
INFORMAȚIA  

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul  

Biroului migrației și azil al MAI pentru perioada anului 2017 
 

 

Nr. 

 

Informații despre deplasare 

 

Actul de delegare în deplasare 

Costul  deplasării 

Bugetul autorității/instituției Finanțare externe 

1 2 3 4 5 

 

1 

Cea de-a 5-a reuniune a 

Comitetului de experți privind 

detenția administrativă a 

migranților „CJ-DAM”, or. 

Nicosia, Cipru, 14-19 februarie 

2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/223 din 

06.02.2017 

Certan Valeriu, Șef al Direcției 

legislație, coordonare și evaluare 

date 

Asigurarea medicală pentru 

perioada 14-18 februarie 2017, 

diurnă pentru zilele 14 și 18 

februarie, cuantumul restant din 

suma alocată de Consiliul Europei și 

suma cheltuită efectiv pentru cazare 

(indicat în devizul de cheltuieli 

(1762.88 lei) 

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurnă pentru perioada 15-

17 februarie 2017 

 

2 

Vizita de studiu la nivel 

managerial la Inspectoratul 

General Imigrări al MAI România 

în cadrul Proiectului „Combaterea 

migrației iregulare și a crimelor 

transnaționale prin consolidarea 

capacității instituționale”, or. 

București, România, 26 februarie – 

01 martie 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/358 din 

23.02.2017 

Crețu Andrian, Director adjunct al 

BMA, Șef al Direcției combaterea 

șederii ilegale a străinilor 

Mardari Ilie, Șef adjunct al 

Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor, șef al Secției returnări și 

măsuri restrictive 

Patraș Veaceslav, Șef al secției 

combaterea șederii ilegale a 

Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor 

Gandrabura Boris, Șef al Secției 

regionale Nord de combatere a 

șederii ilegale a străinilor 

Alexei Nicolae, Șef al Direcției 

evidență străini 

Cotoman Olesea, Șef adjunct al 

Direcției legislație, coordonare și 

gestionare date 

Pentru dnul Mardari Ilie, transportul 

aerian (tur-retur), cazare, diurnă și 

asigurare medicală (10999.44 lei) 

 

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurnă și asigurare 

medicală  
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Gurițenco Eugenia, Șef al 

Direcției imigrări 

Doagă Victoria, Șef  al Serviciului 

resurse umane 

 

3 

Reuniunea consultativă pe 

marginea „Procesului de la 

Budapesta”, or. Istambul, Turcia, 

01-03 martie 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/300 din 

14.02.2017 

Bobu Sergiu, ofiţer principal, al 

Secției combaterea șederii ilegale a 

Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru ziua de 03 martie 2017 

(726.50 lei)  

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurnă pentru perioada 01-

02 martie 2017  

 

4 

Cea de-a 6-a reuniune a 

Comitetului de experți privind 

detenția administrativă a 

migranților „CJ-DAM”, or. 

Strasburg, Franța, 28 februarie - 04 

martie 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/378 din 

27.02.2017 

Certan Valeriu, Șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date 

Asigurarea medicală, diurnă pentru 

perioada 28 februarie - 04 martie 

2017, cuantumul restant din suma 

alocată de Consiliul Europei și suma 

cheltuită efectiv oferită pentru cazare 

(indicat în devizul de cheltuieli) 

(2574.86 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada de 01-03 

martie 2017 

 

5 

Masa rotundă cu genericul 

„Migranții în situație 

neregulamentară, a căror 

întoarcere sau expulzare a fost 

amânată în conformitate cu 

angajamentele OSCE, standardele 

juridice internaționale și bunele 

practici” or. Riga, Letonia, 21-23 

martie 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/479 din 

14.03.2017 

Mardari Ilie, Șef adjunct al 

Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor, șef al Secției returnări și 

măsuri restrictive 

 

Asigurare medicală și diurnă 

(2222.04 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare 

 

6 

Întrevederea de lucru privind 

migrația ilegală și traficul de ființe 

umane la hotarul moldo-ucrainean, 

or. Odessa, Ucraina, 28-31 martie 

2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/514 din 

20.03.2017 

Muncescu Veaceslav, Șef adjunct 

al Direcției evidență străini 

Asigurarea medicală și cazarea 

(1072.87 lei) 

Transport auto (tur-retur) și diurnă 

 

7 

Modulul Biroului European de 

Sprijin în domeniul azilului 

(BESA) privind recepția, or. 

Tbilisi, Georgia, 27-30 martie 

2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/513 din 

20.03.2017 

Strătilă Valeriu, Șef al Centrului 

de cazare al solicitanților de azil al  

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru ziua de 27 și 30 martie 2017 

(565.00 lei) 

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurnă pentru perioada 28-

29 martie 2017  
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8 

Întrevederea experților în cadrul 

Panelului migrație și azil al 

Parteneriatului Estic, or. 

Budapesta, 22-25 martie 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/512 din 

20.03.2017 

Cotoman Olesea, Șef adjunct al 

Direcției legislație, coordonare și 

gestionare date 

Ciumaș Tatiana, Șef al Secției 

integrare și acomodare a Direcției 

azil și integrare  

Asigurarea medicală, diurnă pentru 

ziua de 25 martie 2017, precum și 

diferența cuantumului de diurnă 

pentru perioada 22-24 martie 2017 

(1996.16 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă în mărime de 68 euro 

pentru perioada 22-24 martie 2017  

 

9 

Vizita de studiu în domeniul 

migrației și măsurilor existente de 

gestionare a migrației în Austria, 

precum și modul de verificare a 

actelor de călătorie a migranților, 

or. Viena, Austria, 09-13 aprilie 

2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/655 din 

05.04.2017 

Mazur Jana, șef al Secției 

monitorizare, gestionare date și 

analiza riscurilor din cadrul 

Direcției legislație, coordonare și 

gestionare date  

Asigurare medicală, diurnă pentru 

ziua de 09 și 13 aprilie 2017, precum 

și diferența cuantumului de diurnă 

pentru perioada 10-12 aprilie 2017 

(3057.75 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă în mărime de 80 euro 

pentru perioada 10-12 aprilie 2017  

 

10 

Seminarul privind standardele și 

principiile cercetării informației 

din țara de origine organizat în 

cadrul proiectului „Inițiativa de 

calitate în sistemele de azil din 

Europa de Est și Caucazul de Sud”, 

or. Tbilisi, Georgia, 24-27 aprilie 

2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/763 din 

20.04.2017 

Pșenicica Elena, specialist 

principal al Secției protecție 

internațională și procedure de azil a 

Direcției azil și integrare 

 

----------------------------------- 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă  

 

11 

Atelierul de lucru privind 

metodele aplicate în combaterea 

migrației ilegale, organizat în 

cadrul Procesului de la Praga, or. 

Praga, Republica Cehă, 23-26 

aprilie 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/762 din 

20.04.2017 

Mardari Ilie, șef adjunct al 

Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor  

Asigurarea medicală și diurnă 

(3318.38 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare  

 

12 

Cea de-a 7-a reuniune a 

Comitetului de experți privind 

detenția administrativă a 

migranților ”CJ-DAM”, or. 

Strasburg, Franța, 02-06 mai 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/790 din 

25.04.2017 

Certan Valeriu, Șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date 

Asigurarea medicală pentru 

perioada 02-06 mai 2017, diurnă 

pentru zilele de 02 și 06 mai 2017 

(2665.46 lei) 

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurnă pentru perioada de 

03-05 mai 2017 au fost acoperite 

de către consiliul europei. 

 

13 

Conferința cu genericul “Protecția 

apatrizilor împotriva detenției 

arbitrare”, organizată de către 

Dispoziţia MAI nr. 18/826 din 

28.04.2017 

Asigurarea medical și diurnă 

(2552.02 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare. 



Rețeaua Europeană privind 

Apatridia, or. Budapesta, Ungaria, 

03-06 mai 2017 

Popov Iulian,  șef Direcției azil și 

integrare  

 

 

14 

Reuniunea ordinară a Subgrupului 

de lucru GUAM în domeniul 

combaterii traficului de ființe 

umane și migrației ilegale, or. 

Kiev, Ucraina 10-12 mai 2017. 

Dispoziţia MAI nr. 18/887 din 

05.05.2017 

Veveriță Victor, ofițer principal al 

Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor  

Transport aerian (tur-retur), cazare, 

asigurare medicală și diurnă 

(8324.83 lei) 

 

-------------------------------- 

 

16 

Programul de schimb al CEPOL, 

or. Tbilisi, Georgia, 04-09 iunie 

2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/1112 din 

30.05.2017  

Tiron Vadim, ofițer superior al 

secției combaterea șederii ilegale a 

Direcției Combaterea șederii 

ilegale a străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă (ne-

achitat) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare  

 

17 

Ceremonia de închidere a 

Inițiativei de proiect a Procesului 

de la Praga, or. Bruxelles, Belgia, 

12-15 iunie 2017 

Ordin MAI nr. 166 din 09.06.2017 

Poalelungi Olga, Director  

 

Diurnă pentru perioada 12-15 iunie 

2017 (1822.87 lei) 

Transport aerian (tur-retur)   

precum și suma în mărime de 440 

euro per persoană oferită pentru 

acoperirea cheltuielilor legate de 

cazare și diurnă  

 

18 

Cel de-al doilea curs de pregătire a 

personalului din structurile 

Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al 

Frontierei de Stat a Republici 

Moldova, or. București, România, 

11-16 iunie 2017 

Dispoziţia MAI nr. 18/1237 din 

09.06.2017 

Patraș Veaceslav, Șef al secției 

combaterea șederii ilegale a 

Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor 

 

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru ziua de 11 iunie 2017 (ne-

achitat)  

Transport auto (tur-retur), cazare, 

diurnă pentru perioada 12-16 iunie 

2017  

 

 

19 

Întrevederea în cadrul Panelului 

„Migrație și Azil” a Platformei 

nr.1 a Parteneriatului Estic privind  

Readmisia și Reintegrarea, 

organizată de către Armenia, 

Franța și Comisia Europeană în 

cooperare cu oficiul OIM din or. 

Kiev, desfășurată în or. Erevan, 

Armenia, 20-23 iunie 2017 

Dispoziţia MAI nr. nr.18/1294 din 

15.06.2017 

Vodă Mihai, ofițer principal al 

Secției returnări și măsuri restrictive 

a Direcției combaterea șederii 

ilegale a străinilor 

Bodarev Ion, ofițer superior al 

Secției returnări și măsuri restrictive 

a Direcției combaterea șederii 

ilegale a străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru ziua de 23 iunie 2017 

(2022.03 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada 20-22 

iunie 2017  



Chiperco Daniela, specialist 

superior al Secției legislație și 

management proiecte a Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date 

 

20 

Audierile publice pe marginea 

proiectului instrumentului juridic 

de codificare a standardelor 

existente referitoare la condițiile 

de detenție administrativă a 

migranților în calitate de membru 

supleant, or. Strasburg, Franța, 21-

24 iunie 2017 

Dispoziția MAI 18/1272 din 

14.06.2017 

Certan Valeriu, șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date 

Asigurarea medicală pentru 

perioada 21-24 iunie 2017 și diurnă 

pentru zilele de 21 și 24 iunie 2017, 

precum și cuantumul restant din 

suma alocată de Consiliul Europei și 

suma cheltuită efectiv oferită pentru 

cazare (2523.20 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada 22-23 

iunie 2017  

 

21 

Reuniunea ordinară a Consiliului 

Miniștrilor Afacerilor Interne ale 

Statelor-membre ale CSI, or. 

Dușambe, Republica Tajikistan,  

25-29 iunie 2017 

Ordinul MAI nr. 191 din 24.06.2017 

Muncescu Veaceslav, șef adjunct 

al Direcției evidență străini 

Transport aerian (tur-retur), 

asigurare medicală și diurnă. 

În legătură cu modificarea 

componenței delegației (Ordinul 

nr.173 din 15.06.2017 a MAI), BMA 

a acoperit și suma penalității 

conform pct. 31, alin. 3 al 

Regulamentului cu privire la 

delegarea salariaților entităților din 

RM, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 

(18986.00 lei) 

Cazare 

 

22 

Conferința cu tematica integrării 

migranților/refugiaților în 

comunitățile locale/orașe, 

organizată de către primăria din or. 

Gdansk, Centrul European de 

Solidaritate, Centrul de Suport al 

Imigranților în parteneriat cu OIM, 

ICNUR, Uniunea metropolelor 

orașelor poloneze, or. Gdansk, 

Polonia, 28 iunie – 01 iulie 2017 

Dispoziția MAI nr. 18/1374 din 

23.06.2017 

Ciumaș Tatiana, șef Secție 

integrare și acomodare a Direcției 

azil și integrare  

 

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru ziua de 28 iunie și 01 iulie 

2017 (1505.80 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada 29-30 

iunie 2017  

23 Masa rotundă cu genericul 

„Cooperarea privind întoarcerea 

Dispoziția MAI nr.18/1271 din 

14.06.2017 

Asigurarea medicală și diurnă (ne-

achitat) 

Transport aerian (tur-retur)   



copiilor migranți în țara de 

origine”, or. Kiev, Ucraina, 15-16 

iulie 2017 

Popovici Vadim, șef al Secției 

regionale Centru de combatere 

ședereii ilegale a străinilor  

 

24 

Atelierul de lucru transfrontalier 

pentru polițiştii de frontieră din 

Republica Moldova și România, 

or. Galați, România, 09-11 august 

2017 

Dispoziția MAI nr.18/1725 din 

04.08.2017 

Budeanu Ion, şef Secţie protecţie 

internaţională şi proceduri de azil, a 

Direcției azil şi integrare 

Asigurarea medicală și diurnă 

(1966.60 lei) 

Transport auto (tur-retur) și cazare   

 

25 

Vizita de studiu în cadrul 

proiectului „Inițiativa de Calitate 

în Europa de Est și Caucazul de 

Sud”, organizat de către Biroul 

Înaltului Comisariat al Națiunilor 

Unite pentru Refugiați (ICNUR), 

or. Zagreb Croația, 04-08 

septembrie 2017 

Dispoziția nr.18/1886 din 

23.08.2017 

Ciumaș Tatiana, șef Secție 

integrare și acomodare a Direcției 

azil și integrare  

Strătilă Valeriu, șef al Centrului de 

cazare al solicitanților de azil 

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru ziua de 08 septembrie  

(1852.00 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada 04-07 

septembrie 2017  

 

26 

Participarea la Școala de Vară 

„Dovezi și Politici”, organizată 

sub egida Centrului Comun de 

Cercetări al Comisiei Europene, 

Academiei de Științe din Slovacia 

și Rețelei internaționale de 

consultanță în domeniul științelor 

guvernamentale, or. Senec, 

Slovenia, 05 - 08 septembrie 2017 

Dispoziția nr.18/1887 din 

23.08.2017  

Cotoman Olesea, şef adjunct al 

Direcţiei legislaţie, coordonare şi 

gestionare date, şef al Secţiei 

legislație și management proiecte 

Asigurarea medicală și diurnă 

(2543.00 lei) 

 

Transport aerian (tur-retur), 

transport intern (Viena-Senec) și  

cazare  

 

27 

Atelierul de lucru în cadrul 

Programului de instruire la distanță 

privind procedura de determinare a 

statutului de refugiat, or. Almata, 

Republica Kazahstan, 10-16 

septembrie 2017 

Dispoziția nr.18/1998 din 

08.09.2017 

Pșenicica Elena, specialist 

principal a Direcției azil și integrare  

 

Asigurarea medicală (64,00 lei) Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă 

 

28 

Cel de-al trei-lea curs de pregătire 

a personalului din structurile 

Consiliului Național pentru 

Managementul Integrat al 

frontierei de Stat a RM, organizat 

de Inspectoratul General al Poliției 

Dispoziția nr. 18/1994 din 

8.09.2017 

Țoncu Alexandru, ofițer principal 

al Secției returnări și măsuri 

restrictive a Direcției combaterea 

șederii ilegale a străinilor 

Asigurarea medicală (ne-achitat) Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă 



de Frontieră al României, în cadrul 

proiectului „Continuarea 

implementării conceptului de 

management integrat al frontierei 

de stat al RM în conformitate cu 

ultimele actualizări la nivel 

European”, or. București, 

România, 17-22 septembrie 2017 

 

29 

Atelierul de lucru privind 

aplicarea protecției 

complementare și mecanismele de 

asigurare a calității în procedurile 

de azil în cadrul proiectului 

„Inițiativa de Calitate în Europa 

de Est și Caucazul de Sud” 

(QIEE), or. Kiev, Ucraina, 19-21 

septembrie 2017 

Dispoziția nr.18/2019 din 

11.09.2017 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare 

Ganaciuc Ala, Șef secție Apatridie 

și documentare a Direcției azil și 

integrare  

Budeanu Ion, şef Secţie protecţie 

internaţională şi proceduri de azil, a 

Direcției azil şi integrare 

Asigurarea medicală (189,00 lei) Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă 

 

30 

Conferința regională privind 

drepturile migranților legali și 

integrării acestora în societatea 

gazdă, organizat de către Institutul 

pentru Democrație și Drepturile 

Omului (ODIRH) la OSCE, în or. 

Varșovia, Polonia, 20-22 

septembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/1993 din 

08.09.2017 

Poalelungi Olga, Director  

Asigurarea medicală și diurnă 

(2221.75 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare. 

 

31 

Conferința internațională, 

„Detenția copiilor în contextul 

migrației”, or. Praga, Republica 

Cehă, 24-27 septembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2028 din 

12.09.2017 

Bodorac Nicolae, șef adjunct, șef al 

Serviciului indentificare și escortă 

al Centrului de plasament temporar 

al străinilor  

Transport aerian (tur-retur), cazare, 

diurnă și asigurarea medicală 

(16984.00 lei) 

 

------------------------------- 

32 Lucrările sesiunii Comitetului 

Executiv (ExCom), or. Geneva, 

Elveția, 02-06 octombrie 2017 

Ordin  nr. 283 din 22.09.2017 

Poalelungi Olga, Director  

Asigurarea medicală (ne-achitat) Transport aerian (tur-retur) cazare 

și diurnă  



33 Atelierul de lucru cu genericul 

„Schimb de bune practici privind 

apatridia între statele participante 

în cadrul OSC E”, 01-03.10.2019, 

or. Viena, Austria 

Dispoziția nr. 18/2150 din 

27.09.2017 

Iulian Popov, șef al Direcției azil și 

integrare 

Asigurare medicală transport aerian (tur-retur) cazare 

și diurnă  

 

34 

Cea de-a VIII-a Reuniune a 

comitetului mixt Republica 

Moldova-Uniunea Europeană 

privind Readmisia, or. Bruxelles, 

Belgia, 05-07 octombrie 2017 

Dispoziția Nr. 18/1999 din 

08.09.2017 

Poalelungi Olga, Director  

Transport aerian (tur-retur), cazare, 

diurnă și asigurarea medicală 

(18696.97 lei) 

 

------------------------------- 

 

35 

Vizita de studiu desfășurată sub 

egida Organizației Internaționale 

pentru Migrație (OIM), or. Berlin, 

Germania, 08-13 octombrie 2017 

Dispoziția Nr.18/2137 din 

26.09.2017 

Mardari Ilie, Șef-adjunct al 

Direcției combaterea șederii ilegale, 

Șef Secție combaterea șederii 

ilegale 

Patraș Veaceslav, Şef al Secţiei 

combaterea şederii ilegale a 

Direcției combaterea șederii ilegale 

Vodă Mihai, ofițer principal al 

Secției returnări și măsuri restrictive 

a Direcției combaterea șederii 

ilegale Alexei Nicolae, Șef al 

Direcției evidență străini 

Jizdan Sergiu, Șef al Serviciului 

evidență străini nr.6 

 

------------------------------------------- 

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurnă și asigurarea 

medicală  

 

36 

Seminarul dedicate prevenirii 

facilităților migrației ilegale, or. 

Kiev, Ucraina, 16-19 octombrie 

2017 

Dispoziția Nr. 18/2227 din 

09.10.2017 

Cotoman Olesea, Șef-adjunct al 

Direcției legislație, coordonare și 

gestionare date, Șef al Secției 

legislație și  management proiecte 

Zaporojan Alina, Șef Secție 

management coordonare și evaluare 

a politicilor a Direcției legislație, 

coordonare și gestionare date 

Asigurarea medicală și diurnă 

(1979.76 lei) 

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurna în mărime de 132 

euro pentru perioada 16-19 

octombrie 2017  



Cebotaru Angela, ofițer al Secției 

returnări 

 

37 

Vizita de studiu desfășurată sub 

egida Organizației Internaționale 

pentru Migrație (OIM), or. 

Lisabona, Portugalia, 22-26 

octombrie 2017 

 

Dispoziția nr. 18/2289 din 

17.10.2017 

Gurițenco Eugenia, șef al 

Direcției imigrări 

Zaporojan Alina,  Șef Secție 

management coordonare și evaluare 

a politicilor a Direcției legislație, 

coordonare și gestionare date 

Coliujco Elena, specialist principal 

al secției vize a Direcției imigrări 

Ghervas Anna, specialist principal 

al secției șederi străini și repatriere a 

Direcției imigrări 

Turtă Irina, specialist principal al 

secției documentare a Direcției 

imigrări 

Savciuc Ina, specialist superior al  

Secției ședere străini și repatriere a 

Direcției imigrări 

 

-------------------------------------------

- 

transport aerian (tur-retur), cazare, 

diurna și asigurarea medicală 

38 Conferința în domeniul 

migranților și refugiaților în 

comunitățile locale sau orașe, or. 

Varșovia, Polonia, 25-27 

octombrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2312 din 

19.10.2017 

Ciumaș Tatiana, șef Secție 

integrare și acomodare a Direcției 

azil și integrare  

Mazur Ruslan, specialist superior 

al Secției integrare și acomodare a 

Direcției azil și integrare  

Asigurarea medicală (122 lei) Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă  

 

39 

Conferința PaE Platforma 2 cu 

genericul „Recunoașterea 

calificărilor și validarea 

competențelor pentru mobilitate”, 

în or. or. Tbilisi, Georgia, 24-27 

octombrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2331 din 

20.10.2017 

Cotoman Olesea, şef adjunct al 

Direcţiei legislaţie, coordonare şi 

gestionare date, şef al Secţiei 

legislație și management proiecte 

Asigurarea medicală și diurnă 

(2441,36 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare 



 

40 

Atelierul și sesiunea de lucru în 

domeniul statisticii migrației, or. 

Geneva, Elveția, 29 octombrie -03 

noiembrie 2017. 

Dispoziția nr. 18/2391 din 

26.10.2017 

Mazur Jana, șef al Secției 

monitorizare, gestionare date și  

analiza riscurilor a Direcţiei 

legislaţie, coordonare şi gestionare 

date 

Asigurarea medicală (61,00 lei) Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă 

 

41 

Seminarul de instruire privind 

modul de examinare a cererilor de 

recunoaștere a statului de apatrid, 

or. Bansko, Bulgaria, 25-27 

octombrie 2017. 

Dispoziția nr. 18/2350 din 

23.10.2017 

Ganaciuc Ala, Șef secție Apatridie 

și documentare Direcției azil și 

integrare  

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru data de 27 octombrie 2017 

(l772,90 lei)  

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada de 25-26 

octombrie  

 

42 

Cea de-a VIII-a Reuniune a 

Comitetului de experți privind 

reținerea administrativă a 

migranților (CJ-DAM), or. 

Strasbourg, Franța, 24-28 

octombrie 2017 

Dispoziția nr. 18/1977 din 

06.09.2017 

Certan Valeriu, șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date 

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru zilele de 24 și 28 octombrie 

2017 (5553,30 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada de 25-27 

octombrie 2017  

 

43 

Seminarul de instruire privind 

procedura de determinare a 

statutului de apatrid, or. Așhabad, 

Turkmenistan, 30 octombrie - 03 

noiembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2390 din 

26.10.2017 

Ganaciuc Ala, Șef secție Apatridie 

și documentare a Direcției azil și 

integrare  

Asigurarea medicală și diurnă 

pentru zilele de 30 octombrie 2017 și 

03 noiembrie 2017 (1286.80 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada de 31 

octombrie – 02 noiembrie 

 

44 

Atelierul de lucru în domeniul 

azilului în contextul parcurgerii 

fazei on-line a modului (BESA), 

or. Tbilisi, Georgia, 13-16 

noiembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2440 din 

31.10.2017 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare a Biroului migrație și azil 

al MAI 

Budeanu Ion, şef Secţie protecţie 

internaţională şi proceduri de azil, a 

Direcției azil şi integrare 

Asigurarea medicală și diurnă 16 

noiembrie 2017 (1376.6 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada 13-15 

noiembrie 2017 

 

45 

Reuniunea anuală a oficialilor de 

nivel înalt în cadrul Procesului de 

la Budapesta, or. Istanbul, Turcia, 

26-29 noiembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2649 din. 

24.11.2017 

Asigurarea medicală și diurnă 

(3505.14 lei) 

Transport aerian (tur-retur)  și 

cazare 



Gandrabura Boris, șef al Secției 

regionale Nord, Combaterea șederii 

ilegale a străinilor 

 

46 

Conferința internațională cu 

genericul „Cum integrarea 

imigranților se desfășoară la nivel 

local? Experiența și bunele 

practici în statele europene”, în or. 

Riga, Letonia, 07-09 decembrie 

2017 

Dispoziția nr. 18/2696 din 

04.12.2017 

Ciumaș Tatiana, șef Secție 

integrare și acomodare Direcției azil 

și integrare  

 

Asigurarea medicală  (61.00 lei) Transport aerian (tur-retur), diurnă  

și cazare   

 

47 

Reuniunea Înalților Funcționari ai 

țărilor membre a Procesului de la 

Praga, or. Varșovia, în or. Polonia, 

11-13 decembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2720 din 

05.12.2017 

Mazur Jana, șef al Secției 

monitorizare, gestionare date și  

analiza riscurilor a Direcţiei 

legislaţie, coordonare şi gestionare 

date 

Asigurarea medicală, diurnă pentru 

ziua de 11 și 13 decembrie 2017 

precum și diferența cuantumului de 

diurnă pentru ziua de 12 decembrie 

2017 (1793.58 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă în mărime de 20 euro 

pentru ziua de 12 decembrie 

 

48 

Atelierul de lucru în cadrul 

proiectului BESA cu genericul 

„Orientarea sexuală și identitatea 

de gen” or. Tbilisi, Georgia, 11-15 

decembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2721 din. 

05.12.2017 

Pșenicica Elena, specialist 

principal a Direcției azil şi 

integrare 

Asigurarea medicală, diurnă, pentru 

ziua de 15 decembrie 2017 (611.16 

lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă pentru perioada 11-14 

decembrie 2017 

 

49 

Participarea la ședința privind 

Integrarea economică a 

migranților, or.  Varșovia, 

Polonia, 13-16 decembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2711 din 

05.12.2017 

Ciumaș Tatiana, șef Secție 

integrare și acomodare a Direcției 

azil și integrare  

Butnari Ludmila, specialist al 

Secției integrare și acomodare  

Direcției azil și integrare  

Chiperco Daniela, specialist 

superior al Secției legislație și 

management proiecte, al Direcţiei 

legislaţie, coordonare şi gestionare 

date 

Diferența cuantumului de diurnă 

pentru perioada 13-16 decembrie 

2017 (3113.55 lei) 

Transport aerian (tur-retur), cazare 

și diurnă în mărime de 89 euro 

pentru perioada 13-16 decembrie 

2017 



 

50 

Cea de-a X-a Reuniune de nivel 

înalt a Parteneriatului de 

Mobilitate, în or. Bruxelles, 

Belgia, 14-16 decembrie 2017 

Dispoziția nr. 18/2754 din 

14.12.2017 

Cotoman Olesea, şef adjunct al 

Direcţiei legislaţie, coordonare şi 

gestionare date, şef al Secţiei 

legislație și management proiecte 

Transport aerian (tur-retur), cazare, 

asigurare medical și diurnă 

(15841,29 lei) 

 

------------------------------- 

TOTAL: 152785.85 lei 

 


