
INFORMAȚIA  

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul  

Biroul migrației și azil al MAI, pentru perioada anului 2018 

 

 

Nr. 

 

Informații despre deplasare 

 

Actul de delegare în deplasare 

Costul  deplasării 

Bugetul autorității/instituției Finanțare externe 

1 2 3 4 5 

 

1 

Conferința internațională cu 

genericul „Dialogul cu privire 

la integrarea migranților-

provocări, beneficii și bune 

practici”, or. Tbilisi, Georgia, 

07-10 februarie 2018 

Dispoziţia nr. 18/148 din 01.02.2018  

Ciumaș Tatiana, șef al Secției 

integrare și acomodare a Direcției azil 

și integrare 

Asigurarea medicală (62-00 lei) Transport aerian (tur-

retur), cazare și diurnă 

 

2 

Cea de-a IX Reuniune a 

Comitetului de experți privind 

detenția administrativă a 

migranților (CJ-DAM), or. 

Paris, Franța, 20-24 februarie 

2018 

Dispoziția nr. 18/236 din 16.02.2018 

Certan Valeriu, șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date 

Asigurarea medicală, diurnă 20 

și 24 februarie 2018 precum și 

cuantumul restant din suma 

alocată de Consiliul Europei și 

suma cheltuită efectiv oferită 

pentru cazare (4120 lei) 

Diurnă pentru perioada 

21-23 februarie 2018 

3 Reuniunea consultativă 

informală, or. Viena, Austria, 

27-29 martie 2018 

Dispoziția  nr.18/377 din 23.03.2018 

Cebotaru Angela, ofițer al Secției 

returnări și măsuri restrictive a 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

(2827 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 

4 Participarea la operațiunea de 

returnare (FRONTEX), or. 

Dusseldorf, Germania, 28-30 

martie 2018 

Dispoziția  nr.18/431 din 

27.03.2018 

Berbinschi Dumitru, ofițer al 

Serviciului dirijare control și 

intervenție al Direcției evidență 

străini 

Asigurarea medicală și diurnă 

(2823 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 

5 Întrevederea în cadrul 

proiectului „Inițiativa de 

Dispoziția  nr. 18/470 din 06.04.2018 Asigurarea medicală (62.00 lei) 

 

Transport aerian (tur-

retur), cazare și diurnă 



calitate în sistemele de azil din 

Europa de Est și Caucazul de 

Sud”, or. Viena, Austria, 09-13 

aprilie 2018 

Grosu Cristina, specialist superior al 

Secției protecție internațională și 

proceduri de azil al Direcției azil și 

integrare 

 

 

6 Vizita de studiu în contextul 

lansării proiectului „Suport 

pentru Centrul de apel pentru 

miganți”, or. Braga, Portugalia, 

12-14 aprilie 2018 

Dispoziția  nr. 18/476 din 11.04.2018 

Poalelungi Olga, director  

Asigurarea medicală și diurnă 

(2126,88 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 

7 Masa rotundă cu genericul 

„Dificultăți în procesul de 

identificare și ulterioară 

documentare a victimelor 

traficului de ființe umane, a 

copiilor neînsoțiți și a 

persoanelor aflate în situație de 

dificultate, identificați pe 

teritoriul Ucrainei”, or. Odessa, 

Ucraina, 17-18 aprilie 2018 

Dispoziția  nr. 18/512 din 18.04.2018 

Vodă Mihai, șef adjunct Direcției, șef 

al secției returnări și măsuri restrictive 

a Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor 

-------------------------------------- Transport aerian (tur-

retur), cazare, asigurare 

medicală și diurnă  

8 Vizita de studiu și preluarea 

bunelor practici privind 

condițiile de atragere a 

investițiilor străine, dezvoltarea 

micului business, documentarea 

investițiilor străine, or. Tallin, 

Estonia, 06-13 mai 2018 

Dispoziția  nr. 18/585 din 04.05.2018  

Poalelungi Olga, director  

Asigurarea medicală (62 lei) Transport aerian (tur-

retur), cazare și diurnă 

 

9 Reuniunea comună a grupurilor 

de lucru din Europa de Sud-Est 

și regiunea „Drumul mătăsii” 

pentru returnare și reintegrare 

pe marginea „Procesului de la 

Budapesta”, or. Sarajevo, 

Dispoziția  nr. 18/611 din 08.05.2018 

Bodarev Ion, ofițer principal al 

Secției returnări și măsuri restrictive a 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor 

Asigurarea medicală (62.00 lei) Transport aerian (tur-

retur), cazare și diurnă 



Bosnia și Herțegovina, 06-09 

mai 2018 

10 Cea de-a X-a Reuniune a 

Comitetului de experți privind 

reținerea administrativă a 

migranților (CJ-DAM), or. 

Strasbourg, Franța, 14-17 mai 

2018 

Dispoziția  nr. 18/567 din 27.04.2018 

Certan Valeriu, șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date  

Asigurarea medicală, diurnă 

pentru perioada de 14 și 17 mai 

2018, precum și cuantumul 

restant din suma alocată de 

Consiliul Europei și suma 

cheltuită efectiv oferită pentru 

cazare (2374 lei) 

Transport aerian (tur-

retur), cazare, diurnă 

pentru perioada 15-16 

mai 2018 

11 Curs de instruire privind 

tehnicile de intervievare ]n 

procedura de azil, or. Batumi, 

Georgia, 04-08 iunie 2018 

Dispoziția  nr. 18/673 din 21.05.2018 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare 

-------------------------------------- Transport aerian (tur-

retur), cazare, asigurare 

medicală și diurnă  

12 Curs de instruire privind 

acordarea protecției 

internaționale în domeniul 

procedurii de azi, or. Roma, 

Italia, 04-07 iunie 2018 

Dispoziția  nr. 18/691 din 

23.05.2018 

Budeanu Ion, șef al Secției protecție 

internațională și proceduri de azil a 

Direcției azil și integrare  

Ganaciuc Ala, șef al Secției 

apatridie și informare a Direcției azil 

și integrare 

Asigurarea medicală și diurnă 

(6462 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și  cazare 

 

 

 

13 Conferința internațională cu 

genericul „Sprijinirea 

gestionării migrației în Ucraina 

ca model de cooperare cu țările 

terțe”, or. Varșovia, Polonia, 

11-13 iunie 2018 

Dispoziția  nr. 18/711 din 28.05.2018  

Vodă Mihai, șef adjunct Direcției, șef 

al secției returnări și măsuri restrictive 

a Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor  

Osievschi Sergiu, ofițer principal 

al Secției returnări și măsuri 

restrictive a Direcției combaterea 

șederii ilegale a străinilor  

------------------------------- Transport aerian (tur-

retur), cazare, asigurare 

medicală și diurnă  



14 Vizita de studiu în cadrul 

proiectului „Consolidarea 

capacităților RM în domeniul 

combaterii traficului de ființe 

umane”, or. Vilnius, Lituania, 

25 – 29 iunie 2018 

Dispoziția  nr. 18/821 din 23.06.2018 

Jizdan Sergiu, șef al Secției dirijare, 

control și intervenție a Direcției 

evidență străini  

-------------------------------------- Transport aerian (tur-

retur),  cazare, asigurare 

medicală și diurnă  

15 Vizita de studiu privind Centru 

de Apel, or. Lisabona, 

Portugalia, 01-07 iulie 2018 

Dispoziția  nr. 18/867 din 02.07.2018 

Ciumaș Tatiana, șef al Secției 

integrare și acomodare a Direcției azil 

și integrare  

Patraș Veaceslav, șef al Secției 

combaterea șederii ilegale a străinilor 

a Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor  

Morei Adela, specialist principal al 

Secției management, coordonare și 

evaluarea politicilor a Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date  

Mazur Ruslan, specialist superior al 

Secției integrare și acomodare a 

direcției azil și integrare, 

Fedoruța Oleg, specialist superior al 

Secției vize a Direcției imigrări 

Asigurarea medicală și diurnă 

(17262 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și  cazare 

16 Seminar de instruire în 

domeniul identificării străinilor, 

returnării, returnării forțate și 

voluntare asistate, or. Varșovia, 

Polonia, 03-07 septembrie 2018 

Dispoziția  nr. 5/1-761/1-int din 

29.08.2018 

Vodă Mihai, șef adjunct Direcției, șef 

al secției returnări și măsuri restrictive 

a Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor  

Alexei Nicolae, șef al Direcției 

evidență străini  

Asigurarea medicală și diurnă 

(30447) 

Transport aerian (tur-

retur) și  cazare 



Jizdan Sergiu, șef al Secției dirijare, 

control și intervenție a Direcției 

evidență străini  

Bodarev Ion, ofițer principal al 

Secției returnări și măsuri restrictive a 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor  

Veverița Victor, ofițer principal al 

Secție combaterea șederii ilegale a 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor  

Ardovan Irina, ofițer superior al 

Secție combaterea șederii ilegale 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor 

Căruntu Ion, ofițer al Secție 

combaterea șederii ilegale Direcției 

combaterea șederii ilegale a străinilor 

Rotaru Eduard, ofițer al Secției 

„Centru” de combatere a șederii 

ilegale a străinilor  

Turtă Irina, specialist principal al 

Direcției imigrări  

17 Cea de-a XI-a Reuniune a 

Comitetului de experți privind 

reținerea administrativă a 

migranților (CJ-DAM), or. 

Strasbourg, Franța, 03-08 

septembrie 2018 

Dispoziția  nr. 18/902 din 10.07.2018 

Certan Valeriu, șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date  

Asigurarea medicală, diurnă 

pentru zilele de 03 și 08 

septembrie 2018 (5032.64  lei) 

Transport aerian (tur-

retur), cazare, diurnă 

pentru perioada de 04-07 

septembrie 2018 precum 

și cuantumul restant din 

suma alocată de Consiliul 

Europei și suma cheltuită 

aferent oferită pentru 

cazare 



18 Curs de instruire privind 

determinarea statutului de 

refugiat, or. Bișkek, 

Kârgâzstan, 08-15 septembrie 

2018 

Dispoziția nr. 18/1081 din 07.09.2018 

Grosu Cristina, specialist superior al 

Secției protecție internațională și 

proceduri de azil a Direcției azil și 

integrare 

-------------------------------------- Transport aerian (tur-

retur), cazare, asigurare 

medicală și diurnă  

19 Atelier de lucru regional 

privind violența motive sexuale 

și bazate pe gen (SGBV), or. 

Budapesta, Ungaria, 10-13 

septembrie 2018 

Dispoziția nr. 18/1060 din 

03.09.2018 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare 

Asigurarea medicală și diurnă 

(3171.50  lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 

20 Vizita de studiu în cadrul 

proiectului „Consolidarea 

capacităților RM în domeniul 

combaterii traficului de ființe 

umane”, or.  Italia și Portugalia, 

16-22 septembrie 2018 

Dispoziția nr. 18/1033 din 

23.08.2018 

Jizdan Sergiu, șef al Secției dirijare, 

control și intervenție a Direcției 

evidență străini  

-------------------------------------- Transport aerian (tur-

retur), cazare, diurnă și 

asigurare medicală 

21 Masa rotundă privind protecția 

refugiaților în contextul 

asigurării securității naționale, 

or. Tbilisi, Georgia, 24-27 

septembrie 2018 

Dispoziția nr. 18/1126 din 

12.09.2018 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare 

Asigurarea medicală și diurnă 

(3171 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 

22 Curs de instruire cu genericul 

„Observatorul migrației privind 

colectarea, analiza și schimbul 

de date cu privire la migrația 

populației”, or. Scopia, 

Macedonia, 01-04 octombrie 

2018 

Dispoziția nr. 18/1149 din 24.09.2018 

Mazur Jana,  șef al Secției 

monitorizare gestionare date și 

analiza riscurilor  

Turta Irina,  specialist principal al 

Secției documentare al Direcției 

imigrări 

Asigurarea medicală, diurnă 

zilele 01 și 04 octombrie 2018 

(2856 lei) 

Transport aerian (tur-

retur), cazare și diurnă 

pentru perioada de 02-03 

octombrie 2018 

23 Cea de-a 69-a sesiune a 

Comitetului Executiv al 

Înaltului Comisariat ONU 

Ordinul MAI nr. 305 din 27.09.2018 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare 

Asigurarea medicală și diurnă 

(1656.42 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 



pentru Refugiați, or. Geneva, 

Elveția, 01-05.10.2018 

24 Program de instruire în cadrul 

Centrului multifuncțional de 

pregătire Shenghen, cu 

genericul „Politici și strategii 

europene în domeniul 

controlului frontierelor, vizelor, 

imigrației și azilului”, or. 

Buzău, România, 28.10-

02.11.2018 

Dispoziția nr. 5/2-930 din 23.10.2018 

Muncescu Veaceslav, șef adjunct 

Direcția evidență străini, comisar 

principal 

Gandrabura Boris, șef al Secției 

Regionale Nord de combatere a 

șederii ilegale a străinilor, comisar 

Cojocari Ion Leonid, ofițer principal 

al secției regionale Sud de combatere 

a șederii ilegale a străinilor, inspector 

principal 

Transport tur-retur, asigurarea 

medicală, diurnă, cartea verde și 

rovinieta (11604 lei) 

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

25 Reuniune de lucru a comitetului 

MARRI, or. Budva, Montenegru 

07-09.11.2018 

Dispoziția nr. 18/1363 din 05.11.2018 

Crețu Andrian,  director adjunct, șef 

al Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilorS 

Patraș Veaceslav, șef al Secției 

combaterea șederii ilegale a străinilor 

a Direcției combaterea șederii ilegale 

a străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

(4680 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 

26 Reuniunea suplimentară a 

Comitetului de experti privind 

reținerea administrativă a 

migranților (CJ-DAM), or. 

Strasbourg, Franța, 11-

13.11.2018 

Dispoziția nr. 18/1331 din 29.10.2018 

Certan Valeriu, șef al Direcției 

legislație, coordonare și gestionare 

date 

 

Asigurarea medicală, diurnă 

pentru zilele de11 și 13 

noiembrie 2018, precum și 

cuantumul restant din suma 

alocată de Consiliul Europei și 

suma cheltuită efectiv oferită 

pentru cazare (4751 lei) 

Transport aerian (tur-

retur), cazare, diurnă 

pentru data de 12 

noiembrie2018 

27 Curs de instruire privind 

evaluarea cererilor de 

recunoașterea a statutului de 

Dispoziția nr. 18/1361 din 05.11.2018 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare  

Asigurarea medicală și diurnă 

(2089.60 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 



apatrid, or. Pravets, Bulgaria, 

11-15.11.2018 

28 Instruire în cadrul Centrului 

Multifuncțional de Pregătire 

Shenghen, or. Buzău, România, 

11-16.11.2018 

Dispoziția nr. 5/1-975 int. din 

06.11.2018 

Berbinschi Dumitru, ofițer al 

Serviciului dirijare control și 

intervenție al Direcției evidență 

străini 

Calmațui Sergiu, ofițer superior al 

SR „Nord” de combatere a șederii 

ilegale a străinilor, comisar 

2 bilete tur-retur, asigurarea 

medicală și diurnă, (7494.80 

lei) 

 

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

29 Cea de-a 3-a ședința 

preparatorie pentru cea de-a 6-

a conferințe ministerială din 

cadrul Procesului de la 

Budapesta, or. Istanbul, Turcia, 

18-21.11.2018 

Dispoziția nr. 18/1402 din 14.11.2018 

Poalelungi Olga, director  

 

Asigurarea medicală și diurnă 

(2028 lei) 

Transport aerian (tur-

retur) și cazare 

30 Atelier de lucru cu experții 

privind facilitarea integrării 

migranților, or. Tbilisi, 

Georgia, 27-30.11.2018 

Dispoziția nr. 18/1444 din 22.11.2018 

Ciumaș Tatiana, șef al Secției 

integrare și acomodare a Direcției azil 

și integrare 

Rusu Oxana, specialist principal al 

Secției integrare și acomodare a 

Direcției azil și integrare  

Asigurarea medicală (116 lei) Transport aerian (tur-

retur), diurnă și cazare 

31 Conferința internațională 

privind apatridia în țările  

statelor membre CSI, or. 

Minsk, Republica Belarus, 03–

06.12.2018 

Dispoziția nr. 18/1430 din 20.11.2018 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare  

Asigurarea medicală (62 lei) Transport aerian (tur-

retur), cazare și diurnă 

32 Ședința de lucru a 

funcționarilor cu funcții medii 

de conducere ai statelor 

Dispoziția nr.18/1527 din 14.12.2018 Asigurarea medicală, diurnă 

zilele 16 și 19 decembrie 2018 

(1620 lei) 

Transport aerian (tur-

retur), cazare, diurnă 



membre ale Procesului de la 

Praga, or. Praga, Cehia, 16-

19.12.2018 

Gurițenco Eugenia, Șef al Direcției 

imigrări  

pentru perioada de 17-18 

decembrie 2018 

                                                                                                                                                 Total: 119022.84 lei 
 

 


