
 

INFORMAŢIA 

privind deplasările de serviciu efectuate în perioada aprilie - iunie 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 de studiu 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)”, 11-15 

aprilie 2021, în București, 

România. 

Ordin nr. 151 din 08.04.2021  

 

Valeriu Micleușanu, ofițer principal al Direcţiei 

politici de prevenire şi combatere a criminalităţii 

a MAI. 

Nicoleta Ciubeică, ofițer principal al Direcției 

politici de personal și învățământ a MAI. 

Ion Obreja, ofițer principal de investigații a 

Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al 

MAI. 

Denis Covali, ofiţer principal al Secției resurse 

umane a Direcţiei management instituțional a 

MAI. 

Vitalie Cozmolici, consultant principal al 

Direcţiei politici în domeniul situaţiilor de 

urgenţă și excepționale a MAI. 

Ion Gulei, ofițer principal al Direcției politici în 

domeniul ordinii și securității publice a MAI. 

Ghenadie Neamțu, ofițer principal al Direcției 

politici în domeniul ordinii și securității publice a 

MAI. 

Lilia Modîrca, ofiţer principal al Secţiei juridice 

a Direcţiei management instituţional a MAI. 

Secția financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

țin de diurnă şi 

asigurare medicală 

pentru angajații MAI  

(26005, 42 lei). 

Cheltuielile ce ţin de 

transport auto (tur-

retur) și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

 

 

 

 

 

2. 

Vizita de studiu în domeniul 

gestionării riscurilor și a 

situațiilor de criză în domeniul 

Ordin nr. 156 din 16.04.2021 

 

Valeriu Micleușanu, ofițer principal al Direcţiei 

Secția financiar-

administrativă a 

Direcției management 

Cheltuielile ce ţin de 

transport auto (tur-

retur) și cazare au fost 



ordinii publice, în cadrul 

Proiectului „Transfer de know-

how România Republica 

Moldova (RO-MD)”, 19-24 

aprilie 2021, în București, 

România.  

politici de prevenire şi combatere a criminalităţii 

a MAI. 

Ianoș Mitriuc, ofițer principal al Direcției 

politici de personal și învățământ a MAI. 

Olesea Junea, consultant principal al Direcției 

politici de personal și învățământ a MAI. 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

țin de diurnă şi 

asigurare medicală 

pentru angajații MAI.  

(11769, 50 lei).  

acoperite de către 

organizatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Vizita de studiu în domeniul 

gestionării riscurilor și a 

situațiilor de criză în domeniul 

ordinii publice, în cadrul 

Proiectului „Transfer de know-

how România Republica 

Moldova (RO-MD)”, 11-15 

mai 2021, în București, 

România.  

              Ordin nr. 192 din 07.05.2021  

 

Mihail Ciubaciuc, consilier al Cabinetului 

ministrului. 

Alexandru Tocarjevschi, șef al Direcției politici 

în domeniul ordinii și securității publice a MAI. 

Valeriu Micleușanu, ofițer principal al Direcţiei 

politici de prevenire şi combatere a criminalităţii 

a MAI. 

Vitalie Cozmolici,  consultant principal al 

Direcţiei politici în domeniul situaţiilor de 

urgenţă și excepționale a MAI. 

Nicolai Dragoman, ofițer principal al Direcției 

politici de personal și învățământ a MAI. 

Daniela Gherman, ofițer principal al Direcției 

politici în domeniul ordinii și securității publice a 

MAI. 

Denis Covali, ofiţer principal al Secției resurse 

umane a Direcţiei management instituțional a 

MAI. 

Ion Obreja, ofițer principal de investigații al 

Secției nr. 3 a Direcției informații și securitate 

internă a SPIA. 

Secția financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

țin de diurnă şi 

asigurare medicală 

pentru angajații MAI.  

(26317, 56 lei).  

Cheltuielile ce ţin de 

transport auto (tur-

retur) și cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori.  

 

 

4. 

Vizita de studiu în domeniul 

gestionării riscurilor și a 

situațiilor de criză legate de 

securitate, inclusiv terorism, în 

cadrul Proiectului „Transfer de 

know-how România Republica 

Ordin nr. 204 din 20.05.2021 

 

Ion Obreja, ofițer principal de investigații al 

Secției nr. 3 a Direcției informații și securitate 

internă a SPIA. 

Secția financiar-

administrativă a 

Direcției management 

instituțional a MAI a 

acoperit cheltuielile ce 

țin de diurnă şi 

Cheltuielile ce ţin de 

transport auto (tur-

retur) şi cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori. 



Moldova (RO-MD)”, 23-26 

mai 2021, în  București, 

România. 

asigurare medicală 

pentru angajații MAI. 

(2640,46 lei). 

 

 

 

5. 

Ședința de lucru în comun cu 

Direcția Națională Anticorupție 

și Direcția generală 

anticorupție a MAI al 

României, 25-26 mai 2021, 

Iași, România. 

Ordin nr. 206 din 24.05.2021.  

 

Dorin Cătănoi, șef al Secției nr.1 a DCC a DGA 

a SPIA. 

Grigore Buruiană, ofițer superior de investigații 

al Secției nr.1 a DCC a DGA a SPIA.   

Secţia financiar-

administrativă a 

acoperit cheltuielile ce 

ţin de  de transport auto 

(tur-retur), carte verde, 

vinietă, cazare, diurnă 

și asigurare medicală.  

(4946, 67 lei). 

Fără suportarea 

cheltuielilor de către 

organizatori.  

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Vizita de studiu în domeniul 

protecției infrastructurilor 

critice naționale, în cadrul 

Proiectului „Transfer de know-

how România Republica 

Moldova (RO-MD)”, 21-25 

iunie 2021, în București, 

România. 

Ordin nr. 253 din 16.06.2021 

 

Elena Cecceeva, ofițer principal al Direcției 

cooperare internațională. 

Nicolae Dragoman, ofițer principal al Direcției 

politici de personal și învățământ. 

Oleg Grădinaru, ofițer principal al Direcției 

politici de personal și învățământ. 

Gheorghe Șișcanu, șef al Secției protecție și 

suport al Serviciului protecție internă și 

anticorupție. 

Sergiu Nani, şef al Direcţiei protecția informației 

a 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. 

(16465, 00 lei).   

 

 

 

Cheltuielile ce ţin de 

transport auto (tur-

retur) şi cazare au fost 

acoperite de către 

organizatori.  

7.     

COSTUL TOTAL 88.144, 61 lei 

 


