
Informație 

privind deplasările de serviciu efectuate în perioada iulie – septembrie 2022 

Nr Informații despre deplasare 

(scopul, țara/orașul, 

perioada) 

Actul de delegare în străinătate (nr. 

ordinului/dispoziției, nume, 

prenume, funcție) 

Costul  deplasării 

Bugetul 

instituției 

Sursă 

externă 

1. Vizită oficială dedicată 

celebrării a 518 ani de la 

strămutarea la lăcaşurile de 

veci a Sfântului Voievod 

Ştefan cel Mare, jud. 

Suceava, România, în 

perioada 01 – 03 iulie 2022 

Ordinul Academiei nr. 40 din 

30.06.2022 

Iulian Caţ – prorector pentru 

formare şi personal, comisar-şef; 

Valeriu Şargarovschi – şef al 

Direcţiei management operaţional, 

comisar-şef; 

Ion Filip – şef al Secţiei nr. 2 B 

comandament studenţi cu statut 

special, comisar principal; 

Sergiu Gavriliţă – şef al Secţiei de 

gardă şi regim, comisar principal 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

carte verde, 

vinietă,  

combustibil 

7414,39 -  

lei)  

 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare, 

suportate 

de către 

organizatori 

2.  Curs de formare ,cu 

genericul “Formarea 

Formatorilor” organizat în 

Budapesta, Ungaria, în 

perioada 10.07-15.07.2022 

Ordinul Rectorului nr. 96 din 

05.07.2022 

 

Ion Corcimari - şef interimar al 

Secţiei Relaţii externe a Direcţiei 

cooperare intenţională, comisar 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală - 

4748.45 lei) 

 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare, 

transport 

suportate 

de către 

organizatori 

3.  Curs de perfecţionare, cu 

genericul “Utilizarea 

armamentului din dotare” 

organizat în cadrul Centrului 

de Formare Iniţială şi 

Continuă a MAI,  or. Orăştie 

România, în perioada 20.08-

03.09.2022 

Ordinul Rectorului nr. 112 din 

16.08.2022 

 

Nicolae Lupuşor - asistent 

universitar al Catedrei instruire 

militară şi intervenţii profesionale, 

inspector 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport - 

7340.05 lei) 

 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 

4. Conferinţă internaţională 

pentru diseminarea şi 

multiplicarea rezultatelor 

proiectului „Safety and Well-

being in Law Enforcement 

System” în cadrul 

programului de mobilitate 

academia Erasmus+ al CE, 

or. Cluj-Napoca, România,  

în perioada 23.08-28.09.2022 

Ordinul Rectorului nr. 114 din 

19.08.2022 

 

V. Anton - şef al Departamentului de 

selectare şi evaluare, comisar; 

V. Cojuhari - şef al Secţiei transport 

auto a Direcţiei administrare 

patrimoniu, comisar; 

D. Pîntea – ofiţer principal al 
Departamentului de selectare şi 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport - 

17631,4 lei) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 



evaluare; 

A. Casian – specialist principal al 

Departamentului de selectare şi 

evaluare;  

Iu. Vîrlan -  specialist principal al 

Departamentului de selectare şi 

evaluare 

 

5.  Curs de instruire cu 

genericul “Traficul de fiinţe 

umane – cauze fundamentale 

şi incriminare, fraudă 

documentară. Identificarea, 

protecţia şi asistenţa 

victimelor ” organizat în or. 

Bucureşti,  România, în 

perioada 11.09-16.09.2022 

Ordinul Rectorului nr. 118 din 

05.09.2022 

 

Vitalie Ionaşcu – prodecan al 

Facultăţii Drept, administraţie, ordine 

şi securitate publică, comisar 

principal 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală - 

2916.35 lei) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare, 

transport 

suportate 

de către 

organizatori. 

6. Curs de perfecţionare, în 

cadrul programul de formare 

profesională cu genericul 

“Gestionarea situaţiilor de 

criză în domeniul ordinii 

publice” organizat în cadrul 

Centrului de Perfecţionare a 

pregătirii Cadrelor Jandarmi 

România, în perioada 

11.09.2022-17.09.2022 

 

Ordinul Rectorului nr. 120 din 

08.09.2022 

Radion Rotaru – şef al Catedrei 

instruire militară şi intervenţii 

profesionale, comisar-şef 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport - 

4735.60 lei) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori. 

7. Curs de formare 

profesională, cu genericul 

“Curs de formare a tehnicilor 

de intervenţie profesională” 

organizat de Şcoala de 

Aplicaţie pentru Ofiţeri a 

Jandarmeriei Române “Mihai 

Viteazul”, jud.  Ilfov, în 

perioada 18.09-31.09.2022 

Ordinul Rectorului nr. 122 din 

15.09.2022 

 

Vasile Buzdugan – asistent 

universitar al Catedrei instruire 

militară şi intervenţii profesionale, 

inspector principal; 

Vadim Rotari – asistent universitar 

al Catedrei instruire militară şi 

intervenţii profesionale, inspector 

principal 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport - 

17689.60 lei 

) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 



 

8. Conferinţă internaţională 

“Tânăra generaţie în faţa 

provocărilor lumii moderne: 

violenţă, droguri, alcool – 

prevenirea violenţei în şcoli”, 

organizată în or.  Târgu-

Mureş,  România, în 

perioada 19.09-22.09.2022 

Ordinul Rectorului nr. 124 din 2022 

 

Iurie Bulai – conferenţiar universitar 

al Catedrei Procedură penală, 

criminalistică şi securitate 

informaţională, comisar pricipal 

Marin Manole – formator al 

Departamentului formare iniţială 

ofiţeri a Direcţiei dezvoltare 

profesională, comisar  

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport-

5974,66 lei) 

Cheltuielile de, 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori. 


