
Informație 

privind deplasările de serviciu efectuate în perioada septembrie - decembrie 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. Curs de instruire „E-

Quality”, or. Mtskheta, 

Georgia, în perioada 08 – 12 

octombrie 2022 

Ordinul Academiei nr. 132 din 

04.10.2022 

Andronic Dana – şef interimar al 

Secţiei proiecte şi dezvoltare 

instituţională, comisar 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală -  

3035,70 lei)  

 

Cheltuielile de 

transport, 

cazare, 

alimentare, 

suportate 

de către 

organizatori 

2. Curs de instruire 

„Improving youth work on 

international projects”, or. 

Istanbul, Turcia, în perioada 

11 – 19 octombrie 2022 

Ordinul Academiei nr. 133 din 

04.10.2022 

Gugulan Eugenia – asistent 

universitar al Catedrei „Drept privat”, 

comisar 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală – 

6019,40 lei)  

 

Cheltuielile de 

transport, 

cazare, 

alimentare, 

suportate 

de către 

organizatori 

3.  Conferinţă internaţională 

„Drept, administraţie 

publică, dezvoltare durabilă 

şi patrimoniu în contextul de 

inteligenţă artificială” 

organizată în or. Alba Iulia, 

România; în perioada 20 - 22 

octombrie 2022 

Ordinul Academiei nr. 144 din 

18.10.2022 

Gugulan Eugenia – asistent 

universitar al Catedrei „Drept privat”, 

comisar 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală – 

2886,10 lei) 

 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare, 

transport 

suportate 

de către 

organizatori 

4.  Program de formare 

profesională „Monitorizare şi 

administrare reţele”,  or. 

Buzău,  România, în 

perioada 16 – 28 octombrie 

2022 

Ordinul Academiei nr. 136 din 

10.10.2022 

 

Indiricean Ion – şef al Secţiei 

tehnologii informaţionale şi 

comunicaţii, comisar principal; 

Borodin Sergiu – subofiţer superior 

al  Secţiei tehnologii informaţionale 

şi comunicaţii, agent şef-adjunct  

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport – 

16801,80 

lei) 

 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 



5. Program de formare 

profesională „Monitorizare şi 

administrare reţele”,  or. 
Buzău,  România, în 

perioada 23 – 29 octombrie 

2022 

Ordinul Academiei nr. 143 din 

17.10.2022 

 

Ţurcan Svetlana - şef adjunct al 

Direcţiei dezvoltare profesională, 

comisar principal; 

Galina Bursuc – formator al 

Departamentului formare continuă 

subofiţeri a Direcţiei „CIPAL”, 

inspector superior 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport – 

9766,40 lei) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 

6.  Curs de formare 

„Harmony”, or. Vatra Dornei  

România, în perioada 17 – 28 

octombrie 2022 

Ordinul Academiei nr. 140 din 

13.10.2022 

 

Bejenari Mihaela – asistent 

universitar al Catedrei „Drept privat” 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală – 

7113,60 lei) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare, 

transport 

suportate 

de către 

organizatori 

7. Sesiune de instruire „Ready, 

Steady, Go: My Healthy 

Lifestyle”, or. Rovinaglia, 

Italia, în perioada 26.10. –

06.11. 2022 

 

Ordinul Academiei nr. 153 din 

26.10.2022 

Vasile Cojuhari – şef al Secţiei 

transport auto al Direcţiei 

administrare patrimoniu, comisar 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală – 

9166,85 lei) 

Cheltuielile de 

transport, 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 

8. Vizită de lucru în cadrul 

proiectului „Asigurarea 

drepturilor omului în cadrul 

etapelor prejudiciare 

normativului procesului 

penal naţional, practici 

europene şi internaţionale”, 

or. Bucureşti, România, în 

perioada 2 – 5 noiembrie 

2022. 

Ordinul MAI nr. 542 din 01.11.2022 

 

Dinu Ostavciuc – Rector, comisar-

şef 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport - 

7600 

 lei ) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

din cadrul 

proiectului 

9. Program de formare 

profesională „Monitorizare şi 

administrare reţele”,  or. 
Buzău,  România, în 

perioada 30.10. – 04.11. 

2022 

Ordinul Academiei nr. 154 din 2022 

 

Aliona Bivol – şef al Catedrei 

management şi comunicare 

profesională, comisar-şef; 

Andrei Lungu – ofiţer principal al 

Secţiei proiecte şi dezvoltare 

instituţională, inspector principal 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport – 

9777,79 lei) 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 



 

 

10 Atelier de consolidare a 

capacităţilor reţelei de 

formare, or. Budapesta, 

Ungaria, în perioada 14 – 17 

noiembrie 2022 

Ordinul MAI nr. 535 din 28.10.2022 

 

Ion Corcimari – şef interimar al 

Secţiei relaţii externe a Direcţiei 

cooperare internaţională, comisar 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală - 

3256 lei) 

Cheltuielile de 

transport, 

cazare, 

alimentare 

suportate 

de către 

organizatori 

11 Sesiune de instruire „E-

Quality”, or. Mtskheta, 

Georgia, în perioada 17 – 28 

noiembrie 2022 

Ordinul Academiei nr. 165 din 

14.11.2022 

Andronic Dana – şef interimar al 

Secţiei proiecte şi dezvoltare 

instituţională, comisar 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală – 

7172,90 lei)  

 

Cheltuielile de 

transport, 

cazare, 

alimentare, 

suportate 

de către 

organizatori 

12 Conferinţă internaţională 

„Если не юридическое 

заключение, то что? 

Современная модель 

юридических клиник”, 

organizată în or.  Szczecin, 

Polonia, în perioada 01 – 05 

decembrie 2022 

Ordinul Academiei nr. 169 din 

25.11.2022 

Gugulan Eugenia – asistent 

universitar al Catedrei „Drept privat”, 

comisar; 

 

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală, 

transport – 

10021,90  

lei) 

 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare, 

suportate 

de către 

organizatori 

13 Sesiune de instruire „The 

wellbeing of youth workers”, 

or. Bremen, Germania, în 

perioada 07 – 18 decembrie 

2022 

Ordinul Academiei nr. 171 din 

05.12.2022 

 

Ion Corcimari – şef interimar al 

Secţiei relaţii externe a Direcţiei 

cooperare internaţională , comisar; 

Constantin Rusnac – şef al Catedrei 

„Procedură penală, criminalistică şi 

securitate informaţională”, comisar 

principal; 

Aliona Gumenco – şef al Serviciului 

relaţii publice şi protocol, comisar; 

Mihaela Pascal  –  asistent 

universitar al Catedrei „Drept privat”  

Direcția 

economie 

și finanțe 

(diurna, 

asigurarea 

medicală – 

42613,80 

lei) 

 

Cheltuielile de 

cazare, 

alimentare, 

transport 

suportate 

de către 

organizatori 


