1 

„Sesiuni de pregătire ale ofițerilor de poliție și 

Poliției de Frontieră din România și Republica 

Moldova”. 

104 
„British American 

Tobacco-Moldova” SRL 

Reprezentanții British 

American Tobacco-

Moldova, dl Dan 

Glavan și Dumitru 

Ivanov 

16.06.2021 

Șeful interimar al 

IGPF, dl Petru 

Corduneanu, 

de comun cu trei 

reprezentanți ai 

IGPF 

Ședința de lucru privind semnarea 

Memorandumul de colaborare între IGPF și 

„British American Tobacco-Moldova” SRL. 

105 
Biroul Înaltului Comisar 

al Națiunilor Unite pentru 
- 16.06.2021 

Trei reprezentanţi 

ai IGPF 

Ședința de lucru cu genericul „Consolidarea 

capacităților de acordare a asistenței persoanelor, 



Refugiați (UNHCR) care solicită protecție internațională din partea 

statului Republica Moldova”, organizată de către 

UNHCR, în incinta IGPF, cu participarea 

reprezentanților Biroului Migraţie şi Azil. 

106 

Misiunea OIM în 

Republica Moldova  

Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) 

- 16.06.2021 
Un reprezentant al 

IGPF 

Ședinţa în format online în contextul Zilei 

Internaţionale a Remitenţelor, care a avut drept 

obiectiv lansarea Foii de parcurs multianuale 

PNUD-OIM pentru cooperare în domeniul 

migraţiei şi dezvoltării durabile în Moldova. 

107 

Centrul de Drept a 

Avocaților și Avocatul 

Poporului 

- 16.06.2021 
Cinci angajați ai 

IGPF 

Ședința de lucru cu reprezentanții Centrului de 

Drept a Avocaților și Avocatul Poporului, în 

cadrul căreia a fost pusă în discuție tematica 

privind drepturile migranților, organizată de către 

CDA. 

108 
Academia de securitate 

din Estonia 
- 16-17.06.2021 

Cinci 

reprezentanţi ai 

IGPF 

Seminar online „Amenințări hibride și impactul lor 

asupra securității europene”. 

109 
Federația de Atletism din 

RM 
- 

17 – 

22.06.2021 

Un reprezentant al 

IGPF 

Campionatul european pe echipe la Atletism, liga 

III, cu lotul național, organizat de către Federația 

de Atletism din RM, în or. Limassol, Cipru. 

110 

Centrul de Control 

Democrat al Forțelor 

Armate din Geneva 

(DCAF) 

- 21.06.2021 

Cinci 

reprezentanţi ai 

IGPF 

Ședința privind experiența Serbiei în aplicarea 

art.26 din Convenția privind cooperare 

polițienească pentru sud-estul Europei, organizată 

și desfășurată în format online. 

111 

Secretariatul Convenției 

de Cooperare 

Polițienească Pentru 

Europa de Sud-Est (PCC 

SEE) 

- 21.06.2021 
Trei reprezentanţi 

ai IGPF 

Sesiunea PCC SEE Buzz cu genericul „Fight 

against illegal immigration – Practical experience 

of the German Federal Police (BPOL)”, 

desfășurată în format online. 

112 
Ministerul Afacerilor 

Interne al României 
- 

21 – 

25.06.2021 

Un reprezentant al 

IGPF 

Vizită de studiu în domeniul gestionării riscurilor 

și a situațiilor de criză legate de securitate, inclusiv 

terorism, desfășurată în or. București, România. 

113 

Colegiul de Instruire în 

Managementul Frontierei 

al OSCE 

- 
21.06 – 

19.07.2021 

Trei reprezentanţi 

ai IGPF 

Cea de-a 29-a ediție a cursului de instruire pentru 

femei cu funcții de conducere, organizat în format 

online de către Colegiul de Instruire în 



Managementul Frontierei al OSCE. 

114 

Orizont 2020 - 

Programul-cadru de 

cercetare și inovare 

finanțat de Uniunea 

Europeană  

- 23.06.2021 
Doi reprezentanţi 

ai IGPF 

Ședința de evaluare a proiectului BorderUAS, 

finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, în 

format online. 

115 

Orizont 2020 - 

Programul-cadru de 

cercetare și inovare 

finanțat de Uniunea 

Europeană 

- 
23 – 

24.06.2021 

Un reprezentant al 

IGPF 

Ședința pe marginea proiectului ANDROMEDA 

(Greece – Bulgaria Land Maritime Border Trial), 

finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, în 

format online. 

116 
Ministerul Afacerilor 

Interne al României 
- 24.06.2021 

Șase reprezentanţi 

ai IGPF 

Conferința de deschidere a proiectului „Creșterea 

capacității de cooperare polițieneasca 

transfrontalieră în zona lacului Stânca-Costești” 

realizat în cadrul Programului Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014-2020, 

organizată în or. Iaşi, România. 

117 Procesul de la Praga - 24.06.2021 
Un reprezentant al 

IGPF 

Webinar în format online „Reporting Migration: 

the role of media in shaping public opinion and 

polisscies on migration”, organizat în cadrul 

Procesului de la Praga. 

117 

Misiunea OIM 

Programul Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) 

- 24.06.2021 

Patru 

reprezentanţi ai 

IGPF 

Webinar interactiv dedicat parteneriatului dintre 

sectorul public şi privat în domeniul migraţiei şi 

dezvoltării sustenabile, organizat în cadrul 

Programului Global Comun OIM-PNUD 

„Valorificarea migraţiei pentru dezvoltarea 

durabilă” (MM3), în format online. 

118 
Federația de Lupte din 

RM 
- 

24 – 

28.06.2021 

Un reprezentant al 

IGPF 

Turneul Internațional UWW „Yasar Dogu”, 

organizat de către Federația de Lupte din RM, în 

or Istanbul, Turcia. 

119 

Centrul de Control 

Democrat al Forțelor 

Armate din Geneva 

(DCAF) 

- 
28.06 – 

01.07.2021 

Un reprezentant al 

IGPF 

Webinar în format online, privind modul de 

acționare a autorităților de frontieră și procesul 

decizional în situații de pandemie sau situații 

similare. 

120 Misiunea OSCE în - 28.06 – Un reprezentant al „Cursul de conservare a munițiilor”, organizat de 



Moldova 09.07.2021 IGPF către OSCE în RM în comun cu Centrul de 

Armament și Muniții al Armatei Naționale, 

desfășurat în incinta Centrului de Armament și 

Muniții al Armatei Naționale. 

121 
Inspectoratul General al 

Poliției Română 
 

29.06 – 

01.07.2021 

Șase reprezentanţi 

ai IGPF 

Sesiune online privind domeniul investigării 

infracțiunilor contra patrimoniului, în cadrul 

proiectul THOR-GA3- Activitatea 3.1 Sesiuni de 

pregătire ale ofițerilor de poliție și poliției de 

frontieră din România și Republica Moldova. 

122 
Agenția INTERPOL, 

Ambasada SUA din RM 
- 30.06.2021 

Patru 

reprezentanţi ai 

IGPF 

Webinar cu tematica „Combaterea corupției și a 

crimei organizate: Corupția în sectorul public”, 

organizat de către Secția de combatere a corupției 

a INTERPOL, sub egida ambasadei SUA din RM. 

123 

The United Nations 

Interregional Crime and 

Justice Research Institute 

(UNICRI) 

- 30.06.2021 
Un reprezentant al 

IGPF 

Ședinţa online cu reprezentanții The United 

Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute (UNICRI), în scopul realizării 

coordonărilor conexe implementării proiectului 

„CONTACT BLACK Sea” la nivel național. 

124 
Departamentului de 

Energie al SUA 
- 30.06.2021 

Doi reprezentanţi 

ai IGPF 

Ședința de lucru în format online cu reprezentanții 

Departamentului de Energie al SUA, privind 

continuarea programului pentru Depistarea și 

prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe 

nucleare (NNSD). 

125 

Centrul Internațional 

pentru Dezvoltarea 

Politicilor de Migrație 

(ICMPD) 

- 
30.06 – 

01.07.2021 

Unsprezece 

reprezentanţi ai 

IGPF 

Lansarea proiectului „Conceptul inovativ de 

supraveghere aeriană relocabilă pentru securitatea 

frontierelor", finanțat de ICMPD prin MPF, 

desfășurat în incinta Hotelului Jolly Alon. 

 

INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI 

 
 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții 

instituției partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea 

subdiviziunii/ 

autorității MAI 

(inclusiv nr. de 

participanți) 

 

Activități organizate  

 

1. Ambasada Franței în Republica 

Moldova 

1) dl Colonel Patrick 

Chabrol, Atașat de 

19 ianuarie 

2021, 

1) colonel 

Ștefan Pavlov, 

Vizita de curtoazie privind setarea priorităților 

bilaterale, pentru anul 2021 și identificarea 



securitate internă al 

Ambasadei Franței la 

București, 

responsabil pentru 

România și 

Republica Moldova; 

2) dl Maréchal des 

Logis-Chef Sergiu 

Harmanean, Ofițer de 

legătură pentru 

Republica Moldova 

și România. 

ora 10.30 

(sediul IGC) 

Comandant 

general al IGC; 

2) colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct; 

3) colonel 

Carolina Mișcoi, 

șef al DCMI. 

 

noilor oportunități de colaborare 

2. BRCT Iași Conducerea BRCT 

Iași 

21 ianuarie 

2021, începând 

cu ora 09:00 

1) lt.-colonel 

Valentin 

Cioclea, șef al 

DMS; 

2) lt.-major 

Eugeniu 

Belecciu, șef al 

SMP al DMS; 

3) căpitan 

Marina Dediu, 

ofițer principal al 

SMP al DMS; 

4) lt.-major Lilia 

Cojocaru, ofițer 

principal al SMP 

al DMS. 

Sesiune de instruire în format online cu titlul: 

TRAINING – 3RD SESSION: INTERIM AND 

FINAL REPORTS -JOINT OPERATIONAL 

PROGRAMME ROMANIA - REPUBLIC OF 

MOLDOVA 2014-2020, SOFT Project. 

3. România 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

,,Dunărea de Jos” 

Galați 

1.  Șeful delegației: 

colonel Simionel 

Florin, inspector șef 

al Inspectoratului de 

Jandarmi Județean 

,,Dunărea de Jos” 

Galați al Jandarmeriei 

Română a MAI; 

2.  căpitan Cristea 

Mihail, ofițer 

în perioada 25 

– 29 ianuarie 

2021, în sediul 

IGC 

1) colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2) lt.-colonel 

Valentin 

Cioclea, șef al 

DMS; 

3) colonel 

Carolina Mișcoi, 

Vizita la Chișinău a delegației   Inspectoratului 

de Jandarmi Județean ,,Dunărea de Jos” Galați. 

Atelier de instruire în cadrul proiectului 

2SOFT/4.3/93 ,,Creșterea capacităților 

profesionale a personalului implicat în operațiuni 

de combatere a revoltei și gestionarea mulțimii 

în context transfrontalier”. 



specialist ordine 

publică; 

3.  locotenent Bădin 

Mircea Cătălin, ofițer 

specialist relații 

publice și responsabil 

cu implementarea 

proiectului; 

4.  plutonier adjutant 

șef Bratu Georgică, 

comandant grupă 

antiteroristă și 

instructor de 

intervenție 

profesională. 

șef al DCMI a 

IGC. 

4) lt.-major Lilia 

Cojocaru, ofițer 

principal al SMP 

al DMS. 

4. România 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Iași, 

în cadrul  proiectului  

2SOFT/4.3/15 IAȘI 

 

Ședința online 

colonel Tulică 

Mircea, Inspector șef 

al Inspectoratului de 

Jandarmi Județean 

Iași. 

28 ianuarie 

2021, ora 

11:00, în 

cadrul IGC 

1) dna Olga 

Chirpat,  

2) dna Irina 

Vizir,  

3) dl Timercan 

Iurie,  

4) dl Rotar 

Dorin,  

5)  dl Alexandru 

Putere, dna 

Carolina Mișcoi,  

Ședința echipelor de implementare a proiectului 

de asistență externă în parteneriat cu colegii din 

Jandarmeria Iași, în cadrul proiectului  

2SOFT/4.3/15 IAȘI, România. Scopul – discuții 

punctuale pe marginea proiectului bilateral și 

setarea proceselor ce urmează a fi derulate în 

cadrul proiectului.   

5. Direcția promovarea 

drepturilor omului și 

comunicare a Oficiului 

Avocatului Poporului 

dna Ina Galan și 

reprezentanții 

Oficiului Avocatului 

Poporului 

05 februarie 

2021, ora 

10.00, sediul 

IGC 

colonel Carolina 

Mișcoi, șef al 

DCMI; 

colonel 

Alexandru 

Larionov, șef al 

Centrului de 

instrucție. 

Ședință în format online, referitor la instruirile 

pe domeniul ce ține de drepturile omului, în 

temeiul Acordului bilateral de cooperare semnat 

în anul 2018. 

 

6. România 

 

Inspectoratul de 

Reprezentanții 

Inspectoratului 

09 februarie 

2021, ora 

09.00, în 

locotenent 

Negura 

Dumitrița, ofițer 

Participarea la ședința comitetului de 

implimentare a proiectulu, activitate ce se va 

desfășura în sistem on-line. 



Jandarmi Județean 

,,Dunărea de Jos” 

Galați 

cadrul IGC principal al 

DCMI. 

7. Ambasada Italiei în 

Republica Moldova 

1) E.S. Valeria 

BIAGIOTTI, 

Ambasadorul Italiei 

în Republica 

Moldova; 

2) dna Daniela 

Birladeanu, 

traducătoare din 

partea Ambasada 

Republicii Italiene în 

RM. 

09 februarie 

2021, ora 

10.00, în 

cadrul IGC 

1) colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

colonel Carolina 

Mișcoi, șef al 

DCMI. 

Încheierea mandatului în Republica Moldova a 

E.S., dna Valeria BIAGIOTTI, Ambasador al 

Republicii Italiene în RM, mulțumiri pentru 

cooperarea bilaterală (mandant în RM: perioada 

26 ianuarie 2017 – 31 martie 2021), cu părăsirea 

RM la data de 14 martie 2021. 

8. UE 

Ofițeri de legătură 

acreditați și pentru 

Moldova 

1) Eddy ASSENS, 

ofițer de legătură al 

Regatului Țărilor de 

Jos, cu sediul la 

București acreditat 

pentru Republica 

Moldova, România, 

Bulgaria și Ungaria; 

2) Herbert Veyt, 

atașat al poliției din 

Belgia; 

3) Natalie Zeiner, 

atașat al poliției din 

Austria; 

4) Ion Gore, asistent 

al atașatului poliției 

din Austria  

16 februarie 

2021, ora 

14.15, în 

cadrul IGC 

1) colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2) colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct; 

3) colonel 

Carolina Mișcoi, 

șef al DCMI. 

Scopul – vizită de curtoazie și posibilitatea 

cooperării bilaterale pentru anul 2021 și 

identificarea noilor oportunități de colaborare. 

9. Ambasada Italiei în 

Republica Moldova 

colonel Ivano 

Antonio ROMANO, 

Noul Atașat militar al 

Republicii Italia 

pentru Republica 

Moldova, cu sediul la 

17 februarie 

2021, ora 

10.00, în 

cadrul IGC 

1) colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct; 

2) colonel 

Carolina Mișcoi, 

Vizita de curtoazie 



București. șef al DCMI. 

10. România 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Iași 

1) Șeful delegației: 

colonel Tulică 

Mircea, Inspector  șef 

al Inspectoratului de 

Jandarmi Județean 

Iași, (manager de 

proiect); 

2) lt.-colonel Ipate 

Cristian Nelu, adjunct 

al Inspectorului șef 

(manager tehnic al 

proiectului); 

3) lt.-colonel Sfecliș 

Cristian Marius, șef 

Serviciu resurse 

umane (manager 

resurse umane al 

proiectului); 

4) maior Livadaru 

Alina, contabil șef 

(manager financiar al 

proiectului); 

5) lt.-colonel Sitaru 

Antonio, ofițer 

specialist al 

Serviciului ordine și 

siguranță publică 

(instructor pregătire 

în cadrul proiectului); 

6) sublocotenent 

Bojoagă Florin Ionuț, 

asistent proiect. 

16 – 18 

februarie 2021, 

în cadrul IGC 

1) colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2) colonel 

Carolina Mișcoi, 

șef al DCMI; 

3) lt.-major 

Eugeniu 

Belecciu, șef al 

SMP al DMS; 

4) căpitan 

Marina Dediu, 

ofițer principal al 

SMP al DMS; 

5) locotenent-

major Olga 

Chirpat  

6) maior Irina 

Vizir  

7) căpitan Dorin 

Rotar  

Vizita delegației din România în cadrul 

activităților proiectului 2SOFT4.3.15 cu titlul: 

„Consolidarea și pregătirea comună la nivelul 

personalului implicat în asigurarea și restabilirea 

ordinii publice în cadrul manifestărilor publice 

cu impact transfrontalier”. 

11. Ambasada Franței 
in Republica Moldova 

colonel Patrick
 Chabrol,  
Atasat  de . 

securitate intema at 

Ambasadei Frantei

10.03.2021 1. colonel Stefan 
Pavlov. 
Comandant 
general a1 IGC; 
2. colonel Pavel 

Scopul — dezvoltarea cooperârii bilaterale 
pentru anul 2021 st identificarea noilor 
oportunitati de colaborare. 



  ora 16:00 la

 Bucuresti.

 responsabil pentru

 in cadrul IGC 

Romania st Republica 

Moldova. 

Goncear, 

Comandant 

adjunct al IGC; 

3. colonel 

Carolina Miscoi, 

sef a1 DCM I a 

IGC. 

12. Ambasada Franței 
la Chișinau 

E.S. Pascal  LE 
DEUNFF, 
Ambasador a1  
Republics i  
Franceze in 
Republica Moldova 

11.03.2021 Colonel Stefan 
Pavlov, 
Comandantul 
general al IGC. 

Scopul — setarea prioritatilor bilaterale pentru 

anul 2021 si identificarea noilor oportunitñti de 

colaborare. 

13. or. Doha, 
Qatar 

Seicul Khalid bin 
Khalifa bin  
Abdulaziz AI 

4’hani. Prim-

ministru, Ministrul 

Afacerilor lnterne 

al Statului Qatar. 

14 — 

18.03.2021 

1 ) Delegația 
MAI, condusa 
de către Pave1 
Voicu, ministru 
al MAI; 
2) colonel Ștefan 
Pavlov, 
Comandant 
general al IGC. 

Participarea delegației MAI la cea de-a 13-a 

ediție a Expoziției de Securitate și Siguranță 

(Milipol Qatar 2021) 

14. Ambasada Statului 
Qatar la Chișinău  
(str. Vasile Lupu, 9) 

E.S. dl Hamad Bin 

Rashid Al-Athba, 

Ambasadorul Statului 

Qatar în Republica 

Moldova. 

30.03.2021, 

ora 13:00, 

în incinta 

Ambasadei 

Statului Qatar 

la Chișinău  

(str. Vasile 

Lupu, 9) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI,  

3 participanți: 

1) colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2) colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct; 
colonel 
Carolina 
Mișcoi, Șef al 
DCMI a IGC. 

Scopul întrevederii: Discuții bilaterale privind 

cooperarea între părți și paza instituțională a 

Ambasadei. 



15. Ambasada Statului 
Qatar la Chișinău  
(str. Vasile Lupu, 9) 

E.S. dl Hamad Bin 

Rashid Al-Athba, 

Ambasadorul Statului 

Qatar în Republica 

Moldova. 

07.04.2021,  

ora 13:00,  
în incinta 

Ambasadei 

Statului Qatar 

la Chișinău 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI:  

3 participanți. 

1) colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2) colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 
3) colonel 
Dumitru Scurtu, 
Șef al DMO a 
IGC. 

Scopul întrevederii: Discuții bilaterale privind 

cooperarea între părți și paza instituțională a 

Ambasadei. 

16. Serviciul Roman de 

Informații (SRI) 

or. București, România 
 

Instructori: 

- dna Ionescu 

Valentina; 
- dna Zamfira 
Alexandra-Gabriela 

11-15.04.2021, 

or. București, 

România 

 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI:  

4 participanți. 

1) dl Eugeniu 

Belecciu, Șef al 

Serviciului 

management 

proiecte al DMS 

a IGC; 

2) dl Alexandr 

Covco, Șef al 

Serviciului 

analiza riscurilor 

al DMO a IGC; 

3) dl Igor 

Matrosu, 

Comandant-

adjunct al BDS 

,,Scorpion” al 

Participarea delegației MAI la vizita de studiu în 

or. București, România, în domeniul gestionării 

riscurilor și a situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism în cadrul Proiectului 

„Transfer de know-how România Republica 

Moldova (RO-MD)”. 



IGC; 
4) dl Gheorghe 
Dobrovolschi, 
Comandant al 
grupei antitero al 
BDS ,,Scorpion” 
al IGC. 

17 Ambasada Republicii 

Italiene în Republica 

Moldova 

1. E.S. Lorenzo 

Tomassoni, 

Ambasadorul 

Republicii Italiene în 

Republica Moldova; 

2. dna Daniela 

Bîrlădeanu, 

traducător din partea 

Ambasadei 

Republicii Italiene în 

Republica Moldova. 

19.05.2021,  

ora 10:00 

 (în cadrul 

IGC) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

3 participanți: 

1. colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2. colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct al IGC; 

3. căpitan Iulia 

Guțu, Șef al SCI 

al DCMI a IGC. 

Întrevedere de curtoazie, setarea perspectivelor 

de cooperare. 

18 Organizația 

Internațională a 

Francofoniei, cu sediul 

la București 

 

 

 

 

1. dna Cătălina 

Spinu, reprezentant al 

Organizației 

Internaționale a 

Francofoniei, cu 

sediul la București; 

2. dl Patrick 

Chabrol, Atașat de 

securitate internă al 

Ambasadei 

Republicii Franceze 

la București, 

responsabil pentru 

Republica Moldova și 

România; 

21.05.2021,  

ora 11:00  

(în cadrul 

IGC) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

3 participanți: 

1. colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2. colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct al IGC; 

3. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Discuții privind dezvoltarea cunoștințelor 

lingvistice de limbă franceză, în vederea 

participării carabinierilor în misiuni și operații 

internaționale, videoconferință on-line. 



3. reprezentant al 

Alianței franceze din 

Moldova; 

4. partenerii de la 

Paris, care 

gestionează 

programul 

Operațiunilor de 

menținere a Păcii 

(OMP), dl Eric 

Poppe, Reprezentant 

regional. 

Șef al DCMI a 

IGC. 

19 Ambasadele SUA și 

Germania de la 

Chișinău 

1. Ambasadele SUA 

și Germania de la 

Chișinău; 

2. profesorul Joseph 

Vann și dr. Valbona 

Zeneli, profesori la 

GCMC; 

3. absolvenții 

selectați din RM. 

28.05.2021, 

ora 14:00 

(în cadrul 

IGC) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

1 participant: 

colonel Carolina 

Mișcoi, Șef al 

DCMI a IGC. 

Conferința on-line pentru absolvenții Centrului 

George C. Marshall GCMC. 

Scopul: Prezentarea subiectul privind 

„Dezvoltarea Strategiei Naționale de Securitate”. 

20 Autoritatea de 

Management a 

Programului 

Operațional Comun 

România-Republica 

Moldova 2014-2020 

din cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și 

Administrație 

Reprezentanții 

Autorității de 

Management a 

Programului 

Operațional Comun 

România-Republica 

Moldova 

02.06.2021,  

ora 10:00, 

(în cadrul 

IGC) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

4 participanți: 

1. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

2. locotenent-

colonel Valentin 

Cioclea, Șef al 

DMS a IGC; 

3. locotenent-

major Victor 

Luca, ofițer 

principal al SCI 

Autoritatea de Management a Programului 

Operațional Comun Romînia-Republica 

Moldova 2014-2020 din cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

organizat o consultare preliminară, sub forma 

unui focus-grup, on-line pentru a identifica 

nevoile de finanțare din aria viitorului program 

de cooperare transfrontalieră România-

Republica Moldova 2021-2027. 



al DCMI a IGC; 

4. locotenent 

Dumitrița 

Negura, ofițer 

principal al SCI 

al DCMI a IGC. 

21 Atelierul de specialitate 

de consolidare a 

capacităților privind 

femeile, pacea și 

securitatea cu accent pe 

Asia Centrală, Europa de 

Est, Europa de Sud-Est 

și Caucazul de Sud 

Reprezentanții 

Atelierul de 

specialitate de 

consolidare a 

capacităților privind 

femeile, pacea și 

securitatea cu accent 

pe Asia Centrală, 

Europa de Est, 

Europa de Sud-Est și 

Caucazul de Sud 

08–

09.06.2021, 

(în cadrul 

IGC) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

5 participanți: 

1. locotenent-

colonel Timuș 

Ruslan, Șef al 

Secției resurse 

umane a 

Direcției 

regionale 

,,Centru” a IGC; 

2. locotenent-

colonel Ciobanu 

Vasile, Șef al 

Secției resurse 

umane a 

Direcției 

regionale ,,Nord” 

a IGC; 

3. locotenent 

Sinigur Iulia, 

ofițer principal al 

SP al DMRU a 

IGC; 

4. căpitan 

Zlatov Mariana, 

psiholog al 

Serviciului 

resurse umane a 

Direcției 

Atelierul de specialitate de consolidare a 

capacităților privind femeile, pacea și securitatea 

cu accent pe Asia Centrală, Europa de Est, 

Europa de Sud-Est și Caucazul de Sud, în format 

on-line  

(limba engleză cu traducere în  

limba rusă). 

 



regionale ”Sud” 

a IGC; 

5. locotenent 

Negura 

Dumitrița, ofițer 

principal al SCI 

al DCMI a IGC. 

22 UN Woman Reprezentanții UN 

Woman 

08.06.2021, 

ora 15:00, 

(în Sala Mică a 

Colegiului 

MAI) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

2 participanți: 

1. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

2. colonel 

Alexandru 

Larionov, 

Comandant 

unitate 

independentă a 

Centrului de 

Instrucţie 

(u.m.1006) al 

IGC. 

În contextul demersului UN Woman, ședință de 

lucru, unde urmează a fi prezentate propunerile 

participanților pe marginea demersului. 

 

23 UN Women Moldova 

cu Academia de 

Administrare Publică 

 

 

Reprezentanții UN 

Woman 

08.06.2021,  

ora 10:00–

11:00  

 (în cadrul 

IGC) 

 

 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

4 participanți: 

1. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

2. căpitan Iulia 

Guțu, Șef al SCI 

al DCMI a IGC; 

Participarea la Masa rotundă ,,Consolidarea 

capacităților funcționarilor publici privind 

egalitatea de gen, integrarea dimensiunii de gen, 

bugetare în bază de gen, hărțuirea sexuală, 

leadership, Agenda Femeile, Pacea și 

Securitatea”, organizată în cadrul parteneriatului 

UN Women Moldova cu Academia de 

Administrare Publică, în format on-line. 



3. colonel 

Alexandru 

Larionov, 

Comandant 

unitate 

independentă a 

Centrului de 

Instrucţie 

(u.m.1006) al 

IGC; 

4. locotenent 

Olga Buzurniuc, 

ofițer principal al 

SP al DMRU a 

IGC. 

24 Programul de Formare 

On-line a Ocemn / 

Tadoc Privind 

Combaterea Corupției 

Reprezentanții 

Programului de 

Formare On-line a 

Ocemn / Tadoc 

Privind Combaterea 

Corupției 

07–

11.06.2021, 

 (în cadrul 

IGC) 

 

 

începutul 

evenimentului 

la  

07.06.2021, 

ora 10:00  

 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

3 participanți: 

1. maior Ion 

Petica, ofițer 

principal al DSI 

a IGC; 

2. căpitan 

Nicolae Tuluș, 

ofițer principal al 

SIP a DMS a 

IGC; 

3. locotenent-

major Victor 

Luca, ofițer 

principal al SCI 

al DCMI a IGC; 

Participare la programul de instruire on-line 

„ANTI CORUPȚIE” al TADOC, care a avut loc 

în perioada prenotată. 

 

25 UN Woman Reprezentanții UN 

Woman 

10.06.2021, 

ora 15:00, 

în Sala Mică a 

Colegiului MAI 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

La indicația Secretarului de Stat Mariana 

Grama, în contextul demersului UN Woman, 

ședință de lucru, unde urmează a fi prezentate 

propunerile participanților pe marginea 



2 participanți: 

1. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

2. colonel 

Alexandru 

Larionov, 

Comandant 

unitate 

independentă a 

Centrului de 

Instrucţie 

(u.m.1006) al 

IGC. 

demersului. 

 

26 Garda Națională  

a Ucrainei  

1. General-colonel 

Mykola Balan, 

Comandant al Gărzii 

Naționale a Ucrainei; 

2. Comandanți 

adjuncți 3 persoane. 

14–

18.06.2021, 

în or. Kiev, 

Ucraina 

Componența 

delegației IGC 

din 4 

participanți:  

1. colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2. colonel 

Dumitru Scurtu, 

Șef al DMO a 

IGC; 

3. colonel 

Valeriu Baban, 

Șef al DSI a 

IGC; 

4. sergent clasa 

II Dumitru Blaje, 

Comandant de 

grupă 2 de asalt 

al BDS 

,,Scorpion”. 

Participarea delegației IGC la cea de-a XVII–a 

Expoziție internațională specializată în domeniul 

Armelor și Munițiilor, precum și oportunitatea 

efectuării unei vizite de curtoazie în cadrul 

Gărzii Naționale a Ucrainei privind preluarea 

bunelor practici și experiențe ale părții ucrainene 

privind aderarea la FIEP, în calitate de 

observator, precum și semnarea 

Memorandumului de Înțelegere dintre IGC și 

Garda Națională a Ucrainei, care nu cade sub 

incidența tratatelor internaționale și nu implică 

angajamente financiare între Părți. 

27 Președinția portugheză 1. dl LTC Robert 16.06.2021,  Inspectoratul Participarea la seminarul on-line privind 



a Consiliului 

UE/MAEIE și MAI, 

Garda Republicană 

Națională și Forța 

Europeană de 

Jandarmerie 

Osypowicz, 

EUROGENDFOR; 

2. reprezentanții 

Președinției 

portugheze a 

Consiliului 

UE/MAEIE și MAI, 

Gărzii Republicane 

Naționale și Forței 

Europene de 

Jandarmerie. 

ora 10:30,  

(în cadrul 

IGC) 

 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

2 participanți: 

1. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

2. locotenent 

Dumitrița 

Negura, ofițer 

principal al SCI 

al DCMI. 

 

,,Potențialul FEG ca instrument de avangardă în 

cadrul egida UE și ONU. 

28 Secretariatul GUAM Reprezentanții 

Secretariatului 

GUAM 

16.06.2021, 

ora 10:00,  

(în cadrul 

IGC) 

 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

4 participanți: 

1. colonel 

Eduard 

Curdoglo, Șef al 

SOMOP a DMO 

a IGC; 

2. locotenent-

colonel Vasile 

Pleșca, Șef 

adjunct al DSI a 

IGC; 

3.  locotenent-

colonel Dumitru 

Stoica, 

Comandant al 

BDS ,,Scorpion” 

al IGC; 

4. locotenent-

major Gheorghe 

Dobrovolschi, 

Desfășurarea reuniunii subgrupului de lucru al 

ODDS-GUAM în domeniul combaterii 

terorismului, în regim de videoconferință. 



Comandant al 

grupei Antitero 

al BDS 

,,Scorpion” al 

IGC.  

29 Direcția educație 

anticorupție a Centrului 

Național Anticorupție 

1. dl Ion Pruteanu; 

2. dna Natalia 

Cheptea; 

3. dl Grigore 

Lupașcu. 

17.06.2021,  

ora 09:30, 

(în cadrul 

IGC) 

Comandamentul 

General în 

număr de 87 

participanți. 

 

Desfășurarea în perioada 17.06–29.07.2021 a 

ședințelor de instruire anticorupție, în cadrul 

IGC, cu suportul formatorilor Direcției educație 

anticorupție a Centrului Național Anticorupție. 

30 Ambasada Republicii 

Italiene în Republica 

Moldova 

3. E.S. Lorenzo 

Tomassoni, 

Ambasadorul 

Republicii Italiene în 

Republica Moldova; 

4. dna Daniela 

Bîrlădeanu, 

traducător din partea 

Ambasadei 

Republicii Italiene în 

Republica Moldova. 

19.06.2021,  

ora 10:00 

 (în cadrul 

IGC) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

3 participanți: 

4. colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

5. colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct al IGC; 

6. căpitan Iulia 

Guțu, Șef al SCI 

al DCMI a IGC. 

Întrevedere de curtoazie, setarea perspectivelor 

de cooperare. 

31 Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Iași, 

România 

Componența 

delegației din cadrul 

IJJ Iași: 

1. colonel Tulică 

Mircea, Inspector șef 

(manager de proiect); 

2. locotenent-colonel 

Ipate Cristian, 

adjunct al 

Inspectorului șef 

(manager tehnic); 

23.06.2021 

ora 10:30 

(în cadrul 

IGC) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

4 participanți: 

1. colonel Ștefan 

Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2. colonel Pavel 

Goncear, 

Întrevederea delegației cu colonel Ștefan Pavlov, 

Comandant general al IGC. 



locotenent-colonel 

Sitaru Antonio 

(instructor în cadrul 

proiectului). 

Comandant 

adjunct al IGC; 

3. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

locotenent-major 

Eugeniu 

Belecciu, Șef al 

SMP al DMS a 

IGC. 

32 Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Iași, 

România 

Componența 

delegației din cadrul 

IJJ Iași: 

1. colonel Tulică 

Mircea, Inspector șef 

(manager de proiect); 

2. locotenent-colonel 

Ipate Cristian, 

adjunct al 

Inspectorului șef 

(manager tehnic); 

locotenent-colonel 

Sitaru Antonio 

(instructor în cadrul 

proiectului). 

23–24.06.2021 

(în cadrul 

IGC) 

Componența 

echipei 

responsabile din 

cadrul IGC 7 

angajați: 

1. locotenent-

major Eugeniu 

Belecciu, Șef al 

SMP al DMS a 

IGC (responsabil 

de proiect); 

2. locotenent-

colonel Irina 

Vizir, Șef al SA 

al DAD a IGC 

(responsabil 

tehnic); 

3. maior Marina 

Dediu, ofițer 

principal al SMP 

al DMS a IGC 

(asistent de 

proiect); 

4. colonel 

Dumitru Scurtu, 

Șef al DMO a 

IGC; 

Vizita echipei manageriale a proiectului 

2SOFT/4.3/15 din cadrul Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Iași în Republica Moldova. 



5. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

6. colonel 

Veaceslav 

Pogoja, Șef al 

DR „Centru” a 

IGC; 

7. căpitan Dorin 

Rotar, ofițer 

superior al SPM 

al CI al IGC 

(antrenor de 

formare). 

33 Alianța Franceză în 

Moldova, Organizația 

Internațională a 

Francofoniei și 

Jandarmeria Națională 

a Franței. 

1. dl Emmanuel 

Skoulios, Director al 

Alianței Franceze în 

Republica Moldova; 

2. dl Marc Ivarra, 

Prim Consilier si 

Consilier pentru 

Cooperare a 

Republicii Franceze 

în Republica 

Moldova; 

3. dna Doina 

Scutaru, director de 

curs; 

4. dl Veaceslav 

Munteanu, Profesor 

de limbă franceză/ 

nivel începător. 

23.06.2021 

ora 14:30 

în cadrul 

Centrului de 

instrucție al 

IGC (Unitatea 

militară 1006, 

str. Vladimir 

Korolenco, 7) 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

16 participanți: 

1. colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2. colonel Pavel 

Goncear, 

Comandant 

adjunct al IGC; 

3. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

4. colonel 

Alexandru 

Larionov, 

Comandant 

unitate 

independentă al 

Ceremonia de lansare a cursurilor de limbă 

franceză (12 carabinieri-nivel începător), cursuri 

organizate cu suportul și asistența Alianței 

Franceze în Moldova, Organizația Internațională 

a Francofoniei și Jandarmeria Națională a 

Franței. 



Centrului de 

instrucție 

(u.m.1006) al 

IGC; 

5. plus 12 

carabinieri – 

nivel începător 

din subordinea 

IGC. 

34 UN WOMEN Reprezentanții din 

cadrul Asociației 

Naționale a Femeilor 

din Sistemul 

Afacerilor Interne, cu 

suportul UN 

WOMEN 

în zilele de 

19 iunie 2021 

26 iunie 2021 

 03 iulie 2021 

platforma  

on-line ZOOM 

Din cadrul IGC 

au participat 2 

angajați: 

1.  colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

2.  maior Daniela 

Vasilioglo, Șef al 

SP al DMRU a 

IGC. 

Desfășurarea a 3 sesiuni pe subiectul 

comunicării. Aceste instruiri sunt oferite de către 

UN Women Asociaților de femei din sectorul de 

Securitate cu scopul de a fortifica capacitățile si 

cunoștințele acestora, inclusiv competențele de 

comunicare. 

Sesiunile a avut o durată de trei ore fiecare și a 

fost petrecute pe platforma on-line ZOOM. 

35 UN Women Reprezentanții din 

cadrul Asociației 

Naționale a Femeilor 

din Sistemul 

Afacerilor Interne, cu 

suportul UN 

WOMEN  

29.06.2021 

ora 13:30 

Sala de  

protocol a MAI  

Din cadrul IGC 

au participat 3 

angajați: 

1. colonel 

Carolina Mișcoi, 

Șef al DCMI a 

IGC; 

2. colonel 

Alexandru 

Larionov, 

Comandant 

unitate 

independentă al 

Centrului de 

instrucție 

(u.m.1006) al 

IGC; 

3. maior 

La indicația Secretarului de stat, doamna 

Mariana Grama, a fost desfășurată ședința cu 

angajații din subordine, în sala mică a Colegiului 

MAI, privind Oferirea suportului pentru 

Asociațiile de Femei din domeniul Securității și 

Apărării, Serviciului Vamal și Administrației 

Naționale a penitenciarelor prin oferirea 

expertizei de gen și comunicare și programe de 

consolidare a capacităților în perioada aprilie 

2021–ianuarie 2022 (Ref.2021-05-12.01/EC din 

21 mai 2021), organizat de către UN Women. 



Daniela 

Vasilioglo, Șef 

al SP al DMRU 

a IGC. 

36 Secretariatul Tehnic 

Comun a Programului 

Operațional Comun 

România - Republica 

Moldova 2014-2020 

1. dna Tetiana 

Liashenko, ofițer de 

implementare; 

2. dl Vlad Fetcu, 

ofițer de 

implementare; 

3. dl Nicolae Henea, 

ofițer de 

implementare. 

 

08.07.2021 

ora 10:00 

Sala de 

protocol  

etaj 2, în 

cadrul IGC 

 

Inspectoratul 

General de 

Carabinieri al 

MAI, 

5 participanți (4 

reprezentanți ai 

echipei de 

implementare a 

proiectului 

IGC): 

1. colonel 

Ștefan Pavlov, 

Comandant 

general al IGC; 

2. colonel 

Carolina 

Mișcoi, Șef al 

DCMI a IGC; 

3. locotenent-

colonel 

Valentin 

Cioclea, Șef al 

DMS a IGC; 

4. locotenent-

major Lilia 

Cojocaru, 

Ofițer principal 

al SMP al 

DMS a IGC; 

5. locotenent-

major Olga 

Chirpat, Șef al 

Secției 

financiare a 

Ședința de monitorizare a implementării 

proiectului de asistență externă: „Creșterea 

capacităților profesionale ale personalului 

implicat în asigurarea și restabilirea ordinii 

publice în context transfrontalier  

2SOFT/4.3.93” (IGC-Galați), pentru primele 6 

luni de implementare. 

Potrivit scrisorii nr. 5452/ 28.06.2021 a 

Secretariatului Tehnic Comun a Programului 

Operațional Comun România – Republica 

Moldova 2014-2020. 

Scopul vizitei este de a verifica la fața locului 

dacă progresul proiectului este eficient în 

comparație cu progresul deja raportat pentru 

perioada 29.07.2020 – 08.07.2021. 



IGC 

(responsabil 

financiar). 

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
Nr. d/o Denumirea instituției 

partenere 

Reprezentanții instituției 

partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea 

subdiviziunii/ 

autorității MAI 

(inclusiv nr. de 

participanți) 

 

Activități organizate  

 

1. PNUD Moldova PNUD ln Republica 
Moldova proiectul 

„Reducerea riscurilor 

climatice si dezastrelor” 

finanțat de Cooperarea 

Austriaca pentru 

Dezvoltare 

21.12.20 IGSU Un spot video a fost produs in sustinerea 
campaniei de prevenire a IGSU ”O casa 
protejata“ o viata salvata prin asistenta 
proiectului PNUD „Reducerea riscurilor 
climatice si dezastrelor”, care este finantat de 
Cooperarea Austriaca pentru Dezvoltare si va fi 
difuzat la nivel national pentru a sensibiliza 
oamenii cu privire la masurile de prevenire a 
incendiilor. Acesta a fost mediatizat publicului 
larg de posturi TV. 

2. Institutul Mamei 
și a Copilului, 
Institutul 
Oncologic 

Administrația 
Institutului Oncologic 
și a Institutului Mamei si a 

Copilului. 

25.12.20 IGSU Pe 25 decembrie 2020, 22 de autospeciale de 

intervenție din cadrul IGSU au format o 

coloanii imensa de tehnica specializata 

decoratâ cu luminite și ghirlande de sarbatoare. 

Acestea au pomit de la intrarea in capitala de 

pe strada Calea lesilor si au mers pe cele mai 

importante artere a municipiului Chi§inau 

pentru a transmite oamenilor dispozitia de 

sarbñtoare. Caravana Salvatorilor si 

Pompierilor a putut fi văzută de locuitorii 

municipiului in sectoarele Centru, Buiucani, 

Ciocana, Rașcani si Botanica. 

3. Agenția de 
Cooperare 

Transfrontalieră 
și Integrare 
Europeană, 

și Societatea 

Reprezentanții 
Agenției de Cooperare 
Transfrontalieră si 
Integrare Europeană, 
și Societatea Națională 
de Cruce Roșie din 

15.01.21 Direcția 
Regională Situații 

Excepționale Cahul 

Implementarea proiectului „Abordare 
transfrontaliera integrata pentru o mai buna 
capacitate de prevenire, gestionare st reactie la 
situatii de urgența”, Cod 2SOFT/4.2/12, al 
cărui scop este imbunătațirea capacităților de 
răspuns la situații de urgența in zona 
transfrontalieră Galați-Cahul. In cadrul 



Națională de Cruce 

Roșie 

Romania, filiala Galati. 
Autoritățile publice locale 

si a membrilor comisiilor 

pentru situatii 

exceptionale din satele 

Cucoara, Branza, 

Borceag, Zarnesti §i 

Valeni 
Romania, filiala 
Galati. 
Autoritñtile publice 

locale. 

proiectului a fost organizat un seminar de 
schimb de experiență privind bunele practici in 
domeniul situațiilor excepționale, susținut de 
reprezentanți ai DSE Cahul, reprezentanți ai 
Societății Naționale de Cruce Roșie din 
România — filiala Galași și un expert in 
domeniul  situațiilor de urgență“ din Galați, cu 
participarea autorităților locale și a membrilor 
comisiilor pentru situații excepționale din 
satele Cucoara, Branza, Borceag, Zamești și 
Văleni 

4. UE Delegația din 

România 

Delegația din Româmia 19.02.21 IGSU al MAI Delegația din România a acordat cu titlu 

gratuit măști chirurgicale, măști de protecție de 

tip FFP3 costume de protecție, mănuși de 

protecție în valoare de 2 milioane 295.000 

euro. 

Echipamentul a ajuns la Chișinău în urma 

accesării Mecanismului Protecției Civile al 

Uniunii Europene de către IGSU din Republica 

Moldova. 

5. 

 

Ambasada 

Republicii Cehe în 

Republica 

Moldova 

 

Ministerul 

Sănătății Muncii și 

Protecției Sociale 

 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

și Integrării 

Europene  

Doamna Magdalena 

Muller-Uri, vice 

ambasador, consul al 

Ambasadei Cehe în 

Republica Moldova, 

 

Secretara de stat a 

Ministerului Sănății 

Muncii Protecției Sociale 

doamna Tatiana Zatîc,  

 

Secretara de stat a 

Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene doamna Daniela 

Cujbă  

12.02.21 IGSU al MAI 
Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență al MAI a recepționat un lot de 

echipamente specializate de protecție din 

partea Guvernului Republicii Cehe destinate 

instituțiilor medicale din țara noastră, care 

luptă în prima linie cu pandemia COVID-19. 

Donația în suma totală de 1342000 de euro din 

partea Guvernului Republicii Cehe a fost 

posibilă datorită Mecanismului Protecției 

Civile al Uniunii Europene, care a fost activat 

pe data de 3 februarie 2021 de IGSU la 

solicitarea Ministerului Sănătății Muncii și 

Protecției Sociale. În acest context, la data de 

08 februarie Guvernul Republicii 

Cehe  a   luat   decizia de a acorda asistența 



tehnica Republicii Moldova, iar lotul de 

echipament a fost transportat în siguranță de 

Serviciul Pompieri și Salvatori al MAI al 

Republicii Cehe și urmează a fi repartizat în 

cel mai scurt timp instituțiilor  medicale din 

țara noastră.  

6. Ambasada SUA 

in Republica 

Moldova si 

reprezentanții 

autorităților 

publice locale 

Patrik Mohan — șeful 

oficiului afacerilor 

bilaterale Ambasada 

SUA in  

 

Vasile Maxim 

Președintele raionului 

Stefan Voda 

12.03.2021 IGSU La 12  martie in  orașul  Stefan  Voda  a fost 

pusă prima piatra de temelie pentru 

construcția unei noi Unități de Salvatori si 

Pompieri. La eveniment a participat 

conducerea IGSU reprezentată de general — 

maiorul Mihail Harabagiu, oficiali din cadrul 

Ambasadei SUA in Republica Moldova, dar 

si reprezentanții autorităților publice. 

Departamentul de Apărare SUA a investit in  

proiectul  construcției  Unității de la Stefan 

Voda 640 mii dolari americani. Peste 1 

milion 150 mii lei urmează sa fie investiți de 

Guvernul Republicii Moldova in anul 2022, 

iar Consiliul raionului  Stefan Voda  a 

contribuit cu suma de 1 milion 100 mii lei. 

7. Proiectul 

RESPIRO 

Reprezentanții Proiectului 

RESPIRO 

Martie 2021        IGSU Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență s-a alăturat Campaniei sociale de 

promovarea a sănătății psiho –emoționale cu 

genericul “Eu am curaj să merg la psiholog” 

8. 

 

Biroul Afacerilor 

Bilaterale SUA 

Șeful Biroului Afacerilor 

Bilaterale 

Raqmond Sinkevic 

01.04.2021 IGSU  Evenimentul de donație din partea Biroului 

Afacerilor Bilaterale a 170 stații rații portabile 

9. Ambasada SUA în 

Republica 

Moldova 

Dereck J. Hogan  

Ambasadorul SUA în 

Republica Moldova 

03.06.21  IGSU al MAI  Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență a inaugurat noua remiză de salvatori și 

pompieri edificată în raionul Cantemir. 

Construcția din temelie a remizei a fost 

posibilă eforturilor comune a IGSU, 

Ambasadei SUA în Republica Moldova, dar și 

autorităților publice. Proiectul a fost finanțat cu 

suportul Comandamentului European al 

forțelor armate SUA, fiind estimat în sumă de 



350 mii dolari americani. 

 

ACADEMIA ȘTEFAN CEL MARE 

 
 

Nr. d/o 

 

Denumirea instituției 

partenere 

 

Reprezentanții instituției 

partenere 

Data/perioada 

desfășurării 

evenimentului 

Denumirea subdiviziunii/ 

autorității MAI (inclusiv 

nr. de participanți) 

Activități organizate  

 

1. Centrul de Drept al 

femeilor în parteneriat 

cu CIPAL şi susţinut 

de UN Women 

Moldova şi Suedia  

Membrii coordonatori 

ai centrului de Drept al 

femeilor în număr de 3 

06-08 

octombrie, 

2020 

Catedra „Drept 

poliţienesc şi securitate 

publică” (2 participanți) 

Participarea la seminarul-trening cu 

genericul „Cele mai bune practici de 

răspuns al poliţiei la cazurile de violenţă 

în familie”. 

2. Centrul Naţional de 

mediu 

Preşedintele şi 

membrii centrului 

18-22.01.2021 Catedra Drept privat (1 

participant) 

Participarea la cursul de instruire 

„Protecţia mediului, schimbări 

climatice, aspecte de gender şi 

managementul proiectelor de mediu”, 

organizat prin intermediul Platformei 

ZOOM. 

3. Asociația Barourilor 

Americane pentru 

Supremația Legii 

(ABA ROLI Moldova) 

Directorul şi membrii 

asociaţiei 

25.01.2021 Catedra Drept privat (10 

participanţi) 

Participarea la sesiunea de instruire cu 

tematica „Integrarea scrierii și 

argumentării juridice în învățământul 

superior juridic”. Programul 

„Promovarea culturii dezbaterilor în 

învățământul juridic din Republica 

Moldova”, în regim on-line. 

4. VIOSER Training and 

Events SRL 

Membrii companiei 27.01.2021 Catedra Drept privat (1 

participant) 

Participarea la cursul „Închiderea anului 

2020 și Managementul Financiar în 

cadrul Organizațiilor Necomerciale”, în 

regim on-line. 

5. Training și Parteneriat 

Operațional de 

Combatere a crimei 

Organizate 

Experți din UE 25.02.2021 Direcția cooperare 

internațională (2 

participanți) 

Participarea la atelierul de lucru în 

format online pe marginea proiectelor 

lansate de TOPCOP 



6. INTERPOL Experți din cadrul 

INTERPOL 

16.03.21 Catedra Activitate 

specială de Investigații 

(4 participanți) 

Participarea la cursul cu tematica 

”Metode de investigare tacrică a dark 

web-ului” organozat online 

7. ONG ”Femeia 

Contemporană” 

Experți din Suedia și 

Rusia 

19.03.21 Direcția cooperare 

internațională (3 

participanți) 

Participarea la seminarul cu tematica 

”Traficul de femei: probleme, riscuri”, 

organizat online 

8. Europol Experţi 08.04.2021 Catedra ,,Procedură 

penală, criminalistică şi 

securitate 

informaţională”, (1 

participant) 

Participarea la atelierul de lucru ,,New 

scenarios workshop”, care s-a desfăşurat 

online prin intermediul aplicaţiei „Cisco 

Webex”, cu privire la evoluția 

tehnologiei până în anul 2030 și modul 

în care poate fi utilizată de organizațiile 

criminale și în acțiunile de terorism în 

scopul fabricării ilicite ale armelor de 

foc și munițiilor. 

9. MAI al României,  

SRI 

Ofiţeri, inspectori 11.04.21-

15.04.21 

Catedra “Instruire 

militară și intervenții 

profesionale” (1 

participant) 

Vizită de studiu în domeniul gestionării 

riscurilor și a situațiilor de criză legate 

de securitate, inclusiv terrorism. 

10 Consiliul Europei Şeful delegaţiei UE,  

Comisia Europeană 

22.04.2021 Direcția cooperare 

internațională  

(1 participant) 

Participarea în format online la ședința 

Comitetului Director al proiectului 

„Consolidarea sistemului de justiție 

penală bazat pe respectarea drepturilor 

omului în Republica Moldova”. 

11 Academia MAI al 

Federației Ruse din or. 

Volgograd; 

Rectoratul  22.04.2021 Facultatea Drept, ordine 

publică și securitate 

civilă, Direcția 

cooperare internațională  

 (2 participanţi) 

Participarea în format online la 

Conferința internațională cu genericul 

,,Educație modernă: tradiție și inovație”. 

12 Consiliul 

Europei 

Echipa Consiliul 

Europei 

23.04.2021 Rectoratul, Direcția 

cooperare internațională, 

Facultatea Drept, ordine 

publică și securitate 

civilă (3 participanţi) 

 

Participarea la lansarea cursului online 

HELP privind justiția prietenoasă a 

copilului din cadrul Proiectului CoE 

,,Combaterea violenței împotriva 

copiilor din RM”, care se 

implementează din 1 aprilie 2020, ca 



urmare directă a proiectului ,,Protecția 

copiilor împotriva exploatării sexuale și 

a abuzurilor sexuale în RM”. 

13 OIPC Interpol Experţii Interpol 27.04.2021 Catedra ,,Activitate 

specială de investigații 

și anticorupție”, Catedra 

,,Procedură penală, 

criminalistică și 

securitate informațională 

(5 participanţi) 

Participarea în format online la cursul cu 

tematica „Video stratificare – modul în 

care infractorii folosesc straturile video 

pentru a ascunde conținuturi ilicite”. 

14 CEPOL Echipa Cepol 30.04.2021 Direcția cooperare 

internațională  

(1 participant) 

Participarea în format online la 

reuniunea informală pentru a facilita 

schimbul de informații și cooperare fără 

documente. 

15 MAI al RM, SIS Experţi 11.05-

14.05.2021 

Catedra „Instruire 

militară şi intervenţii 

profesionale”  

(1 participant) 

Participarea la vizita de studiu în 

domeniul gestionării riscurilor şi a 

situaţiilor de criză legate de securitate, 

inclusiv terorism în cadrul Proiectului 

„Transfer de know-how România 

Republica Moldova (RO-MD)”. 

16 CEPOL Echipa Cepol 12.05.2021 Direcția cooperare 

internațională  

(1 participant) 

Participarea în format online la webinar-

ul privind schimbul de informații și 

cooperare. 

17 OSCE/PAN MAE şi IE  12.05.2021 Direcția dezvoltare 

profesională  

( 2 participanţi) 

Participarea în format online la 

seminarul tematic privind traficul de 

ființe umane și instruirea poliției. 

18 Delegația Uniunii 

Europene în RM, 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Echipa Oficiului 

Erasmus+ în Moldova 

12.05.2021-

13.05.2021 

Direcția cooperare 

internațională  

(1 participant) 

Participarea în format la sesiunile 

dedicate prezentării noului program 

Erasmus+ 2021-2027. 



19 Interpol Experţi  04.05.2021 Catedra „Procedură 

penală, criminalistică şi 

securitate 

informaţională” 

(1 participant) 

Participarea la webinarul cu genericul 

,,Advanced Use of Graph Sense 

20 Asociația Europeană a 

Studenților în Drept 

(ELSA) 

Cadrele didactice de la 

USM 

05.05.2021 Catedra „Procedură 

penală, criminalistică şi 

securitate 

informaţională” 

(1 participant) 

Participarea la etapa finală a 

Concursului Național de procese 

simulate de Drept penal.  

21 UE MAE şi IE 20.05.21 Direcţia dezvoltare 

profesională, Catedra 

,,Activitate specială de 

investigații și 

anticorupție”, CIPAL  

(5 participanţi) 

Participarea în format on-line la 

Programul pentru integritate cu scopul 

de a sprijini partenerii estici în reformele 

guvernării deschise și în lupta împotriva 

corupției din cadrul instituției în cadrul 

Programului pentru integritate lansat de 

Uniunea Europeană şi implementat de 

OCDE şi Parteneriatul pentru Guvernare 

Deschisă (OGP). 

22 Universitatea MAI al 

Ucrainei din or. 

Odessa 

Rectorul, personalul 

academic 

21.05.2021 Direcția cooperare 

internațională, (1 

participant) 

Participarea în format on-line la masa 

rotundă „Femeile în poliţie: Experienţa 

ţărilor străine”, cu comunicarea 

„Dimensiunea de gen în structurile 

polițienești din RM”. 

23 UE, MAI al RM, MAI 

al României 

Experţi, instructori 23.05.21-

26.05.21 

Comandamentul 

studenți cu statut special 

(1 participant) 

Vizita de studiu în domeniul gestionării 

riscurilor și situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism, (genericul 

tactici de luptă) organizat în cadrul 

Proiectului ,,Transfer de know-how 

România - Republica Moldova (RO-

MD), 

24 Oficiul Consiliul 

Europei la Chişinău în 

cooperare cu Comisia 

Europeană împotriva 

Rasismului și 

Intoleranței (CERI) 

Șeful Oficiului, 

Ambasador-

reprezentanța 

Permanentă a 

Republicii Moldova la 

Consiliul Europei, 

03.06.21 Direcţia dezvoltare 

profesională (1 

participant) 

Participarea la masa rotundă cu 

genericul „Îmbunătăţirea calităţii 

instruirii poliţiştilor, procurorilor şi 

judecătorilor în soluţionarea 

infracţiunilor motivate de ură” în cadrul 

Proiectului regional „Consolidarea 



 Președintă CERI 

 

accesului la justiţie pentru victimele 

discriminării, infracţiunilor motivate de 

ură şi discursurilor de instigare la ură în 

ţările Parteneriatului Estic”; 

25 Academia de 

Administrare Publică 

în parteneriat cu 

Entitatea UN Women 

Moldova, finanțat de 

Guvernul Suediei și 

UE 

Şefa direcţiei 

profesionale a AAP 

08.06.21 Catedra „Drept public și 

securitate a frontierei” 

(1 participant) 

Participarea la masa rotundă cu 

genericul „Consolidarea capacităților 

funcționarelor publice privind egalitatea 

de gen, integrarea dimensiunii de gen, 

bugetarea sensibilă la gen, hârțuirea 

sexuală, liderismul, Agenda „Femeile, 

Pacea și Securitatea”. Masa rotundă a 

avut drept scop prezentarea activităților 

de consolidare a capacităților ce 

urmează a fi realizate cu partenerii de 

dezvoltare în atingerea obiectivelor în 

domeniul egalității de gen; 

26 Oficiul Consiliului 

Europei la Chişinău, 

împreună cu Comisia 

Electorală Centrală, 

Centrul de Instruire 

continuă în domeniul 

electoral şi Consiliul 

Audiovizualului 

Experţi internaţionali 

şi naţionali 

11.06.21 Direcţia dezvoltare 

profesională (1 

participant) 

Participarea în format online la masa 

rotundă cu genericul „O abordare 

complexă privind combaterea 

discursului  de ură în Republica 

Moldova” 

27 Academia de Științe în 

Securitate din or. 

Tallinn, Estonia de 

comun cu Colegiul de 

informații din Europa 

Experţi  16.06.21-

17.06.21 

Decanatul (1 

participant) 

Participarea în format on-line, la cursul 

de instruire „Amenințările hibride și 

impactul asupra securității europene”. 

 2

8 

  

ABA ROLI Moldova  Şefa biroului 17.06.21 Decanatul (1 

participant) 

Direcţia studii şi 

management al calităţii 

(1 participant) 

Conferința națională „Calitatea 

învățământului juridic din Republica 

Moldova”. Temele principale abordate: 

provocările învățământului juridic din 

Republica Moldova, asigurarea calității 

învățământului juridic din Republica 

Moldova, integrarea abilităților practice 

în curriculumul universitar etc.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

Informațiile făcute publice 

de către reprezentanții societății civile 

referitor la activitatea Ministerului Afacerilor Interne  

(semestrul I al anului 2021) 

BIROUL MIGRAȚIE ȘI AZIL 

 
Nr 

d/o 

Denumirea 

reprezentantului 

societății civile 

Data apariției 

informației 

Tipul informației și modul de prezentare 

(va conține date despre informațiile făcute publice de către reprezentanții societății civile referitor la 

activitatea MAI (declarații, sondaje, studii etc.), precum și modul de prezentare a acestora (TV, radio, 

internat, publicații etc.) 

1. Realitatea.md 04.02.2021 Comunicat de presă 

https://www.realitatea.md/doi-ceta-eni-ai-ue-obliga-i-sa-paraseasca-moldova-cu-interdic-ia-de-a-

reveni-timp-de-3-ani-ce-au-facut_120685.html 

2. Publika TV  05.02.2021 Comunicat de presă 

https://www.publika.md/trei-cetateni-straini-din-azerbaidjan-si-federatia-care-se-aflau-ilegal-in-

moldova-plasati-in-custodia-publica_3095212.html 

3. Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

18.02.2021 Comunicat de presă 

https://ase.md/atelierul-de-lucru-regandirea-managementului-migratiei-experienta-europeana-si-

nationala/ 

4. Realitatea.md 11.03.2021 Comunicat de presă 

https://www.realitatea.md/un-azer-anun-at-in-cautare-pentru-escrocherie-re-inut-la-dondu-

eni_122313.html 

5. TV 8 18.03.2021 Comunicat de presă 

https://tv8.md/2021/03/18/foto-sedeau-ilegal-in-r-moldova-patru-indieni-urmeaza-a-fi-extradati/ 

https://www.realitatea.md/doi-ceta-eni-ai-ue-obliga-i-sa-paraseasca-moldova-cu-interdic-ia-de-a-reveni-timp-de-3-ani-ce-au-facut_120685.html
https://www.realitatea.md/doi-ceta-eni-ai-ue-obliga-i-sa-paraseasca-moldova-cu-interdic-ia-de-a-reveni-timp-de-3-ani-ce-au-facut_120685.html
https://www.publika.md/trei-cetateni-straini-din-azerbaidjan-si-federatia-care-se-aflau-ilegal-in-moldova-plasati-in-custodia-publica_3095212.html
https://www.publika.md/trei-cetateni-straini-din-azerbaidjan-si-federatia-care-se-aflau-ilegal-in-moldova-plasati-in-custodia-publica_3095212.html
https://ase.md/atelierul-de-lucru-regandirea-managementului-migratiei-experienta-europeana-si-nationala/
https://ase.md/atelierul-de-lucru-regandirea-managementului-migratiei-experienta-europeana-si-nationala/
https://www.realitatea.md/un-azer-anun-at-in-cautare-pentru-escrocherie-re-inut-la-dondu-eni_122313.html
https://www.realitatea.md/un-azer-anun-at-in-cautare-pentru-escrocherie-re-inut-la-dondu-eni_122313.html
https://tv8.md/2021/03/18/foto-sedeau-ilegal-in-r-moldova-patru-indieni-urmeaza-a-fi-extradati/


6. Știri.md 31.03.2021 Comunicat de presă 

https://stiri.md/article/social/detalii-noi-in-cazul-a-2-irakieni-depistati-la-frontiera 

7. TV 8 13.05.2021 Comunicat de presă 

https://tv8.md/2021/05/13/foto-cinci-barbati-din-turcia-sanctionati-si-obligati-sa-paraseasca-

moldova-acestia-lucrau-ilegal-in-constructii/ 

 

8. Realitatea.md 14.05.2021 Comunicat de presă 

https://realitatea.md/trimis-cu-forta-in-tara-de-origine-cetatean-turc-declarat-indezirabil-pe-o-

perioada-de-15-ani-in-moldova/ 

 

9. Timpul.md 15.05.2021 https://www.timpul.md/articol/maia-sandu-a-cerut-biroului-migraie-i-azil-sa-se-faca-dreptate-in-

cazul-george-simion---doc-165001.html 

 

10. Publika TV 14.06.2021 https://www.publika.md/au-fost-fortati-sa-plece-pentru-a-scapa-de-furia-razboiului-pentru-

refugiatii-ajunsi-in-moldova-tara-noastra-inseamna-acum-acasa_3104381.html 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea 

reprezentantului societății 

civile 

Data apariției 

informației 

Tipul informației și modul de prezentare* 

1. Publika TV 

 

11.01.2021 Participarea la interviu la postul Publika TV privind cazurile de sinucidere și omor, înregistrate 

pe parcursul perioadei a 10 zile  ale lunii ianuarie 2021 

https://www.publika.md/numarul-crimelor-este-in-crestere-in-primele-zece-zile-ale-anului-cele-mai-multe-au-fost-savarsite-

de-craciunul-pe-stil-vechi_3093205.html 

2. PRO TV 

 

12.01.2021 Publicarea informației privind aportul acordat de către ofițerii DIII la dezmembrarea celui mai 

mare site de vânzări de droguri de pe rețeaua Draknet. 
https://protv.md/actualitate/cel-mai-mare-site-de-vanzari-de-droguri-de-pe-dark-net-a-fost-dezmembrat-platforma-

functiona-din-republica-moldova---2553616.html 

3. Radio Sputnic Moldova 

 

13.01.2021 Participarea șefului DIILD, în cadrul emisiunii ”ATITUDINI”. 

https://fb.watch/3w-G2od4wF/ 

4. PrimeTv 

 

14.01.2021 Un ofițer al secției nr. 3 IIPI a  acordat un interviu pentru postul de televiziune  „Prime TV”, 

Primele Știri cu referire la siguranța online a copiilor. 

5. Pagina web Facebook 

(24frontline) 

15.01.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/167727321765418 

https://stiri.md/article/social/detalii-noi-in-cazul-a-2-irakieni-depistati-la-frontiera
https://tv8.md/2021/05/13/foto-cinci-barbati-din-turcia-sanctionati-si-obligati-sa-paraseasca-moldova-acestia-lucrau-ilegal-in-constructii/
https://tv8.md/2021/05/13/foto-cinci-barbati-din-turcia-sanctionati-si-obligati-sa-paraseasca-moldova-acestia-lucrau-ilegal-in-constructii/
https://realitatea.md/trimis-cu-forta-in-tara-de-origine-cetatean-turc-declarat-indezirabil-pe-o-perioada-de-15-ani-in-moldova/
https://realitatea.md/trimis-cu-forta-in-tara-de-origine-cetatean-turc-declarat-indezirabil-pe-o-perioada-de-15-ani-in-moldova/
https://www.timpul.md/articol/maia-sandu-a-cerut-biroului-migraie-i-azil-sa-se-faca-dreptate-in-cazul-george-simion---doc-165001.html
https://www.timpul.md/articol/maia-sandu-a-cerut-biroului-migraie-i-azil-sa-se-faca-dreptate-in-cazul-george-simion---doc-165001.html
https://www.publika.md/au-fost-fortati-sa-plece-pentru-a-scapa-de-furia-razboiului-pentru-refugiatii-ajunsi-in-moldova-tara-noastra-inseamna-acum-acasa_3104381.html
https://www.publika.md/au-fost-fortati-sa-plece-pentru-a-scapa-de-furia-razboiului-pentru-refugiatii-ajunsi-in-moldova-tara-noastra-inseamna-acum-acasa_3104381.html
https://www.publika.md/numarul-crimelor-este-in-crestere-in-primele-zece-zile-ale-anului-cele-mai-multe-au-fost-savarsite-de-craciunul-pe-stil-vechi_3093205.html
https://www.publika.md/numarul-crimelor-este-in-crestere-in-primele-zece-zile-ale-anului-cele-mai-multe-au-fost-savarsite-de-craciunul-pe-stil-vechi_3093205.html
https://protv.md/actualitate/cel-mai-mare-site-de-vanzari-de-droguri-de-pe-dark-net-a-fost-dezmembrat-platforma-functiona-din-republica-moldova---2553616.html
https://protv.md/actualitate/cel-mai-mare-site-de-vanzari-de-droguri-de-pe-dark-net-a-fost-dezmembrat-platforma-functiona-din-republica-moldova---2553616.html
https://fb.watch/3w-G2od4wF/
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/167727321765418


 

6. Pagina web Facebook 

(24frontline) 

 

23.01.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/172893244582159?__cft__[0]=AZVlgXNVZaAAWrulQ3ouDG

EqcgVBz3Qajm8BgI_RnbrlQ9WoEeWBN4WgPUZ24v26VwgSMDHhe0Osmjs0F4I2D_xnITwkhcoXQ7hmflg6B

4--IA-YfYZSVwxEZzgHZh5SRnMTZyhgBgA0FqkLvNydWINF&__tn__=%2CO%2CP-R 

7. realitatealive.md 

 

24.01.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://realitatealive.md/18-exclusiv-discoteca-se-amana-din-nou-rlive-tv-i-front-line-raid-nocturn---

120129.html?fbclid=IwAR2bXkXOaB3SLrI4bHDKrSMbtQu-P1EIKkJALPO_7xk6Zt8qbyyeioxQkIw 

8. Publika.md/ 

 

24.01.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://www.publika.md/distractiile-in-localurile-de-noapte-continua-150-de-petrecareti-surprinsi-dupa-ora-2200-

intr-o-cafenea-din-calarasi_3094260.html 

 

9. Noi.md 

news.yam.md 

sputnik.md 

agora.md 

tv8.md 

jurnal.md 

cotidianul.md 

știri.md 

realitatea.md 

galben.md 

telegraph.md 

protv.md 

29.01.2021 Un bărbat din Orhei, arestat după ce și-a șantajat fosta iubita timp de mai multe luni să îi 

transfere cinci mii de euro. 

 
https://noi.md/md/societate/barbat-retinut-de-oamenii-legii-dupa-ce-si-a-santajat-iubita-timp-de-4-luni 

 
https://newsmaker.md/ro/un-barbat-din-orhei-si-a-santajat-fosta-iubita-pentru-a-o-scurge-de-bani-risca-10-ani-de-

inchisoare-video/ 

 
https://sputnik.md/society/20210129/33424914/Santaj-femeie-bani-barbat-retinut-politie-puscarie.html 

 

https://agora.md/stiri/83296/un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-victima-obligata-sa-i-transfere-

cinci-mii-de-euro 

 

https://tv8.md/2021/01/29/video-un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-timp-de-mai-multe-luni-

sa-ii-transfere-cinci-mii-de-euro/ 

 

https://www.jurnal.md/ro/news/757253d57c7698e7/si-a-santajat-fosta-iubita-timp-de-patru-luni-pentru-a-stoarce-

bani-un-barbat-din-orhei-risca-ani-grei-de-puscarie-video.html 

 

https://cotidianul.md/2021/01/29/si-a-santajat-fosta-iubita-pentru-a-obtine-5-mii-de-euro-un-barbat-din-orhei-

incatusat-de-politisti-chiar-in-fata-portii-video/ 

 

https://stiri.md/article/social/femeie-santajata-timp-de-4-luni-de-fostul-iubit-ce-risca-barbatul-retinut 

 

https://www.realitatea.md/dupa-ce-au-avut-o-rela-ie-amoroasa-peste-hotare-un-barbat-din-orhei-a-pretins-de-la-

fosta-iubita-5-000-de-euro_120417.html?redir2 

 

https://galben.md/2021/01/29/video-un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-timp-de-mai-multe-

https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/172893244582159?__cft__%5b0%5d=AZVlgXNVZaAAWrulQ3ouDGEqcgVBz3Qajm8BgI_RnbrlQ9WoEeWBN4WgPUZ24v26VwgSMDHhe0Osmjs0F4I2D_xnITwkhcoXQ7hmflg6B4--IA-YfYZSVwxEZzgHZh5SRnMTZyhgBgA0FqkLvNydWINF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/172893244582159?__cft__%5b0%5d=AZVlgXNVZaAAWrulQ3ouDGEqcgVBz3Qajm8BgI_RnbrlQ9WoEeWBN4WgPUZ24v26VwgSMDHhe0Osmjs0F4I2D_xnITwkhcoXQ7hmflg6B4--IA-YfYZSVwxEZzgHZh5SRnMTZyhgBgA0FqkLvNydWINF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/172893244582159?__cft__%5b0%5d=AZVlgXNVZaAAWrulQ3ouDGEqcgVBz3Qajm8BgI_RnbrlQ9WoEeWBN4WgPUZ24v26VwgSMDHhe0Osmjs0F4I2D_xnITwkhcoXQ7hmflg6B4--IA-YfYZSVwxEZzgHZh5SRnMTZyhgBgA0FqkLvNydWINF&__tn__=%2CO%2CP-R
https://realitatealive.md/18-exclusiv-discoteca-se-amana-din-nou-rlive-tv-i-front-line-raid-nocturn---120129.html?fbclid=IwAR2bXkXOaB3SLrI4bHDKrSMbtQu-P1EIKkJALPO_7xk6Zt8qbyyeioxQkIw
https://realitatealive.md/18-exclusiv-discoteca-se-amana-din-nou-rlive-tv-i-front-line-raid-nocturn---120129.html?fbclid=IwAR2bXkXOaB3SLrI4bHDKrSMbtQu-P1EIKkJALPO_7xk6Zt8qbyyeioxQkIw
https://www.publika.md/distractiile-in-localurile-de-noapte-continua-150-de-petrecareti-surprinsi-dupa-ora-2200-intr-o-cafenea-din-calarasi_3094260.html
https://www.publika.md/distractiile-in-localurile-de-noapte-continua-150-de-petrecareti-surprinsi-dupa-ora-2200-intr-o-cafenea-din-calarasi_3094260.html
https://noi.md/md/societate/barbat-retinut-de-oamenii-legii-dupa-ce-si-a-santajat-iubita-timp-de-4-luni
https://newsmaker.md/ro/un-barbat-din-orhei-si-a-santajat-fosta-iubita-pentru-a-o-scurge-de-bani-risca-10-ani-de-inchisoare-video/
https://newsmaker.md/ro/un-barbat-din-orhei-si-a-santajat-fosta-iubita-pentru-a-o-scurge-de-bani-risca-10-ani-de-inchisoare-video/
https://sputnik.md/society/20210129/33424914/Santaj-femeie-bani-barbat-retinut-politie-puscarie.html
https://agora.md/stiri/83296/un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-victima-obligata-sa-i-transfere-cinci-mii-de-euro
https://agora.md/stiri/83296/un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-victima-obligata-sa-i-transfere-cinci-mii-de-euro
https://tv8.md/2021/01/29/video-un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-timp-de-mai-multe-luni-sa-ii-transfere-cinci-mii-de-euro/
https://tv8.md/2021/01/29/video-un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-timp-de-mai-multe-luni-sa-ii-transfere-cinci-mii-de-euro/
https://www.jurnal.md/ro/news/757253d57c7698e7/si-a-santajat-fosta-iubita-timp-de-patru-luni-pentru-a-stoarce-bani-un-barbat-din-orhei-risca-ani-grei-de-puscarie-video.html
https://www.jurnal.md/ro/news/757253d57c7698e7/si-a-santajat-fosta-iubita-timp-de-patru-luni-pentru-a-stoarce-bani-un-barbat-din-orhei-risca-ani-grei-de-puscarie-video.html
https://cotidianul.md/2021/01/29/si-a-santajat-fosta-iubita-pentru-a-obtine-5-mii-de-euro-un-barbat-din-orhei-incatusat-de-politisti-chiar-in-fata-portii-video/
https://cotidianul.md/2021/01/29/si-a-santajat-fosta-iubita-pentru-a-obtine-5-mii-de-euro-un-barbat-din-orhei-incatusat-de-politisti-chiar-in-fata-portii-video/
https://stiri.md/article/social/femeie-santajata-timp-de-4-luni-de-fostul-iubit-ce-risca-barbatul-retinut
https://www.realitatea.md/dupa-ce-au-avut-o-rela-ie-amoroasa-peste-hotare-un-barbat-din-orhei-a-pretins-de-la-fosta-iubita-5-000-de-euro_120417.html?redir2
https://www.realitatea.md/dupa-ce-au-avut-o-rela-ie-amoroasa-peste-hotare-un-barbat-din-orhei-a-pretins-de-la-fosta-iubita-5-000-de-euro_120417.html?redir2
https://galben.md/2021/01/29/video-un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-timp-de-mai-multe-luni-sa-ii-transfere-cinci-mii-de-euro/


luni-sa-ii-transfere-cinci-mii-de-euro/ 

 

https://telegraph.md/video-un-barbat-din-orhei-retinut-de-politie-pentru-santaj-isi-ameninta-fosta-iubita-si-pe-

familia-acesteia-pentru-a-obtine-bani/ 

 

https://protv.md/actualitate/de-la-relatie-amoroasa-peste-hotare-la-santaj-in-moldova-un-moldovean-si-a-amenintat-

iubita-cu-bataie-daca-nu-i-da-5-mii-de-euro-momentul-in-care-tanara-i-a-transferat-o-parte-din-bani-barbatul-

retinut-video---2555606.html 

 

10. 

facebook.com 

(24FRONT LINE) 

01.03.2021 https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/196586365546180?__cft__[0]=AZVW74N6

_jWjupTEGkVyS-

S6do5e5ZKfG9qpAGv46k2jsAHdMGlpwfc2zbk3B3LsPEWOLUhiaTF8g8aAD8VxMlZOwwx

aUHq1mY3rSlMIuI2MA1Te5HIXzoueN0e9rO9NxP47Yz3DAYeDyF_aIodkaZahXa3slkmUR

kC23NLcbYZfQg&__tn__=%2CO%2CP-R 

11. Jurnal.md 

 

 

 

publika.md 

 

 

realitatealive.md 

 

 

 

 

tv8.md 

 

 

 

point.md 

 

 

 

unimedia.info 

 

 

sputnik.md 

 

 

06.03.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://www.jurnal.md/ro/news/ee84290086dc8827/momentul-in-care-oamenii-legii-strica-

cheful-petrecaretilor-unui-local-select-din-capitala.html 

 

https://www.publika.md/petreceri-in-plina-pandemie-mai-multi-tineri-prinsi-de-politie-

chefuind-dupa-miezul-noptii-in-localurile-din-capitala_3097291.html 

 

https://realitatealive.md/exclusiv-rlive-tv-i-24-front-line-organizeaza-un-nou-raid-nocturn-in-

cluburile-de-noapte-din-ara---122091.html 

https://www.realitatea.md/desfrau-in-pandemie-peste-o-suta-de-tineri-depista-i-noaptea-trecuta-

chefuind-intr-un-local-din-capitala-video_122095.html 

 

https://tv8.md/2021/03/06/video-distractiile-continua-si-dupa-miezul-noptii-in-unele-localuri-

din-capitala-politia-a-dat-buzna-intr-un-restaurant-unde-chefuiau-aproape-o-suta-de-persoane/ 

 

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/politsiia-provela-reid-v-stolichnom-restorane-

rabotavshem-posle-22-00 

 

https://unimedia.info/ro/news/32bb66e93a5899b4/video-distractia-continua-politia-a-dat-buzna-

intr-un-local-din-capitala-unde-se-distrau-zeci-de-persoane.html 

 

https://sputnik.md/society/20210306/33893257/Video-Petreceau-in-local-dupa-ora-2200---Ce-

amenzi-au-imparitit-politistii-.html 

 

https://noi.md/md/capitala/chef-pe-timp-de-pandemie-politistii-oaspeti-nepoftiti-la-o-discoteca-

din-capitala-video 

https://galben.md/2021/01/29/video-un-barbat-din-orhei-arestat-dupa-ce-a-santajat-o-femeie-timp-de-mai-multe-luni-sa-ii-transfere-cinci-mii-de-euro/
https://telegraph.md/video-un-barbat-din-orhei-retinut-de-politie-pentru-santaj-isi-ameninta-fosta-iubita-si-pe-familia-acesteia-pentru-a-obtine-bani/
https://telegraph.md/video-un-barbat-din-orhei-retinut-de-politie-pentru-santaj-isi-ameninta-fosta-iubita-si-pe-familia-acesteia-pentru-a-obtine-bani/
https://protv.md/actualitate/de-la-relatie-amoroasa-peste-hotare-la-santaj-in-moldova-un-moldovean-si-a-amenintat-iubita-cu-bataie-daca-nu-i-da-5-mii-de-euro-momentul-in-care-tanara-i-a-transferat-o-parte-din-bani-barbatul-retinut-video---2555606.html
https://protv.md/actualitate/de-la-relatie-amoroasa-peste-hotare-la-santaj-in-moldova-un-moldovean-si-a-amenintat-iubita-cu-bataie-daca-nu-i-da-5-mii-de-euro-momentul-in-care-tanara-i-a-transferat-o-parte-din-bani-barbatul-retinut-video---2555606.html
https://protv.md/actualitate/de-la-relatie-amoroasa-peste-hotare-la-santaj-in-moldova-un-moldovean-si-a-amenintat-iubita-cu-bataie-daca-nu-i-da-5-mii-de-euro-momentul-in-care-tanara-i-a-transferat-o-parte-din-bani-barbatul-retinut-video---2555606.html
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/196586365546180?__cft__%5b0%5d=AZVW74N6_jWjupTEGkVyS-S6do5e5ZKfG9qpAGv46k2jsAHdMGlpwfc2zbk3B3LsPEWOLUhiaTF8g8aAD8VxMlZOwwxaUHq1mY3rSlMIuI2MA1Te5HIXzoueN0e9rO9NxP47Yz3DAYeDyF_aIodkaZahXa3slkmURkC23NLcbYZfQg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/196586365546180?__cft__%5b0%5d=AZVW74N6_jWjupTEGkVyS-S6do5e5ZKfG9qpAGv46k2jsAHdMGlpwfc2zbk3B3LsPEWOLUhiaTF8g8aAD8VxMlZOwwxaUHq1mY3rSlMIuI2MA1Te5HIXzoueN0e9rO9NxP47Yz3DAYeDyF_aIodkaZahXa3slkmURkC23NLcbYZfQg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/196586365546180?__cft__%5b0%5d=AZVW74N6_jWjupTEGkVyS-S6do5e5ZKfG9qpAGv46k2jsAHdMGlpwfc2zbk3B3LsPEWOLUhiaTF8g8aAD8VxMlZOwwxaUHq1mY3rSlMIuI2MA1Te5HIXzoueN0e9rO9NxP47Yz3DAYeDyF_aIodkaZahXa3slkmURkC23NLcbYZfQg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/196586365546180?__cft__%5b0%5d=AZVW74N6_jWjupTEGkVyS-S6do5e5ZKfG9qpAGv46k2jsAHdMGlpwfc2zbk3B3LsPEWOLUhiaTF8g8aAD8VxMlZOwwxaUHq1mY3rSlMIuI2MA1Te5HIXzoueN0e9rO9NxP47Yz3DAYeDyF_aIodkaZahXa3slkmURkC23NLcbYZfQg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/frontlinemoldova/posts/196586365546180?__cft__%5b0%5d=AZVW74N6_jWjupTEGkVyS-S6do5e5ZKfG9qpAGv46k2jsAHdMGlpwfc2zbk3B3LsPEWOLUhiaTF8g8aAD8VxMlZOwwxaUHq1mY3rSlMIuI2MA1Te5HIXzoueN0e9rO9NxP47Yz3DAYeDyF_aIodkaZahXa3slkmURkC23NLcbYZfQg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.publika.md/petreceri-in-plina-pandemie-mai-multi-tineri-prinsi-de-politie-chefuind-dupa-miezul-noptii-in-localurile-din-capitala_3097291.html
https://www.publika.md/petreceri-in-plina-pandemie-mai-multi-tineri-prinsi-de-politie-chefuind-dupa-miezul-noptii-in-localurile-din-capitala_3097291.html
https://realitatealive.md/exclusiv-rlive-tv-i-24-front-line-organizeaza-un-nou-raid-nocturn-in-cluburile-de-noapte-din-ara---122091.html
https://realitatealive.md/exclusiv-rlive-tv-i-24-front-line-organizeaza-un-nou-raid-nocturn-in-cluburile-de-noapte-din-ara---122091.html
https://www.realitatea.md/desfrau-in-pandemie-peste-o-suta-de-tineri-depista-i-noaptea-trecuta-chefuind-intr-un-local-din-capitala-video_122095.html
https://www.realitatea.md/desfrau-in-pandemie-peste-o-suta-de-tineri-depista-i-noaptea-trecuta-chefuind-intr-un-local-din-capitala-video_122095.html
https://tv8.md/2021/03/06/video-distractiile-continua-si-dupa-miezul-noptii-in-unele-localuri-din-capitala-politia-a-dat-buzna-intr-un-restaurant-unde-chefuiau-aproape-o-suta-de-persoane/
https://tv8.md/2021/03/06/video-distractiile-continua-si-dupa-miezul-noptii-in-unele-localuri-din-capitala-politia-a-dat-buzna-intr-un-restaurant-unde-chefuiau-aproape-o-suta-de-persoane/
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/politsiia-provela-reid-v-stolichnom-restorane-rabotavshem-posle-22-00
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/politsiia-provela-reid-v-stolichnom-restorane-rabotavshem-posle-22-00
https://unimedia.info/ro/news/32bb66e93a5899b4/video-distractia-continua-politia-a-dat-buzna-intr-un-local-din-capitala-unde-se-distrau-zeci-de-persoane.html
https://unimedia.info/ro/news/32bb66e93a5899b4/video-distractia-continua-politia-a-dat-buzna-intr-un-local-din-capitala-unde-se-distrau-zeci-de-persoane.html
https://sputnik.md/society/20210306/33893257/Video-Petreceau-in-local-dupa-ora-2200---Ce-amenzi-au-imparitit-politistii-.html
https://sputnik.md/society/20210306/33893257/Video-Petreceau-in-local-dupa-ora-2200---Ce-amenzi-au-imparitit-politistii-.html
https://noi.md/md/capitala/chef-pe-timp-de-pandemie-politistii-oaspeti-nepoftiti-la-o-discoteca-din-capitala-video
https://noi.md/md/capitala/chef-pe-timp-de-pandemie-politistii-oaspeti-nepoftiti-la-o-discoteca-din-capitala-video
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publika.md 

 

 

https://agora.md/stiri/84940/petrecere-in-pandemie-peste-o-suta-de-tineri-depistati-noaptea-

trecuta-chefuind-intr-un-local-din-capitala-video 

 

http://tvrmoldova.md/actualitate/video-chef-si-voie-buna-in-pofida-restrictiilor-verificari-

nocturne-in-cluburile-de-noapte-din-chisinau/ 

 

https://echipa.md/2021/03/06/video-momentul-in-care-politistii-au-dat-buzna-intr-un-club-de-

noapte-care-activa-dupa-22-00/ 

 

https://stiri.md/article/social/petrecere-dupa-ora-22-00-politisti-filmati-cum-dau-buzna-intr-un-

local 

 

https://tv8.md/2021/03/06/video-unii-petrecareti-care-au-sfidat-restrictiile-si-au-chefuit-intr-un-

local-din-capitala-s-au-dat-in-spectacol-si-au-bruscat-jurnalistii/ 

 

https://deschide.md/ro/stiri/social/81367/Peste-o-sut%C4%83-de-tineri-depista%C8%9Bi-

noaptea-trecut%C4%83-chefuind-%C3%AEntr-un-local-din-Chi%C8%99in%C4%83u.htm 

 

https://ru.publika.md/v-kishinyove-snova-lovili-zabludivshikhsya-posle-2200-v-restoranakh-

menya-yeto-ne-volnuyut-yeto-vashe-delo_2211422.html 

12. publika.md 07.03.2021 Sensibilizarea motocicliștilor asupra riscurilor producerii accidentelor rutiere, sporirii  

eficienții activității de prevenire a încălcărilor Regulamentului circulației rutiere 

https://www.publika.md/insp-de-la-inceputul-anului-in-republica-moldova-au-avut-loc-sapte-

accidente-rutiere-cu-implicarea-

motociclistilor_3097346.html?fbclid=IwAR3BdQ2CMRxsHiK1vUdL10cv5VXA_EhbiUtqhNn

eJ-jmQMjhOQlJjeMQw8c#ixzz6oRkXtWJS 

 

13.  

 

Jurnal.md 

 

08.03.2021 La început erau privite cu scepticism, dar au reușit să se impună în profesii îmbrățișate de obicei 

de bărbați. 

https://www.jurnal.md/ro/news/6fd196a7a1c76b74/video-la-inceput-erau-privite-cu-scepticism-

dar-au-reusit-sa-se-impuna-in-profesii-imbratisate-de-obicei-de-barbati.html 

14.  

Tvrmoldova.md 

08.03.2021 Poveștile femeilor cu epoleți din Poliția și Armata Republicii Moldova 

http://tvrmoldova.md/social/povestile-femeilor-cu-epoleti-politia-si-armata-republicii-moldova/ 

15.  

Publika.md 

08.03.2021 „Pe tocuri sau în sala de forță, ele pun la pământ bărbații”. Cu ocazia zilei de 8 martie, Poliția 

Republicii Moldova a pregătit un filmuleț video dedicat colegelor. 

https://agora.md/stiri/84940/petrecere-in-pandemie-peste-o-suta-de-tineri-depistati-noaptea-trecuta-chefuind-intr-un-local-din-capitala-video
https://agora.md/stiri/84940/petrecere-in-pandemie-peste-o-suta-de-tineri-depistati-noaptea-trecuta-chefuind-intr-un-local-din-capitala-video
http://tvrmoldova.md/actualitate/video-chef-si-voie-buna-in-pofida-restrictiilor-verificari-nocturne-in-cluburile-de-noapte-din-chisinau/
http://tvrmoldova.md/actualitate/video-chef-si-voie-buna-in-pofida-restrictiilor-verificari-nocturne-in-cluburile-de-noapte-din-chisinau/
https://echipa.md/2021/03/06/video-momentul-in-care-politistii-au-dat-buzna-intr-un-club-de-noapte-care-activa-dupa-22-00/
https://echipa.md/2021/03/06/video-momentul-in-care-politistii-au-dat-buzna-intr-un-club-de-noapte-care-activa-dupa-22-00/
https://stiri.md/article/social/petrecere-dupa-ora-22-00-politisti-filmati-cum-dau-buzna-intr-un-local
https://stiri.md/article/social/petrecere-dupa-ora-22-00-politisti-filmati-cum-dau-buzna-intr-un-local
https://tv8.md/2021/03/06/video-unii-petrecareti-care-au-sfidat-restrictiile-si-au-chefuit-intr-un-local-din-capitala-s-au-dat-in-spectacol-si-au-bruscat-jurnalistii/
https://tv8.md/2021/03/06/video-unii-petrecareti-care-au-sfidat-restrictiile-si-au-chefuit-intr-un-local-din-capitala-s-au-dat-in-spectacol-si-au-bruscat-jurnalistii/
https://deschide.md/ro/stiri/social/81367/Peste-o-sut%C4%83-de-tineri-depista%C8%9Bi-noaptea-trecut%C4%83-chefuind-%C3%AEntr-un-local-din-Chi%C8%99in%C4%83u.htm
https://deschide.md/ro/stiri/social/81367/Peste-o-sut%C4%83-de-tineri-depista%C8%9Bi-noaptea-trecut%C4%83-chefuind-%C3%AEntr-un-local-din-Chi%C8%99in%C4%83u.htm
https://ru.publika.md/v-kishinyove-snova-lovili-zabludivshikhsya-posle-2200-v-restoranakh-menya-yeto-ne-volnuyut-yeto-vashe-delo_2211422.html
https://ru.publika.md/v-kishinyove-snova-lovili-zabludivshikhsya-posle-2200-v-restoranakh-menya-yeto-ne-volnuyut-yeto-vashe-delo_2211422.html
https://www.publika.md/insp-de-la-inceputul-anului-in-republica-moldova-au-avut-loc-sapte-accidente-rutiere-cu-implicarea-motociclistilor_3097346.html?fbclid=IwAR3BdQ2CMRxsHiK1vUdL10cv5VXA_EhbiUtqhNneJ-jmQMjhOQlJjeMQw8c#ixzz6oRkXtWJS
https://www.publika.md/insp-de-la-inceputul-anului-in-republica-moldova-au-avut-loc-sapte-accidente-rutiere-cu-implicarea-motociclistilor_3097346.html?fbclid=IwAR3BdQ2CMRxsHiK1vUdL10cv5VXA_EhbiUtqhNneJ-jmQMjhOQlJjeMQw8c#ixzz6oRkXtWJS
https://www.publika.md/insp-de-la-inceputul-anului-in-republica-moldova-au-avut-loc-sapte-accidente-rutiere-cu-implicarea-motociclistilor_3097346.html?fbclid=IwAR3BdQ2CMRxsHiK1vUdL10cv5VXA_EhbiUtqhNneJ-jmQMjhOQlJjeMQw8c#ixzz6oRkXtWJS
https://www.publika.md/insp-de-la-inceputul-anului-in-republica-moldova-au-avut-loc-sapte-accidente-rutiere-cu-implicarea-motociclistilor_3097346.html?fbclid=IwAR3BdQ2CMRxsHiK1vUdL10cv5VXA_EhbiUtqhNneJ-jmQMjhOQlJjeMQw8c#ixzz6oRkXtWJS
https://www.jurnal.md/ro/news/6fd196a7a1c76b74/video-la-inceput-erau-privite-cu-scepticism-dar-au-reusit-sa-se-impuna-in-profesii-imbratisate-de-obicei-de-barbati.html
https://www.jurnal.md/ro/news/6fd196a7a1c76b74/video-la-inceput-erau-privite-cu-scepticism-dar-au-reusit-sa-se-impuna-in-profesii-imbratisate-de-obicei-de-barbati.html
http://tvrmoldova.md/social/povestile-femeilor-cu-epoleti-politia-si-armata-republicii-moldova/


Ziarelive.ro https://www.publika.md/pe-tocuri-sau-in-sala-de-forta-ele-pun-la-pamant-barbatii-cu-ocazia-

zilei-de-8-martie-politia-republicii-moldova-a-pregatit-un-filmulet-video-dedicat-

colegelor_3097359.html 
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emedicina.md 

 

09.03.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://sinteza.org/2021/03/09/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-

mascatii-de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful/ 

 

https://www.publika.md/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-mascatii-

de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful-

video_3097420.html?fbclid=IwAR0N_vuBJ_HFF7s3CNZWcEEr7wm6Nrbxuul8RMCCLwfN8

6ErhHHMBT9tGnM 

 

https://tv8.md/2021/03/09/video-ca-in-vremurile-bune-distractiile-continua-in-localurile-din-

tara-politia-a-dat-buzna-peste-alti-petrecareti/ 

 

https://stiri.md/article/social/distractie-de-8-martie-in-club-petrecerea-stricata-de-mascatii-fulger 

 

https://punctul.md/video-de-8-martie-fetele-s-au-trezit-cu-baietii-de-la-fulger-

alaturi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-de-8-martie-fetele-s-au-

trezit-cu-baietii-de-la-fulger-alaturi 

 

https://protv.md/actualitate/peste-60-de-cluburi-de-noapte-din-tara-verificate-de-oamenii-legi-

vezi-ce-incalcari-ale-masurilor-de-prevenire-si-combatere-a-pandemiei-au-identificat-politistii-

video---2559936.html 

 

https://deschide.md/ro/stiri/social/81484/VIDEO--Sute-de-tineri-au-petrecut-8-Martie-

%C3%AEn-cluburile-din-capital%C4%83-Cum-au-reac%C8%9Bionat-la-venirea-

Poli%C8%9Biei.htm 

 

https://noi.md/md/societate/chef-de-zile-mari-in-cluburile-de-noapte-din-capitala 

 

https://tv6.md/ro/2021/03/09/sute-de-tineri-au-petrecut-8-martie-in-cluburile-din-capitala-cum-

au-reactionat-la-venirea-politiei/ 

 

https://emedicina.md/peste-700-de-unitati-de-comert-din-rm-verificate-de-politisti-in-ultimele-

doua-zile-cate-procese-verbale-au-fost-intocmite/ 

 

https://paranteze.md/news/8-martie-a-anulat-covid-ul-cluburi-din-capitala-pline-cu-petrecareti 

https://www.publika.md/pe-tocuri-sau-in-sala-de-forta-ele-pun-la-pamant-barbatii-cu-ocazia-zilei-de-8-martie-politia-republicii-moldova-a-pregatit-un-filmulet-video-dedicat-colegelor_3097359.html
https://www.publika.md/pe-tocuri-sau-in-sala-de-forta-ele-pun-la-pamant-barbatii-cu-ocazia-zilei-de-8-martie-politia-republicii-moldova-a-pregatit-un-filmulet-video-dedicat-colegelor_3097359.html
https://www.publika.md/pe-tocuri-sau-in-sala-de-forta-ele-pun-la-pamant-barbatii-cu-ocazia-zilei-de-8-martie-politia-republicii-moldova-a-pregatit-un-filmulet-video-dedicat-colegelor_3097359.html
https://sinteza.org/2021/03/09/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-mascatii-de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful/
https://sinteza.org/2021/03/09/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-mascatii-de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful/
https://www.publika.md/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-mascatii-de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful-video_3097420.html?fbclid=IwAR0N_vuBJ_HFF7s3CNZWcEEr7wm6Nrbxuul8RMCCLwfN86ErhHHMBT9tGnM
https://www.publika.md/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-mascatii-de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful-video_3097420.html?fbclid=IwAR0N_vuBJ_HFF7s3CNZWcEEr7wm6Nrbxuul8RMCCLwfN86ErhHHMBT9tGnM
https://www.publika.md/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-mascatii-de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful-video_3097420.html?fbclid=IwAR0N_vuBJ_HFF7s3CNZWcEEr7wm6Nrbxuul8RMCCLwfN86ErhHHMBT9tGnM
https://www.publika.md/zeci-de-tineri-au-sarbatorit-8-martie-pana-dupa-miezul-noptii-mascatii-de-la-fulger-insa-le-au-stricat-cheful-video_3097420.html?fbclid=IwAR0N_vuBJ_HFF7s3CNZWcEEr7wm6Nrbxuul8RMCCLwfN86ErhHHMBT9tGnM
https://tv8.md/2021/03/09/video-ca-in-vremurile-bune-distractiile-continua-in-localurile-din-tara-politia-a-dat-buzna-peste-alti-petrecareti/
https://tv8.md/2021/03/09/video-ca-in-vremurile-bune-distractiile-continua-in-localurile-din-tara-politia-a-dat-buzna-peste-alti-petrecareti/
https://stiri.md/article/social/distractie-de-8-martie-in-club-petrecerea-stricata-de-mascatii-fulger
https://punctul.md/video-de-8-martie-fetele-s-au-trezit-cu-baietii-de-la-fulger-alaturi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-de-8-martie-fetele-s-au-trezit-cu-baietii-de-la-fulger-alaturi
https://punctul.md/video-de-8-martie-fetele-s-au-trezit-cu-baietii-de-la-fulger-alaturi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-de-8-martie-fetele-s-au-trezit-cu-baietii-de-la-fulger-alaturi
https://punctul.md/video-de-8-martie-fetele-s-au-trezit-cu-baietii-de-la-fulger-alaturi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-de-8-martie-fetele-s-au-trezit-cu-baietii-de-la-fulger-alaturi
https://protv.md/actualitate/peste-60-de-cluburi-de-noapte-din-tara-verificate-de-oamenii-legi-vezi-ce-incalcari-ale-masurilor-de-prevenire-si-combatere-a-pandemiei-au-identificat-politistii-video---2559936.html
https://protv.md/actualitate/peste-60-de-cluburi-de-noapte-din-tara-verificate-de-oamenii-legi-vezi-ce-incalcari-ale-masurilor-de-prevenire-si-combatere-a-pandemiei-au-identificat-politistii-video---2559936.html
https://protv.md/actualitate/peste-60-de-cluburi-de-noapte-din-tara-verificate-de-oamenii-legi-vezi-ce-incalcari-ale-masurilor-de-prevenire-si-combatere-a-pandemiei-au-identificat-politistii-video---2559936.html
https://deschide.md/ro/stiri/social/81484/VIDEO--Sute-de-tineri-au-petrecut-8-Martie-%C3%AEn-cluburile-din-capital%C4%83-Cum-au-reac%C8%9Bionat-la-venirea-Poli%C8%9Biei.htm
https://deschide.md/ro/stiri/social/81484/VIDEO--Sute-de-tineri-au-petrecut-8-Martie-%C3%AEn-cluburile-din-capital%C4%83-Cum-au-reac%C8%9Bionat-la-venirea-Poli%C8%9Biei.htm
https://deschide.md/ro/stiri/social/81484/VIDEO--Sute-de-tineri-au-petrecut-8-Martie-%C3%AEn-cluburile-din-capital%C4%83-Cum-au-reac%C8%9Bionat-la-venirea-Poli%C8%9Biei.htm
https://noi.md/md/societate/chef-de-zile-mari-in-cluburile-de-noapte-din-capitala
https://tv6.md/ro/2021/03/09/sute-de-tineri-au-petrecut-8-martie-in-cluburile-din-capitala-cum-au-reactionat-la-venirea-politiei/
https://tv6.md/ro/2021/03/09/sute-de-tineri-au-petrecut-8-martie-in-cluburile-din-capitala-cum-au-reactionat-la-venirea-politiei/
https://emedicina.md/peste-700-de-unitati-de-comert-din-rm-verificate-de-politisti-in-ultimele-doua-zile-cate-procese-verbale-au-fost-intocmite/
https://emedicina.md/peste-700-de-unitati-de-comert-din-rm-verificate-de-politisti-in-ultimele-doua-zile-cate-procese-verbale-au-fost-intocmite/
https://paranteze.md/news/8-martie-a-anulat-covid-ul-cluburi-din-capitala-pline-cu-petrecareti
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realitatea.md 

 

 

 

facebook.com 

(chisinau.fail) 

 

http://curentul.md/stiri/politia-continua-actiunile-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-au-fost-

intocmite-33-procese-verbale.html 

 

https://echipa.md/2021/03/09/video-politistii-verifica-cluburile-pietele-si-statiile-peco-cei-ce-

nu-respecta-regulile-pandemice-sanctionati/ 

 

http://ntv.md/news/39603 

 

http://www.btv.md/ro/sute-de-tineri-au-petrecut-8-martie-in-cluburile-din-capitala-cum-au-

reactionat-la-venirea-politiei/ 

 

http://tvrmoldova.md/actualitate/politia-a-continuat-verificarile-in-ultimele-doua-zile-controale-

in-cluburi-de-noapte-piete-statii-peco-dar-si-la-persoane-aflate-in-izolare/ 

 

http://www.realitatea.md/-video--dezmatul-din-cluburile-de-noapte-continua--clientii-au-injurat-

-s-au-dat-in-spectacol-si-s-au-comportat-agresiv_122189.html 

 

https://www.facebook.com/chisinau.fail/posts/5182680681802211?__cft__[0]=AZWOyFE4mx

Tx6CGjs43LURVrDlXjAshNpPHXvVS6H5UFqdG9VhhoZMA61wc41btyF6_OoMAmeenEZJ

GZb5_CZN7vylEDw5bR9UBS1N0dhbUcPToT1egjKeApCklnNT52G7dUMFPy1jKsDILf3gAr

IgzqxlEBeLn1t5fK-JGCpooLsg&__tn__=%2CO%2CP-R 
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realitatealive.md 
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paranteze.md 

 

14.03.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://realitatealive.md/live-dupa-mii-de-cazuri-de-covid-in-doar-6-zile-rlive-md-i-24-front-

line-intr-un-nou-ride-in-cluburile-de-noapte-din-ara---122429.html 

 

https://www.publika.md/noaptea-nebunie-ziua-pandemie-peste-50-de-tineri-prinsi-intr-un-club-

de-noapte-din-centrul-capitalei-video_3097749.html 

 

https://www.publika.md/alcool-si-dansuri-intr-un-club-din-capitala-in-timp-ce-medicii-sunt-la-

pamant-iar-in-tara-sunt-anuntate-zilnic-peste-30-de-decese-

video_3097750.html#ixzz6pBgYe4ii 

 

https://paranteze.md/news/revoltator:-peste-50-de-tineri-prinsi-intr-un-club-de-noapte-din-

centrul-capitalei 

 

http://curentul.md/stiri/politia-continua-actiunile-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-au-fost-intocmite-33-procese-verbale.html
http://curentul.md/stiri/politia-continua-actiunile-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19-au-fost-intocmite-33-procese-verbale.html
https://echipa.md/2021/03/09/video-politistii-verifica-cluburile-pietele-si-statiile-peco-cei-ce-nu-respecta-regulile-pandemice-sanctionati/
https://echipa.md/2021/03/09/video-politistii-verifica-cluburile-pietele-si-statiile-peco-cei-ce-nu-respecta-regulile-pandemice-sanctionati/
http://ntv.md/news/39603
http://www.btv.md/ro/sute-de-tineri-au-petrecut-8-martie-in-cluburile-din-capitala-cum-au-reactionat-la-venirea-politiei/
http://www.btv.md/ro/sute-de-tineri-au-petrecut-8-martie-in-cluburile-din-capitala-cum-au-reactionat-la-venirea-politiei/
http://tvrmoldova.md/actualitate/politia-a-continuat-verificarile-in-ultimele-doua-zile-controale-in-cluburi-de-noapte-piete-statii-peco-dar-si-la-persoane-aflate-in-izolare/
http://tvrmoldova.md/actualitate/politia-a-continuat-verificarile-in-ultimele-doua-zile-controale-in-cluburi-de-noapte-piete-statii-peco-dar-si-la-persoane-aflate-in-izolare/
http://www.realitatea.md/-video--dezmatul-din-cluburile-de-noapte-continua--clientii-au-injurat--s-au-dat-in-spectacol-si-s-au-comportat-agresiv_122189.html
http://www.realitatea.md/-video--dezmatul-din-cluburile-de-noapte-continua--clientii-au-injurat--s-au-dat-in-spectacol-si-s-au-comportat-agresiv_122189.html
https://www.facebook.com/chisinau.fail/posts/5182680681802211?__cft__%5b0%5d=AZWOyFE4mxTx6CGjs43LURVrDlXjAshNpPHXvVS6H5UFqdG9VhhoZMA61wc41btyF6_OoMAmeenEZJGZb5_CZN7vylEDw5bR9UBS1N0dhbUcPToT1egjKeApCklnNT52G7dUMFPy1jKsDILf3gArIgzqxlEBeLn1t5fK-JGCpooLsg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/chisinau.fail/posts/5182680681802211?__cft__%5b0%5d=AZWOyFE4mxTx6CGjs43LURVrDlXjAshNpPHXvVS6H5UFqdG9VhhoZMA61wc41btyF6_OoMAmeenEZJGZb5_CZN7vylEDw5bR9UBS1N0dhbUcPToT1egjKeApCklnNT52G7dUMFPy1jKsDILf3gArIgzqxlEBeLn1t5fK-JGCpooLsg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/chisinau.fail/posts/5182680681802211?__cft__%5b0%5d=AZWOyFE4mxTx6CGjs43LURVrDlXjAshNpPHXvVS6H5UFqdG9VhhoZMA61wc41btyF6_OoMAmeenEZJGZb5_CZN7vylEDw5bR9UBS1N0dhbUcPToT1egjKeApCklnNT52G7dUMFPy1jKsDILf3gArIgzqxlEBeLn1t5fK-JGCpooLsg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/chisinau.fail/posts/5182680681802211?__cft__%5b0%5d=AZWOyFE4mxTx6CGjs43LURVrDlXjAshNpPHXvVS6H5UFqdG9VhhoZMA61wc41btyF6_OoMAmeenEZJGZb5_CZN7vylEDw5bR9UBS1N0dhbUcPToT1egjKeApCklnNT52G7dUMFPy1jKsDILf3gArIgzqxlEBeLn1t5fK-JGCpooLsg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://realitatealive.md/live-dupa-mii-de-cazuri-de-covid-in-doar-6-zile-rlive-md-i-24-front-line-intr-un-nou-ride-in-cluburile-de-noapte-din-ara---122429.html
https://realitatealive.md/live-dupa-mii-de-cazuri-de-covid-in-doar-6-zile-rlive-md-i-24-front-line-intr-un-nou-ride-in-cluburile-de-noapte-din-ara---122429.html
https://www.publika.md/noaptea-nebunie-ziua-pandemie-peste-50-de-tineri-prinsi-intr-un-club-de-noapte-din-centrul-capitalei-video_3097749.html
https://www.publika.md/noaptea-nebunie-ziua-pandemie-peste-50-de-tineri-prinsi-intr-un-club-de-noapte-din-centrul-capitalei-video_3097749.html
https://www.publika.md/alcool-si-dansuri-intr-un-club-din-capitala-in-timp-ce-medicii-sunt-la-pamant-iar-in-tara-sunt-anuntate-zilnic-peste-30-de-decese-video_3097750.html#ixzz6pBgYe4ii
https://www.publika.md/alcool-si-dansuri-intr-un-club-din-capitala-in-timp-ce-medicii-sunt-la-pamant-iar-in-tara-sunt-anuntate-zilnic-peste-30-de-decese-video_3097750.html#ixzz6pBgYe4ii
https://www.publika.md/alcool-si-dansuri-intr-un-club-din-capitala-in-timp-ce-medicii-sunt-la-pamant-iar-in-tara-sunt-anuntate-zilnic-peste-30-de-decese-video_3097750.html#ixzz6pBgYe4ii
https://paranteze.md/news/revoltator:-peste-50-de-tineri-prinsi-intr-un-club-de-noapte-din-centrul-capitalei
https://paranteze.md/news/revoltator:-peste-50-de-tineri-prinsi-intr-un-club-de-noapte-din-centrul-capitalei


 

paranteze.md 

 

 

noi.md 

 

https://paranteze.md/news/peste-tot-e-virus-numai-nu-la-sensi.-alcool-si-dansuri-intr-un-local-

din-capitala-in-timp-ce-medicii-sunt-la-pamant 

 

https://noi.md/md/societate/legea-incalcata-la-greu-discotecile-pline-de-petrecareti-si-dupa-ora-

22-00 

 

18.  

unimedia.info 

15.03.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://unimedia.info/ro/news/1d0c78478cfb8ac8/ceban-despre-tinerii-prinsi-intr-un-club-de-

noapte-nu-vreau-sa-fie-amendata-o-matusica-care-vinde-patrunjel-si-sa-avem-flacai-si-fetite-cu-

jeepuri-care-ignora-orice-recomandare.html 

19.  

stiri.md 

 

 

publika.md 

20.03.2021 Măsurile de prevenire a răspândirii infecției Covid-19 în localuri. 

https://stiri.md/article/social/politia-continua-sa-verifice-localurile-din-capitala-tactica-

schimbata 

 
https://www.publika.md/politia-continua-sa-verifice-localurile-din-capitala-de-aceasta-data-au-

schimbat-tactica-foto_3098252_foto_5224411.html 

20.  

sinteza.org 

25.03.2021 70 de angajați ai BPDS „Fulger” au donat sânge și plasma 

https://sinteza.org/2021/03/26/video-70-de-angajati-ai-bpds-fulger-au-donat-sange-si-

plasma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-70-de-angajati-ai-bpds-

fulger-au-donat-sange-si-plasma 

21.  

 

Publika.md 

 

 

 

Jurnal.md 

 

 

emedicina.md 

25.03.2021 S-au mobilizat pentru a ajuta bolnavii de COVID-19, ofițerii Batalionului „Fulger” au donat 

sânge și plasma. 

https://www.publika.md/s-au-mobilizat-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-covid-19-ofiterii-

batalionului-fulger-au-donat-sange-si-plasma_3098644.html 

 

https://www.jurnaltv.md/news/e445cb2c1473e824/70-de-angajati-ai-brigazii-cu-destinatie-

speciala-fulger-au-donat-sange-si-

plasma.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS 

 

https://emedicina.md/ofiterii-batalionului-fulger-s-au-mobilizat-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-

covid/ 

22. www. oamenisikilometri.md 28.03.2021 Un ofițer al Direcției investigații infracțiuni informatice a acordat interviu pentru portalul 

„Oameni și Kilometri”, cu referire la fenomenul de abuz sexual online asupra copiilor. 

https://oamenisikilometri.md/copiii-abuzului-sexual-online 

23.  

publika.md 

31.03.2021 Motivele și cauzelor accidentelor în traficul rutier. 

https://www.publika.md/viteza-excesiva-si-betia-la-volan-continua-sa-faca-victime-in-primele-

trei-luni-ale-anului-s-au-produs-423-de-accidente-rutiere_3099050.html  
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https://sinteza.org/2021/03/26/video-70-de-angajati-ai-bpds-fulger-au-donat-sange-si-plasma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-70-de-angajati-ai-bpds-fulger-au-donat-sange-si-plasma
https://sinteza.org/2021/03/26/video-70-de-angajati-ai-bpds-fulger-au-donat-sange-si-plasma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-70-de-angajati-ai-bpds-fulger-au-donat-sange-si-plasma
https://sinteza.org/2021/03/26/video-70-de-angajati-ai-bpds-fulger-au-donat-sange-si-plasma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-70-de-angajati-ai-bpds-fulger-au-donat-sange-si-plasma
https://www.publika.md/s-au-mobilizat-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-covid-19-ofiterii-batalionului-fulger-au-donat-sange-si-plasma_3098644.html
https://www.publika.md/s-au-mobilizat-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-covid-19-ofiterii-batalionului-fulger-au-donat-sange-si-plasma_3098644.html
https://www.jurnaltv.md/news/e445cb2c1473e824/70-de-angajati-ai-brigazii-cu-destinatie-speciala-fulger-au-donat-sange-si-plasma.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.jurnaltv.md/news/e445cb2c1473e824/70-de-angajati-ai-brigazii-cu-destinatie-speciala-fulger-au-donat-sange-si-plasma.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.jurnaltv.md/news/e445cb2c1473e824/70-de-angajati-ai-brigazii-cu-destinatie-speciala-fulger-au-donat-sange-si-plasma.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://emedicina.md/ofiterii-batalionului-fulger-s-au-mobilizat-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-covid/
https://emedicina.md/ofiterii-batalionului-fulger-s-au-mobilizat-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-covid/
https://oamenisikilometri.md/copiii-abuzului-sexual-online
https://www.publika.md/viteza-excesiva-si-betia-la-volan-continua-sa-faca-victime-in-primele-trei-luni-ale-anului-s-au-produs-423-de-accidente-rutiere_3099050.html
https://www.publika.md/viteza-excesiva-si-betia-la-volan-continua-sa-faca-victime-in-primele-trei-luni-ale-anului-s-au-produs-423-de-accidente-rutiere_3099050.html


24. youtube.com 

24 FRONT LINE 

07.04.2021 https://www.youtube.com/watch?v=9hBpz2QdNTU&t=6s 

25. Realitatea.md 07.04.2021 Lăcașurile de cult în vizorul oamenilor legii. Cât de bine se respecta masurile restrictive? 

https://www.realitatea.md/mobi/laca-urile-de-cult-in-vizorul-oamenilor-legii-cat-de-bine-se-

respecta-masurile-restrictive_123867.html?redir2  

 

26. Agora.md 07.04.2021 Măsurile luate de preoți pentru a asigura respectarea regulilor de prevenție a virusului. 

https://agora.md/stiri/86495/masurile-luate-de-preoti-pentru-a-asigura-respectarea-regulilor-de-

preventie-a-virusului-covid-19-in-biserici-verificate-de-politie  

 

27. Jurnal tv.md 07.04.2021 Unele lăcașuri optează pentru desfășurarea slujbelor online, pentru a evita aglomerația în 

interiorul bisericii. 

https://www.jurnaltv.md/news/c815a4ee15dc1816/index.html  

 

28. https://agora.md  

https://telegraph.md  

https://newsmaker.md 

08.04.2021 Pe pagina oficială a IGP a fost mediatizată informația: Poliția atenționează despre un NOU 

fenomen de fraude în mediul online. 

https://politia.md/ro/content/politia-atentioneaza-despre-un-nou-fenomen-de-fraude-mediul-

online 

 

29. Televiziunea NTV 09.04.2021 Un ofițer din cadrul DIII a oferit un interviu la televiziunea NTV, cu tematica: noul fenomen de 

fraude în mediul online. 

https://ntv.md/news/40343   

30. Compania  

Teleradio Moldova 

11.04.2021 Un ofițer din cadrul DIII a oferit un interviu la Compania Teleradio Moldova, tematica: 

Atacuri.cibernetice. https://www.facebook.com/teleradiomoldova/videos/385391052451265 

31. Televiziunea  

Canal 2 

12.04.2021 Un ofițer din cadrul DIII a oferit un interviu la Canal 2, emisiunea Telemagazin, cu tematica: 

Noul fenomen de fraude în mediul online. 

http://www.canal2.md/emisiuni/telemagazin-13-aprilie-2021-partea-1-ce-este-phishing-si-cum-

arata-cea-mai-gigantica-consola_135525.html 

32. Publika.md 12.04.2021 

 

Vânătoare de vitezomani pe străzile Capitalei. Zeci de conducători auto, trași pe dreapta de 

oamenii legii. 

https://www.publika.md/vanatoare-de-vitezomani-pe-strazile-capitalei-zeci-de-conducatori-

auto-trasi-pe-dreapta-de-oamenii-legii_3099910.html  

 

33. Televiziunea  

Primul în Moldova 

13.04.2021 Un ofițer din cadrul DIII a oferit un interviu la televiziunea Primul în Moldova, tema: "Fraudele 

bancare”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=JhBBPrGx_xA 

34. Autoblog.md 17.04.2021 Atenție șoferi! În această noapte poliția va patrula împreună cu Fulger. Unde vor fi amplasate 

https://www.youtube.com/watch?v=9hBpz2QdNTU&t=6s
https://www.realitatea.md/mobi/laca-urile-de-cult-in-vizorul-oamenilor-legii-cat-de-bine-se-respecta-masurile-restrictive_123867.html?redir2
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filtrele. 

https://autoblog.md/atentie-soferi-in-aceasta-noapte-politia-va-patrula-impreuna-cu-fulger-unde-

vor-fi-amplasate-filtrele/ 

 

35. Jurnal tv.md 19.04.2021 Informare și sensibilizare a opiniei publice referitor la riscurile de infectare cu COVID -19 și 

măsurile de siguranța pe perioada sărbătorilor de Paște. 

https://www.jurnaltv.md/news/c9cd5241931478ef/mai-bine-de-un-an-politistii-lupta-zi-de-zi-cu-

pandemia.html 

36. Jurnal tv.md 21.04.2021 Respectării restricției de circulație în intervalul orelor 23:00 – 05:00 impuse prin Dispoziția nr. 1 

din 01.04.2021 a Comisiei pentru situații excepționale a RM.  

https://www.jurnaltv.md/news/b023de53e39019ba/pentru-ignorarea-restrictiilor-specifice-starii-

de-urgenta-cetatenii-risca-amenzi-de-la-doua-pana-la-cinci-mii-de-lei.html 

37. facebook.com 

Direcția prevenire 

 

TVR Moldova 

 Accidentele rutiere cu implicarea pietonilor și contramăsurile Poliției la subiect. 

https://www.facebook.com/Directiaprevenire/posts/2867032950178521?__cft__[0]=AZUZhihu

0YbIkcNuyqx7-

tuA2aWzh2Ql6CJLsKfsltLmV_0C0uOKswnVfJ55cw5i6_8r0J86yZsAy7L7v0Lrr4fks6jU4Uv6

WpGKg4UKYsKzC-

yBzaeRlr3hQnW9MiO_TIez4r69eMmaFBsJhzk09bmRkJk897KPDFav1Zmhe7fOKM3V28dL

Gjp8IDHTXQnh9Tc&__tn__=%2CO%2CP-R 

38. Tv6.md 26.04.2021 Participarea la emisiunea „Moldova Zi de Zi” la postul TV6 cu subiectul ,,Cele mai frecvente 

cauze ale accidentelor rutiere” și ,,Înaintarea recomandărilor pentru participanții la trafic în 

scopul reducerii accidentelor rutiere”. 

https://tv6.md/2021/04/27/moldova-zi-de-zi-26-04-2021/ 

39. Jurnal tv.md 27.04.2021 Activități de monitorizare și verificare a respectării de către persoanele fizice/juridice a 

restricțiilor impuse pe perioada stării de urgență. 

https://www.jurnaltv.md/news/8d4ceb31515a1974/descinderi-nocturne-in-chisinau-mai-multe-

persoane-au-fost-surprinse-intr-un-local-care-activa-dupa-ora-20-00.html 

40. Jurnal.md 27.04.2021 Descinderi nocturne în Chișinău; Mai multe persoane au fost surprinse într-un local, care activa 

după ora 20:00. 

https://www.jurnaltv.md/news/8d4ceb31515a1974/descinderi-nocturne-in-chisinau-mai-multe-

persoane-au-fost-surprinse-intr-un-local-care-activa-dupa-ora-20-

00.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS 

41. Televiziunea BTV 28.04.2021 Un ofițer din cadrul DIII a oferit un interviu la televiziunea BTV cu tematica: ”Pericolul 

atacurilor cibernetice”. 

https://fb.watch/5apUsBpz-n/ 

42. Jurnal tv.md 28.04.2021 Organizarea a unei ședințe de lucru cu caracter instructiv pentru personalul și conducerea Regiei 

Transport Electric Chișinău, în scopul elucidării problemelor cu care se confruntă cu personalul 

https://autoblog.md/atentie-soferi-in-aceasta-noapte-politia-va-patrula-impreuna-cu-fulger-unde-vor-fi-amplasate-filtrele/
https://autoblog.md/atentie-soferi-in-aceasta-noapte-politia-va-patrula-impreuna-cu-fulger-unde-vor-fi-amplasate-filtrele/
https://www.jurnaltv.md/news/c9cd5241931478ef/mai-bine-de-un-an-politistii-lupta-zi-de-zi-cu-pandemia.html
https://www.jurnaltv.md/news/c9cd5241931478ef/mai-bine-de-un-an-politistii-lupta-zi-de-zi-cu-pandemia.html
https://www.jurnaltv.md/news/b023de53e39019ba/pentru-ignorarea-restrictiilor-specifice-starii-de-urgenta-cetatenii-risca-amenzi-de-la-doua-pana-la-cinci-mii-de-lei.html
https://www.jurnaltv.md/news/b023de53e39019ba/pentru-ignorarea-restrictiilor-specifice-starii-de-urgenta-cetatenii-risca-amenzi-de-la-doua-pana-la-cinci-mii-de-lei.html
https://www.facebook.com/Directiaprevenire/posts/2867032950178521?__cft__%5b0%5d=AZUZhihu0YbIkcNuyqx7-tuA2aWzh2Ql6CJLsKfsltLmV_0C0uOKswnVfJ55cw5i6_8r0J86yZsAy7L7v0Lrr4fks6jU4Uv6WpGKg4UKYsKzC-yBzaeRlr3hQnW9MiO_TIez4r69eMmaFBsJhzk09bmRkJk897KPDFav1Zmhe7fOKM3V28dLGjp8IDHTXQnh9Tc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Directiaprevenire/posts/2867032950178521?__cft__%5b0%5d=AZUZhihu0YbIkcNuyqx7-tuA2aWzh2Ql6CJLsKfsltLmV_0C0uOKswnVfJ55cw5i6_8r0J86yZsAy7L7v0Lrr4fks6jU4Uv6WpGKg4UKYsKzC-yBzaeRlr3hQnW9MiO_TIez4r69eMmaFBsJhzk09bmRkJk897KPDFav1Zmhe7fOKM3V28dLGjp8IDHTXQnh9Tc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Directiaprevenire/posts/2867032950178521?__cft__%5b0%5d=AZUZhihu0YbIkcNuyqx7-tuA2aWzh2Ql6CJLsKfsltLmV_0C0uOKswnVfJ55cw5i6_8r0J86yZsAy7L7v0Lrr4fks6jU4Uv6WpGKg4UKYsKzC-yBzaeRlr3hQnW9MiO_TIez4r69eMmaFBsJhzk09bmRkJk897KPDFav1Zmhe7fOKM3V28dLGjp8IDHTXQnh9Tc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Directiaprevenire/posts/2867032950178521?__cft__%5b0%5d=AZUZhihu0YbIkcNuyqx7-tuA2aWzh2Ql6CJLsKfsltLmV_0C0uOKswnVfJ55cw5i6_8r0J86yZsAy7L7v0Lrr4fks6jU4Uv6WpGKg4UKYsKzC-yBzaeRlr3hQnW9MiO_TIez4r69eMmaFBsJhzk09bmRkJk897KPDFav1Zmhe7fOKM3V28dLGjp8IDHTXQnh9Tc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Directiaprevenire/posts/2867032950178521?__cft__%5b0%5d=AZUZhihu0YbIkcNuyqx7-tuA2aWzh2Ql6CJLsKfsltLmV_0C0uOKswnVfJ55cw5i6_8r0J86yZsAy7L7v0Lrr4fks6jU4Uv6WpGKg4UKYsKzC-yBzaeRlr3hQnW9MiO_TIez4r69eMmaFBsJhzk09bmRkJk897KPDFav1Zmhe7fOKM3V28dLGjp8IDHTXQnh9Tc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Directiaprevenire/posts/2867032950178521?__cft__%5b0%5d=AZUZhihu0YbIkcNuyqx7-tuA2aWzh2Ql6CJLsKfsltLmV_0C0uOKswnVfJ55cw5i6_8r0J86yZsAy7L7v0Lrr4fks6jU4Uv6WpGKg4UKYsKzC-yBzaeRlr3hQnW9MiO_TIez4r69eMmaFBsJhzk09bmRkJk897KPDFav1Zmhe7fOKM3V28dLGjp8IDHTXQnh9Tc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://tv6.md/2021/04/27/moldova-zi-de-zi-26-04-2021/
https://www.jurnaltv.md/news/8d4ceb31515a1974/descinderi-nocturne-in-chisinau-mai-multe-persoane-au-fost-surprinse-intr-un-local-care-activa-dupa-ora-20-00.html
https://www.jurnaltv.md/news/8d4ceb31515a1974/descinderi-nocturne-in-chisinau-mai-multe-persoane-au-fost-surprinse-intr-un-local-care-activa-dupa-ora-20-00.html
https://www.jurnaltv.md/news/8d4ceb31515a1974/descinderi-nocturne-in-chisinau-mai-multe-persoane-au-fost-surprinse-intr-un-local-care-activa-dupa-ora-20-00.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
https://www.jurnaltv.md/news/8d4ceb31515a1974/descinderi-nocturne-in-chisinau-mai-multe-persoane-au-fost-surprinse-intr-un-local-care-activa-dupa-ora-20-00.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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https://fb.watch/5apUsBpz-n/


întreprinderii în procesul de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 și înaintarea 

recomandărilor de prevenire a infecției. 

https://www.jurnaltv.md/news/c202a77de3c6e890/troleibuzele-continua-sa-fie-arhipline-iar-

taxatorii-spun-ca-nu-le-pot-interzice-oamenilor-sa-urce-in-transport.html 

43. Jurnal tv.md 29.04.2021 Activități de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor cu elemente combinate ale 

operațiunii ,,Pietonul”. 

https://www.jurnaltv.md/news/9e1f4fd9d114a80d/numeroasele-accidente-cu-implicarea-

pietonilor-i-a-determinat-pe-politisti-sa-treaca-la-actiuni.html 

44. Publika.md 30.04.2021 Activități de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor cu elemente combinate ale 

operațiunii ,,Pietonul”. 

https://www.publika.md/politistii-amendeaza-tot-mai-multi-vitezomani-numarul-e-de-sase-ori-

mai-mare-comparativ-cu-aceeasi-perioada-a-anului-trecut_3098953.html 

45. publika.md 01.05.2021 Activități de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor cu elemente 

combinate ale operațiunii ,,Pietonul”. 

https://www.publika.md/politia-disciplineaza-conducatorii-auto-zeci-de-soferi-au-fost-

amendati-din-cauza-ca-nu-cedeaza-trecerea-pietonilor_3101277.html 

46.  

 

Punctul.md 

 

 

 

 

Tv8.md 

04.05.2021 În perioada 1-3 mai, Poliția a reacționat la 2.888 de apeluri de urgență, zilnic intervenind la 

circa 960 de sesizări. 

https://punctul.md/in-perioada-1-3-mai-politia-a-reactionat-la-2-888-de-apeluri-de-urgenta-

zilnic-intervenind-la-circa-960-de-

sesizari/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=in-perioada-1-3-mai-politia-a-

reactionat-la-2-888-de-apeluri-de-urgenta-zilnic-intervenind-la-circa-960-de-sesizari 

 

https://tv6.md/ro/2021/05/04/furturi-din-locuinte-violenta-in-familie-rapiri-de-automobile-

interventia-politistilor-de-paste-video/ 

47. Unimedia 04.05.2021 Un agent de la „Fulger”, campion la powerlifting: „Nu vă dorim să-l întâlniți la vreo 

reținere”. 

https://unimedia.info/ro/news/231e93fddb4d8837/un-agent-de-la-fulger-campion-la-

powerlifting-nu-va-dorim-sa-l-intalniti-la-vreo-

retinere.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

48.  

 

Publica.md 

 

 

Tv8.md 

11.05.2021 Încă un complice la cazul răpirii ex-judecătorului ucrainean Mykola Chaus, REȚINUT. 

https://www.publica.md/30-de-zile-de-arest-pentru-unul-dintre-complicii-in-cazul-rapirii-

fostului-judecator-ucrainean-mycola-ceaus 3101955.html 

 

https://tv8.md/2021/05/11/video-noi-detalii-despre-ancheta-privind-disparitia-fostului-judecator-

ucrainean-nicolai-ceaus/ 

https://www.jurnaltv.md/news/c202a77de3c6e890/troleibuzele-continua-sa-fie-arhipline-iar-taxatorii-spun-ca-nu-le-pot-interzice-oamenilor-sa-urce-in-transport.html
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https://www.publica.md/30-de-zile-de-arest-pentru-unul-dintre-complicii-in-cazul-rapirii-fostului-judecator-ucrainean-mycola-ceaus%203101955.html
https://www.publica.md/30-de-zile-de-arest-pentru-unul-dintre-complicii-in-cazul-rapirii-fostului-judecator-ucrainean-mycola-ceaus%203101955.html
https://tv8.md/2021/05/11/video-noi-detalii-despre-ancheta-privind-disparitia-fostului-judecator-ucrainean-nicolai-ceaus/
https://tv8.md/2021/05/11/video-noi-detalii-despre-ancheta-privind-disparitia-fostului-judecator-ucrainean-nicolai-ceaus/


 

Jurnaltv.md 

 

News.yam.md 

 

https://www.jurnaltv.md/news/7596be67a6aedac9/index.html 

https://news.yam.md/ro/story/11792021 

49. 24FrontLine  

 

Tv8.md 

 

News.yam.md 

13.05.2021 24 FRONT LINE - Din prima linie a vieții și securității (Ep. 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=y1W-k_jX1Ic&t=26s 

Explozii și focuri de armă pe poligonul de la Bulboaca. Ofițerii de la Fulger au făcut o 

demonstrație de forță. 

https:///tv8.md/2021/05/14/video-explozii-si-focuri-de-arma-pe-poligonul-de-la-bulboaca-

ofiterii-de-la-fulger-au-facut-o-demonstratie-de-forta/ 

 

https://news.yam.md/ro/story/11804618 

 

50.  

 

Regional.md 

 

Realitatea.md 

 

Deschide.md 

 

 

Tv6.md 

 

Punctul.md 

 

 

 

Tvrmoldova.md 

 

Btv.md 

 

Curentul.md 

25.05.2021 „Fortuna” bat-o vina. Mascații de la Fulger au luat cu „asalt” un cazino clandestin din 

Chișinău. 

https://regional.md/activitatea-unui-cazino-din-capitala-care-activa-ilegal-sistata-de-oamenii-

legii/ 

 

https://realitatea.md/video-descinderi-la-un-cazino-din-capitala-localul-activa-ilegal-24-24/ 

 

https://deschide.md/ro/stiri/social/85677/VIDEO--%E2%80%9EFortuna%E2%80%9D-bat-o-

vina-Masca%C8%9Bii-de-la-Fulger-au-luat-cu-%E2%80%9Easalt%E2%80%9D-un-cazino-

clandestin-din-Chi%C8%99in%C4%83u.htm 

 

https://tv6.md/ro/2021/05/25/activitatea-unui-cazino-ilegal-din-capitala-sistata-video/ 

 

https://punctul.md/un-cazino-care-activa-ilegal-luat-cu-asalt-de-catre-politistii-bpds-

fulger/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-cazino-care-activa-ilegal-luat-

cu-asalt-de-catre-politistii-bpds-fulger 

 

http://tvrmoldova.md/social/activitatea-unui-cazino-care-activa-ilegal-sistata-de-politie/ 

 

http://www.btv.md/ro/video-activitatea-ilegala-a-unui-cazino-din-capitala-sistata-de-politie/ 

 

http://curentul.md/stiri/o-sala-de-jocuri-de-noroc-activa-clandestin-in-capitala-oamenii-legii-

documenteaza-cazul.html 

 

https://www.jurnaltv.md/news/7596be67a6aedac9/index.html
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Sputnic.md 

26.05.2021 O rețea de trafic de droguri, demascată de ofițerii INI și PCCOCS. Drogurile erau aduse din 

Ucraina. 

https://sinteza.org/2021/05/26/__trashed-

2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=__trashed-2 

 

https://echipa.md/2021/05/26/video-aduceau-droguri-din-ucraina-si-le-vindeau-prin-telegram-

un-barbat-si-o-femeie-retinuti/ 

 

https://paranteze.md/news/fotovideo:-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-

si-procurori.-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina 

 

https://n4.md/video-droguri-pe-telegram-doi-suspecti-urmau-sa-castige-peste-12-milioane-de-

lei/ 

 

https://zugo.md/actualitate/video-contrabanda-de-droguri-de-peste-un-milion-de-lei-schema-

prin-intermediul-careia-actionau-traficantii/161875/actualitate 

 

https://www.jurnal.md/ro/news/ae23a096a01af80d/video-aduceau-droguri-din-ucraina-in-r-

moldova-o-tanara-de-27-de-ani-si-un-tanar-de-26-de-ani-risca-ani-grei-de-puscarie.html 

 

https://www.publika.md/operatiune-de-amploare-intr-un-caz-de-contrabanda-a-ofiterilor-ini-

pccocs-si-mascatii-de-la-fulger-doi-suspecti-retinuti-video_3103064.html 

 

https://tv6.md/ro/2021/05/26/o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-narcoticele-erau-

aduse-prin-contrabanda-din-ucraina-video/ 

 

https://punctul.md/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-

drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-

ucraina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-o-noua-retea-de-trafic-de-

droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina 

 

https://www.ziarulnational.md/video-droguri-aduse-din-ucraina-camuflate-printre-obiecte-de-

uz-casnic-si-vandute-prin-intermediul-magazinelor-online/ 

 

http://tvrmoldova.md/social/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-deconspirata-cum-

ajungeau-drogurile-in-r-moldova/ 

 

https://esp.md/ru/node/38534 

https://sinteza.org/2021/05/26/__trashed-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=__trashed-2
https://sinteza.org/2021/05/26/__trashed-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=__trashed-2
https://echipa.md/2021/05/26/video-aduceau-droguri-din-ucraina-si-le-vindeau-prin-telegram-un-barbat-si-o-femeie-retinuti/
https://echipa.md/2021/05/26/video-aduceau-droguri-din-ucraina-si-le-vindeau-prin-telegram-un-barbat-si-o-femeie-retinuti/
https://paranteze.md/news/fotovideo:-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori.-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina
https://paranteze.md/news/fotovideo:-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori.-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina
https://n4.md/video-droguri-pe-telegram-doi-suspecti-urmau-sa-castige-peste-12-milioane-de-lei/
https://n4.md/video-droguri-pe-telegram-doi-suspecti-urmau-sa-castige-peste-12-milioane-de-lei/
https://zugo.md/actualitate/video-contrabanda-de-droguri-de-peste-un-milion-de-lei-schema-prin-intermediul-careia-actionau-traficantii/161875/actualitate
https://zugo.md/actualitate/video-contrabanda-de-droguri-de-peste-un-milion-de-lei-schema-prin-intermediul-careia-actionau-traficantii/161875/actualitate
https://www.publika.md/operatiune-de-amploare-intr-un-caz-de-contrabanda-a-ofiterilor-ini-pccocs-si-mascatii-de-la-fulger-doi-suspecti-retinuti-video_3103064.html
https://www.publika.md/operatiune-de-amploare-intr-un-caz-de-contrabanda-a-ofiterilor-ini-pccocs-si-mascatii-de-la-fulger-doi-suspecti-retinuti-video_3103064.html
https://tv6.md/ro/2021/05/26/o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-narcoticele-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina-video/
https://tv6.md/ro/2021/05/26/o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-narcoticele-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina-video/
https://punctul.md/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina
https://punctul.md/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina
https://punctul.md/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina
https://punctul.md/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-demascata-de-politisti-si-procurori-drogurile-erau-aduse-prin-contrabanda-din-ucraina
https://www.ziarulnational.md/video-droguri-aduse-din-ucraina-camuflate-printre-obiecte-de-uz-casnic-si-vandute-prin-intermediul-magazinelor-online/
https://www.ziarulnational.md/video-droguri-aduse-din-ucraina-camuflate-printre-obiecte-de-uz-casnic-si-vandute-prin-intermediul-magazinelor-online/
http://tvrmoldova.md/social/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-deconspirata-cum-ajungeau-drogurile-in-r-moldova/
http://tvrmoldova.md/social/video-o-noua-retea-de-trafic-de-droguri-deconspirata-cum-ajungeau-drogurile-in-r-moldova/
https://esp.md/ru/node/38534


 

https://sputnik.md/society/20210526/34886854/Doi-tineri-au-ajuns-pe-mana-politiei-Urmau-sa-

castige-12-milioane-de-lei-.html 
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28.05.2021 Trafic de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău. Grup infracțional, depistat de poliție. 

https://realitatea.md/video-trafic-de-droguri-pe-teritoriul-municipiului-chisinau-grup-

infractional-depistat-de-politie/ 

 

https://deschide.md/ro/stiri/social/85861/VIDEO--Dou%C4%83-persoane-re%C8%9Binute-

pentru-trafic-de-droguri-Vindeau-heroin%C4%83-pe-teritoriul-municipiului-

Chi%C8%99in%C4%83u.htm 

 

https://unimedia.info/ro/news/2f86c45601a7b820/doi-barbati-retinuti-pentru-trafic-de-droguri-

vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-

chisinau.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
https://sinteza.org/2021/05/28/video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-

droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-

chisinau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-doi-barbati-de-30-si-35-

de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-

chisinau 

 

https://www.jurnal.md/ro/news/aa37e0469dbeb80f/video-trafic-de-heroina-in-cantitati-deosebit-

de-mari-la-chisinau-doi-dealeri-au-fost-prinsi-si-arestati.html 

 

https://www.publika.md/doi-oameni-au-fost-retinuti-pentru-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-

heroina-in-capitala-video_3103217.html 

 

https://safenews.md/video-vindeau-heroina-in-capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-

arestati/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-vindeau-heroina-in-

capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-arestati 

 

https://n4.md/video-fenomenul-drogurilor-tot-mai-raspandit-in-tara-noastra/ 

 

https://tv6.md/ro/2021/05/28/vindeau-heroina-consumatorilor-din-chisinau-doi-indivizi-retinuti-

de-mascatii-de-la-fulger-video/ 

 

https://sputnik.md/society/20210526/34886854/Doi-tineri-au-ajuns-pe-mana-politiei-Urmau-sa-castige-12-milioane-de-lei-.html
https://sputnik.md/society/20210526/34886854/Doi-tineri-au-ajuns-pe-mana-politiei-Urmau-sa-castige-12-milioane-de-lei-.html
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https://realitatea.md/video-trafic-de-droguri-pe-teritoriul-municipiului-chisinau-grup-infractional-depistat-de-politie/
https://deschide.md/ro/stiri/social/85861/VIDEO--Dou%C4%83-persoane-re%C8%9Binute-pentru-trafic-de-droguri-Vindeau-heroin%C4%83-pe-teritoriul-municipiului-Chi%C8%99in%C4%83u.htm
https://deschide.md/ro/stiri/social/85861/VIDEO--Dou%C4%83-persoane-re%C8%9Binute-pentru-trafic-de-droguri-Vindeau-heroin%C4%83-pe-teritoriul-municipiului-Chi%C8%99in%C4%83u.htm
https://deschide.md/ro/stiri/social/85861/VIDEO--Dou%C4%83-persoane-re%C8%9Binute-pentru-trafic-de-droguri-Vindeau-heroin%C4%83-pe-teritoriul-municipiului-Chi%C8%99in%C4%83u.htm
https://unimedia.info/ro/news/2f86c45601a7b820/doi-barbati-retinuti-pentru-trafic-de-droguri-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://unimedia.info/ro/news/2f86c45601a7b820/doi-barbati-retinuti-pentru-trafic-de-droguri-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://unimedia.info/ro/news/2f86c45601a7b820/doi-barbati-retinuti-pentru-trafic-de-droguri-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sinteza.org/2021/05/28/video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau
https://sinteza.org/2021/05/28/video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau
https://sinteza.org/2021/05/28/video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau
https://sinteza.org/2021/05/28/video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau
https://sinteza.org/2021/05/28/video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-doi-barbati-de-30-si-35-de-ani-suspectati-de-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau
https://www.jurnal.md/ro/news/aa37e0469dbeb80f/video-trafic-de-heroina-in-cantitati-deosebit-de-mari-la-chisinau-doi-dealeri-au-fost-prinsi-si-arestati.html
https://www.jurnal.md/ro/news/aa37e0469dbeb80f/video-trafic-de-heroina-in-cantitati-deosebit-de-mari-la-chisinau-doi-dealeri-au-fost-prinsi-si-arestati.html
https://www.publika.md/doi-oameni-au-fost-retinuti-pentru-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-in-capitala-video_3103217.html
https://www.publika.md/doi-oameni-au-fost-retinuti-pentru-trafic-de-droguri-acestia-vindeau-heroina-in-capitala-video_3103217.html
https://safenews.md/video-vindeau-heroina-in-capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-arestati/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-vindeau-heroina-in-capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-arestati
https://safenews.md/video-vindeau-heroina-in-capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-arestati/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-vindeau-heroina-in-capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-arestati
https://safenews.md/video-vindeau-heroina-in-capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-arestati/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-vindeau-heroina-in-capitala-si-acum-risca-inchisoare-2-barbati-arestati
https://n4.md/video-fenomenul-drogurilor-tot-mai-raspandit-in-tara-noastra/
https://tv6.md/ro/2021/05/28/vindeau-heroina-consumatorilor-din-chisinau-doi-indivizi-retinuti-de-mascatii-de-la-fulger-video/
https://tv6.md/ro/2021/05/28/vindeau-heroina-consumatorilor-din-chisinau-doi-indivizi-retinuti-de-mascatii-de-la-fulger-video/


http://oficial.md/social/doua-persoane-au-fost-retinute-pentru-trafic-de-droguri-vindeau-heroina-

pe-teritoriul-municipiului-chisinau 
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Pagina de facebook.com  

01.06.2021 1 iunie, ziua mult așteptată de copii!!! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=948060882594754&id=100021725

539658 
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Jurnal.md 

02.06.2021 Trei moldoveni, anunțați în căutare internațională, au fost extrădați în Republica Moldova. Unul 

din ei este condamnat la 8 ani de închisoare. 

https://politia.md/ro/content/-trei-moldovenianuntati-cautare-internationala-au-

fost-extradati 

 

https://www.jurnal.md/ro/news/3d571f69b63118cd/trei-moldoveni-anuntati-in-

urmarire-internationala-au-fost-extradati-in-republica-moldova.html 
 

55 publika.md 05.06.2021 "Ciclism, dincolo de criză", proiectul în care s-au aventurat zeci de bicicliști amatori și polițiști 

într-o cursă de opt kilometri pe străzile Capitalei. 

https://www.publika.md/ciclism-dincolo-de-criza-proiectul-in-care-s-au-aventurat-

zeci-de-biciclisti-amatori-si-politisti-intr-o-cursa-de-opt-kilometri-pe-strazile-

capitalei_3103780.html  
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Unimedia.info 

06.06.2021 Ofițerul de la Fulger, Mihail Ursu a ocupat locul trei la Competiția Internațională „FILA” 

https://unimedia.info/ro/news/63c70eb0520518ba/ofiterul-fulger-mihail-ursu-a-

ocupat-locul-trei-la-competitia-internationala-fila.html 
 

57 Televiziunea  

Primul în Moldova 

07.06.2021 Un ofițer din cadrul DIII a oferit un interviu televiziunii Primul în Moldova, în cadrul căruia a 

fost abordat subiectul:" Un nou fenomen de phishing a site-lor care comercializează pizza sau 

oferă servicii de catering”. 

https://primul.md/ru/novye-formy-

kibermoshennichestva?fbclid=IwAR3oBkYD1pYeTi-

kpuchrH_N4Cn8Bx1XbwUK3Hdkq3W5Bg9XJfOZlVMXnB8 

58 TV8 10.06.2021 Depresia, cauza de bază a suicidului. 

https://www.facebook.com/279010012571033/videos/2603711586600604?__cft__

[0]=AZUnr9X0NS9bXfBkCk882atoWRvAwTKoqmfyrYNjGqNw4b6hRfOAfG

WQSFtAWkmdWyQJqYpXb5-

http://oficial.md/social/doua-persoane-au-fost-retinute-pentru-trafic-de-droguri-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau
http://oficial.md/social/doua-persoane-au-fost-retinute-pentru-trafic-de-droguri-vindeau-heroina-pe-teritoriul-municipiului-chisinau
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=948060882594754&id=100021725539658
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https://www.jurnal.md/ro/news/3d571f69b63118cd/trei-moldoveni-anuntati-in-urmarire-internationala-au-fost-extradati-in-republica-moldova.html
https://www.jurnal.md/ro/news/3d571f69b63118cd/trei-moldoveni-anuntati-in-urmarire-internationala-au-fost-extradati-in-republica-moldova.html
https://www.publika.md/ciclism-dincolo-de-criza-proiectul-in-care-s-au-aventurat-zeci-de-biciclisti-amatori-si-politisti-intr-o-cursa-de-opt-kilometri-pe-strazile-capitalei_3103780.html
https://www.publika.md/ciclism-dincolo-de-criza-proiectul-in-care-s-au-aventurat-zeci-de-biciclisti-amatori-si-politisti-intr-o-cursa-de-opt-kilometri-pe-strazile-capitalei_3103780.html
https://www.publika.md/ciclism-dincolo-de-criza-proiectul-in-care-s-au-aventurat-zeci-de-biciclisti-amatori-si-politisti-intr-o-cursa-de-opt-kilometri-pe-strazile-capitalei_3103780.html
https://unimedia.info/ro/news/63c70eb0520518ba/ofiterul-fulger-mihail-ursu-a-ocupat-locul-trei-la-competitia-internationala-fila.html
https://unimedia.info/ro/news/63c70eb0520518ba/ofiterul-fulger-mihail-ursu-a-ocupat-locul-trei-la-competitia-internationala-fila.html
https://primul.md/ru/novye-formy-kibermoshennichestva?fbclid=IwAR3oBkYD1pYeTi-kpuchrH_N4Cn8Bx1XbwUK3Hdkq3W5Bg9XJfOZlVMXnB8
https://primul.md/ru/novye-formy-kibermoshennichestva?fbclid=IwAR3oBkYD1pYeTi-kpuchrH_N4Cn8Bx1XbwUK3Hdkq3W5Bg9XJfOZlVMXnB8
https://primul.md/ru/novye-formy-kibermoshennichestva?fbclid=IwAR3oBkYD1pYeTi-kpuchrH_N4Cn8Bx1XbwUK3Hdkq3W5Bg9XJfOZlVMXnB8
https://www.facebook.com/279010012571033/videos/2603711586600604?__cft__%5b0%5d=AZUnr9X0NS9bXfBkCk882atoWRvAwTKoqmfyrYNjGqNw4b6hRfOAfGWQSFtAWkmdWyQJqYpXb5-M38T9dzIcNVWin_isIqiaMOJvWYVpnUQvbqnzVkw7DANvMdWHgrqlrK-4Aj7et5mV8zxOodBZKrjY
https://www.facebook.com/279010012571033/videos/2603711586600604?__cft__%5b0%5d=AZUnr9X0NS9bXfBkCk882atoWRvAwTKoqmfyrYNjGqNw4b6hRfOAfGWQSFtAWkmdWyQJqYpXb5-M38T9dzIcNVWin_isIqiaMOJvWYVpnUQvbqnzVkw7DANvMdWHgrqlrK-4Aj7et5mV8zxOodBZKrjY
https://www.facebook.com/279010012571033/videos/2603711586600604?__cft__%5b0%5d=AZUnr9X0NS9bXfBkCk882atoWRvAwTKoqmfyrYNjGqNw4b6hRfOAfGWQSFtAWkmdWyQJqYpXb5-M38T9dzIcNVWin_isIqiaMOJvWYVpnUQvbqnzVkw7DANvMdWHgrqlrK-4Aj7et5mV8zxOodBZKrjY


M38T9dzIcNVWin_isIqiaMOJvWYVpnUQvbqnzVkw7DANvMdWHgrqlrK-

4Aj7et5mV8zxOodBZKrjY  
59 Pagina web Poliția.md 18.06.2021 Mai multe persoane reținute și automobile ridicate, anterior sustrase din spațiul UE în valoare de 

peste 12 milioane lei. 

https://politia.md/ro/content/mai-multe-persoane-retinute-si-automobile-ridicate-

anterior-sustrase-din-spatiul-ue-valoare?fbclid=IwAR0quV5Fyk-

JownjbLMjufEwe9rnqkfs1Ac5D1SI4MN_XJN5aTtS-jutnpo 

 

60 Pagina web Poliția.md 

 

 

 

 

 

Unimedia.info 

23.06.2021 Cinci persoane plasate în arest, dintre care doi turci, în dosarul contrabandei de peste 200 kg de 

heroină din Iran. 

https://politia.md/ro/content/cinci-persoane-plasate-arest-dintre-care-doi-turci-

dosarul-contrabandei-de-peste-200-kg-

de?fbclid=IwAR3vmTPE0TKtNQKjROcxYMliT4Y4Ulk8cdF6Gi2ho-

BliP8yL6yYljPmEsc 

 

https://unimedia.info/ro/news/2b54c11c7441186a/video-foto-din-iran-in-rusia-

apoi-in-ucraina-inainte-de-a-fi-adusa-in-r-moldova-procurorii-scot-la-iveala-

detalii-despre-captura-record-de-heroina.html 
 

61 TV Moldova1 26.06.2021 Ziua combaterii consumului de droguri. 

https://www.facebook.com/tvmoldova1/posts/4748027988560161?__cft__[0]=AZ

WNEoQau9fx6ug1y-

UD30kHnpoLbzw9PkouzBrtpiQi6eBkYoC0MvcV3PEcLRuUgvGETJfuEk1ONS

RhSgBSJo_n196sjQNntLm1gCz79axvWJLjFSQjufQeSmrLOulEUtHlun8i0lG6_a

tqn7k-XxnT4aiExh2kwRq8hYh59mBuGQ&__tn__=%2CO%2CP-R 

62 Radio Vocea Speranței  

Republica Moldova 

26.06.2021 Ziua Internațională de Combatere a Abuzului şi Traficului ilicit de Droguri | Ediție Specială. 

https://rvs.md/ziua-internationala-de-combatere-a-abuzului-si-traficului-ilicit-de-

droguri-editie-speciala/ 
63 Canal2.md 29.06.2021 Pericolul drogurilor, explicate copiilor. Cine sunt consumatorii şi cum sunt influențați de 

dealeri”. 

http://www.canal2.md/emisiuni/pericolul-drogurilor-explicate-copiilor-cine-sunt-

consumatorii-si-cum-sunt-influentati-de-dealeri_138670.html 

 

https://www.facebook.com/279010012571033/videos/2603711586600604?__cft__%5b0%5d=AZUnr9X0NS9bXfBkCk882atoWRvAwTKoqmfyrYNjGqNw4b6hRfOAfGWQSFtAWkmdWyQJqYpXb5-M38T9dzIcNVWin_isIqiaMOJvWYVpnUQvbqnzVkw7DANvMdWHgrqlrK-4Aj7et5mV8zxOodBZKrjY
https://www.facebook.com/279010012571033/videos/2603711586600604?__cft__%5b0%5d=AZUnr9X0NS9bXfBkCk882atoWRvAwTKoqmfyrYNjGqNw4b6hRfOAfGWQSFtAWkmdWyQJqYpXb5-M38T9dzIcNVWin_isIqiaMOJvWYVpnUQvbqnzVkw7DANvMdWHgrqlrK-4Aj7et5mV8zxOodBZKrjY
https://politia.md/ro/content/mai-multe-persoane-retinute-si-automobile-ridicate-anterior-sustrase-din-spatiul-ue-valoare?fbclid=IwAR0quV5Fyk-JownjbLMjufEwe9rnqkfs1Ac5D1SI4MN_XJN5aTtS-jutnpo
https://politia.md/ro/content/mai-multe-persoane-retinute-si-automobile-ridicate-anterior-sustrase-din-spatiul-ue-valoare?fbclid=IwAR0quV5Fyk-JownjbLMjufEwe9rnqkfs1Ac5D1SI4MN_XJN5aTtS-jutnpo
https://politia.md/ro/content/mai-multe-persoane-retinute-si-automobile-ridicate-anterior-sustrase-din-spatiul-ue-valoare?fbclid=IwAR0quV5Fyk-JownjbLMjufEwe9rnqkfs1Ac5D1SI4MN_XJN5aTtS-jutnpo
https://politia.md/ro/content/cinci-persoane-plasate-arest-dintre-care-doi-turci-dosarul-contrabandei-de-peste-200-kg-de?fbclid=IwAR3vmTPE0TKtNQKjROcxYMliT4Y4Ulk8cdF6Gi2ho-BliP8yL6yYljPmEsc
https://politia.md/ro/content/cinci-persoane-plasate-arest-dintre-care-doi-turci-dosarul-contrabandei-de-peste-200-kg-de?fbclid=IwAR3vmTPE0TKtNQKjROcxYMliT4Y4Ulk8cdF6Gi2ho-BliP8yL6yYljPmEsc
https://politia.md/ro/content/cinci-persoane-plasate-arest-dintre-care-doi-turci-dosarul-contrabandei-de-peste-200-kg-de?fbclid=IwAR3vmTPE0TKtNQKjROcxYMliT4Y4Ulk8cdF6Gi2ho-BliP8yL6yYljPmEsc
https://politia.md/ro/content/cinci-persoane-plasate-arest-dintre-care-doi-turci-dosarul-contrabandei-de-peste-200-kg-de?fbclid=IwAR3vmTPE0TKtNQKjROcxYMliT4Y4Ulk8cdF6Gi2ho-BliP8yL6yYljPmEsc
https://unimedia.info/ro/news/2b54c11c7441186a/video-foto-din-iran-in-rusia-apoi-in-ucraina-inainte-de-a-fi-adusa-in-r-moldova-procurorii-scot-la-iveala-detalii-despre-captura-record-de-heroina.html
https://unimedia.info/ro/news/2b54c11c7441186a/video-foto-din-iran-in-rusia-apoi-in-ucraina-inainte-de-a-fi-adusa-in-r-moldova-procurorii-scot-la-iveala-detalii-despre-captura-record-de-heroina.html
https://unimedia.info/ro/news/2b54c11c7441186a/video-foto-din-iran-in-rusia-apoi-in-ucraina-inainte-de-a-fi-adusa-in-r-moldova-procurorii-scot-la-iveala-detalii-despre-captura-record-de-heroina.html
https://www.facebook.com/tvmoldova1/posts/4748027988560161?__cft__%5b0%5d=AZWNEoQau9fx6ug1y-UD30kHnpoLbzw9PkouzBrtpiQi6eBkYoC0MvcV3PEcLRuUgvGETJfuEk1ONSRhSgBSJo_n196sjQNntLm1gCz79axvWJLjFSQjufQeSmrLOulEUtHlun8i0lG6_atqn7k-XxnT4aiExh2kwRq8hYh59mBuGQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tvmoldova1/posts/4748027988560161?__cft__%5b0%5d=AZWNEoQau9fx6ug1y-UD30kHnpoLbzw9PkouzBrtpiQi6eBkYoC0MvcV3PEcLRuUgvGETJfuEk1ONSRhSgBSJo_n196sjQNntLm1gCz79axvWJLjFSQjufQeSmrLOulEUtHlun8i0lG6_atqn7k-XxnT4aiExh2kwRq8hYh59mBuGQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tvmoldova1/posts/4748027988560161?__cft__%5b0%5d=AZWNEoQau9fx6ug1y-UD30kHnpoLbzw9PkouzBrtpiQi6eBkYoC0MvcV3PEcLRuUgvGETJfuEk1ONSRhSgBSJo_n196sjQNntLm1gCz79axvWJLjFSQjufQeSmrLOulEUtHlun8i0lG6_atqn7k-XxnT4aiExh2kwRq8hYh59mBuGQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tvmoldova1/posts/4748027988560161?__cft__%5b0%5d=AZWNEoQau9fx6ug1y-UD30kHnpoLbzw9PkouzBrtpiQi6eBkYoC0MvcV3PEcLRuUgvGETJfuEk1ONSRhSgBSJo_n196sjQNntLm1gCz79axvWJLjFSQjufQeSmrLOulEUtHlun8i0lG6_atqn7k-XxnT4aiExh2kwRq8hYh59mBuGQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tvmoldova1/posts/4748027988560161?__cft__%5b0%5d=AZWNEoQau9fx6ug1y-UD30kHnpoLbzw9PkouzBrtpiQi6eBkYoC0MvcV3PEcLRuUgvGETJfuEk1ONSRhSgBSJo_n196sjQNntLm1gCz79axvWJLjFSQjufQeSmrLOulEUtHlun8i0lG6_atqn7k-XxnT4aiExh2kwRq8hYh59mBuGQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://rvs.md/ziua-internationala-de-combatere-a-abuzului-si-traficului-ilicit-de-droguri-editie-speciala/
https://rvs.md/ziua-internationala-de-combatere-a-abuzului-si-traficului-ilicit-de-droguri-editie-speciala/
http://www.canal2.md/emisiuni/pericolul-drogurilor-explicate-copiilor-cine-sunt-consumatorii-si-cum-sunt-influentati-de-dealeri_138670.html
http://www.canal2.md/emisiuni/pericolul-drogurilor-explicate-copiilor-cine-sunt-consumatorii-si-cum-sunt-influentati-de-dealeri_138670.html


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

  
Nr 

d/o 

Denumirea 

reprezentantului 

societății civile 

Data apariției 

informației 

 

Tipul informației și modul de prezentare 

1.  Telegraph.md 19.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

2. Agora.md 19.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

3. Ziarul national. 19.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

4. Newsmaker.md 13.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

5. Anticoruptie.md 13.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

6. Tvrmoldova.md 13.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

7. Realitate.md 12.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

8. Unica.md 16.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

9. Oficial.md 12.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

10. Moldova 1 12.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

11.  ZDG.md 13.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

12. Infoprut.md 13.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

13. Unimedia.md 13.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

14. Safenews.md 15.02.2021 Comunicatul IGSU preluat de pe www.dse.md 

15. Stefan-voda.md 12.03.2021 
Pe 12 martie in orasul Stefan Voda a fost pusa prima piatrñ de temelie pentru constructia unei 
noi Unitati de Salvatori si Pompieri. 

16. Realitatea.md 
13.03.2021 

Pe 12 martie in orasul Stefan Voda a fost pusa prima piatrñ de temelie pentru constructia unei 

not Unitiiti de Salvatori si Pompieri 

17. Punctul.md 13.03.2021 
Pe 12 martie in orasul Stefan Voda a fost pusa prima piatra de temelie pentru constructia unei 
noi Unitati de Salvatori st Pompieri. 

18. Telegraph.md  02.04.2021 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență s-a alăturat Campaniei sociale de promovarea a 

sănătății psiho –emoționale cu genericul “Eu am curaj să merg la psiholog” 

19. Pages.ms  02.04.2021 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență s-a alăturat Campaniei sociale de promovarea a 

sănătății psiho –emoționale cu genericul “Eu am curaj să merg la psiholog” 

20. Telegraph.md 01.04.2021 Evenimentul de donație din partea Biroului Afacerilor Bilaterale a 170 stații rații portabile 

22 TVR.md  01.04.2021 Evenimentul de donație din partea Biroului Afacerilor Bilaterale a 170 stații rații portabile 

23. Moldova 

Suverana.md 

02.04.2021 Evenimentul de donație din partea Biroului Afacerilor Bilaterale a 170 stații rații portabile 

24. Provincial.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

25. Deschide.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

26. Jurnal.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 



27. Realitatea.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

28. TVRMoldova 03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

29. Cantemir.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

30. Unimedia.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

31. Radiomoldova 03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

32. Play.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

33. Publika.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

34. Stiri.md 03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

35. A-tv.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

36. Zona.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

37. Infoprut.ro  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

38. Theworld news.com 03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

39. Punctul.md 03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

40. Stiri de sud  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

41. Local info.md 04.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

42. Gazeta de sud.md 06.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

43. Primul.md  05.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

44. Pages.md  04.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

45. Trm.md  03.06.2021 IGSU a inaugurat noua remiză de salvatori și pompieri edificată în raionul Cantemir. 

 

DIRECȚIA POLITICI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT 

 
1. Agro TV Moldova 19.04.2021 Reportaj cu tema ”Agricultorii care au terenuri Agricole în lunca Prutului, lîngă hotarul cu 

Romania, sunt indignați de faptul că nu-și pot lucre pămîntul. Oamenii au neînțelegeri cu Poliția 

de Frontieră, fiind-u-le restricționat accesul”, prezentat pe pagina de Facebooc ”Agro TV 

Moldova” 

 

 


