
 

INFORMAŢIA 

privind deplasările de serviciu efectuate în perioada iulie - septembrie 2021 

 

 

Nr. 

 

Informaţii despre deplasare 

(scopul, ţara/oraşul, perioada) 

 

 

Actul de delegare în străinătate 

(nr.ordinului/nume,prenume/funcţia) 

Costul deplasării 

 

Bugetul 

autorităţii/instituţiei 

 

Finanţare externă 

 

 

 

 

1. 

 

Vizita oficială dedicată 

celebrării împlinirii a 517 ani 

de la strămutarea la lăcașurile 

de veci a Sfântului Voievod 

Ștefan cel Mare, 01 - 04 iulie 

2021, în sat. Putna, jud. 

Suceava, România. 

Ordin nr. 280 din 30.06.2021  

 

Ianuș Erhan, secretar general al ministerului. 

Sergiu Golovaci, secretar de stat. 

Aurel Bodean, ofiţer principal al Secţiei 

protecţie şi suport al Serviciului protecţie internă 

şi anticorupţie. 

Secția financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

țin de diurnă, transport 

auto (tur-retur, carte 

verde, vinietă) și 

asigurare medicală 

pentru angajații MAI  

(10364, 89  lei). 

Cheltuielile ce ţin de 

cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Conferința de închidere a 

Proiectului „Transfer de know-

how România Republica 

Moldova (RO-MD)”, 14 - 16 

iulie 2021, în București, 

România.   

Ordin nr. 298 din 12.07.2021 

 

Sergiu Golovaci, secretar de stat.  

Petru Țurcan, șef al Direcției cooperare 

internațională.  

Ina Bogatîi-Vidmidi, șef al Direcției politici de 

dezvoltare instituțională.  

Ianoș Mitriuc, ofițer principal al Direcției 

politici de personal și învățământ. 

Gheorghe Șișcanu, șef al Secției protecție și 

suport al Serviciului protecție internă și 

anticorupție. 

Secția financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

țin de diurnă şi 

asigurare medicală 

pentru angajații MAI.  

(10484, 65 lei).  

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur) și cazare au 

fost acoperite de către 

organizatori.  

 

3. 

Conferința de deschidere a 

Proiectului cu genericul 

„Cooperarea transfrontalieră 

              Ordin nr. 346 din 18.08.2021  

 

Alexandru Oprea, secretar de stat. 

Secția financiar-

administrativă a 

Direcției management 

Fără suportarea 

cheltuielilor de către 

organizatori.  



România-Republica Moldova-

o zonă mai sigură prin 

îmbunătățirea infrastructurii de 

operare a Serviciului Mobil de 

Urgență, Reanimare și 

Descarcerare (SMURD), 

creșterea nivelului de pregătire 

și menținerea capacității 

personalului de intervenție în 

situații de urgență SMURD-2”, 

19 august 2021, în Iași, 

România 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

țin de transport auto 

(tur-retur), carte verde, 

vinietă, diurnă şi 

asigurare medicală 

pentru angajatul MAI.  

(1208, 05 lei).  

 

 

4. 

Vizita de studiu la Centrele de 

Justiție Comunitară din 

Ucraina, 05-07 septembrie 

2021, în Odesa și Tatarbunar, 

Ucraina. 

Ordin nr. 360 din 03.09.2021 

 

Ina Bogatîi, șef al Direcției politici de dezvoltare 

instituțională. 

Fără suportarea 

cheltuielilor de către 

MAI. 

 

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur), diurnă,  

cazare și asigurare 

medicală au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

 

 

 

5. 

Vizita de studiu în cadrul 

proiectului Training și 

Parteneriat Operațional de 

Combatere a Crimei 

Organizate (TOPCOP), 05-11 

septembrie 2021, în Vilnius și 

Šiauliai, Lituania. 

Ordin nr. 359 din 03.09.2021 

Modificat prin Ordin nr. 363 din 06.09.2021  

 

Alina Rogojină, ofițer principal al Direcției 

politici de dezvoltare instituțională. 

Secţia financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

ţin de diurnă și 

asigurare medicală.   

(5246, 47 lei). 

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur) și cazare au 

fost acoperite de către 

organizatori.  



 

 

 

 

 

6. 

 

 

Vizita de studiu în cadrul 

proiectului „Consolidarea 

Capacității de Instruire a 

Poliției de Frontieră din 

Republica Moldova 

(TRABOR)”, finanțat din 

Fondul Organizației 

Internaționale pentru Migrație 

(OIM) și implementat de 

Misiunea OIM în Republica 

Moldova, 06-11 septembrie 

2021, în Varșovia și Kętrzyn, 

Polonia. 

Ordin nr. 361 din 03.09.2021 

 

Vladimir Sava, şef al Direcţiei politici în 

domeniul managementului integrat al frontierei 

de stat. 

Fără suportarea 

cheltuielilor de către 

MAI. 

 

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur), diurnă,  

cazare și asigurare 

medicală au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

 

 

7. 

Cursul de instruire cu genericul 

,,Retraining Session”, 17 - 23 

septembrie 2021, în                

Šibenik, Croația.  

Ordin nr. 378 din 15.09.2021 

 

Vladislav Cojuhari, șef al Direcției politici de 

prevenire și combatere a criminalității a MAI. 

Fără suportarea 

cheltuielilor de către 

MAI. 

 

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur), diurnă,  

cazare și asigurare 

medicală au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

 

 

 

8. 

Curs de instruire cu genericul 

„Comunicarea Strategică în 

contextul Securității și 

Apărării”, 19-24 septembrie 

2021, în București, România. 

Ordin nr. 379 din 15.09.2021 

 

Elena Cecceeva, ofițer principal al Direcției 

cooperare internațională. 

 

Secţia financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

ţin de diurnă, testare 

SARS-COV-2 PCR și 

asigurare medicală.   

(4608, 50 lei). 

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur) și cazare au 

fost acoperite de către 

organizatori.  



 

 

 

9. 

Vizita de lucru în Republica 

Italiană, 26 septembrie - 02 

octombrie 2021, în Roma și 

Napoli, Italia. 

Ordin nr. 386 din 23.09.2021 

 

Serghei Diaconu, secretar de stat al MAI 

(perioada de delegare 26-29 septembrie 2021);  

Ina Bogatîi, șef al Direcției politici de dezvoltare 

instituțională a MAI. 

Secţia financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

ţin de diurnă, testări 

SARS-COV-2 PCR și 

asigurare medicală.   

(10118, 69 lei).  

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur) și cazare au 

fost acoperite de către 

organizatori.  

 

 

 

10. 

Vizita de studiu cu genericul                  

,,Consolidarea capacităților de 

investigație a organelor de 

drept în domeniul spălării 

banilor și finanțării 

terorismului”, 26 septembrie - 

02 octombrie 2021, în Vilnius, 

Lituania. 

Ordin nr. 392 din 24.09.2021 

 

Dumitru Vleju, ofițer principal al Direcției 

politici de prevenire și combatere a criminalității 

a MAI. 

Fără suportarea 

cheltuielilor de către 

MAI. 

 

Cheltuielile ce ţin de 

transport internațional 

(tur-retur), diurnă,  

cazare și asigurare 

medicală au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

COSTUL TOTAL 42.031, 25 lei 

   

 


