
INFORMAȚIA  

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul  

Biroul migrației și azil al MAI, pentru perioada 01.01.2019 - 20.10.2019 

 

 

Nr. 

 

Informații despre deplasare 

 

Actul de delegare în deplasare 

Costul  deplasării 

Bugetul autorității/instituției Finanțare externe 

1 2 3 4 5 

 

1 

Vizita de studiu în domeniul 

returnărilor în cadrul Agenției 

Europene pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Costa 

(FRONTEX), or. Varșovia, 

Polonia, 04-06 februarie 2019 

Ordin nr. 36 din 28.01.2019  

Poalelungi Olga, director  

Vodă Mihai, șef adjunct Direcție, șef al 

Secției returnări și măsuri restrictive a 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor  

Platon Angela, ofițer al Secției returnări 

și măsuri restrictive a Direcției 

combaterea șederii ilegale a străinilor  

Jizdan Sergiu, șef al Secției dirijare, 

control și intervenție a Direcției evidență 

străini  

Ghirghilijiu Iulian, ofițer al Secției 

combaterea șederii ilegale a Direcției 

combaterea șederii ilegale a străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

(10285 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și  

cazare  

 

2 

Cea de-a VI-a conferință în cadru 

Procesului de la Budapesta cu 

genericul „Drumul mătăsii”, or. 

Istanbul, Turcia, 18-21.02.2019 

Ordin nr. 63 din 12.02.2019 

Poalelungi Olga, director  

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare (2745 lei) 

Asigurarea medicală și diurnă  

3 Conferința de nivel înalt cu 

genericul „Inițiativa Calității 

Sistemelor de Azil în Europa de 

Est și Caucazul de Sud (QIEE), 

or. Geneva, Elveția, 12-14 

martie 2019 

Ordin nr. 126 din 11.03.2019 

Poalelungi Olga, director  

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare  

Asigurarea medicală (124 lei) Transport aerian (tur-retur), 

cazare și diurnă 



4 Cursul de instruire privind 

managementul integrat al 

frontierei de stat, precum și 

returnările, organizat de către 

Academia de trening a 

Procesului de la Praga, or. 

Odessa, Ucraina, 04-

06.04.2019 

Ordin nr. 150 din 18.03.2019 

Veverița Victor, ofițer principal al 

Secție combaterea șederii ilegale a 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

(2772.22 lei) 

Transport internațional (tur-

retur) și cazare  

5 Masa rotundă privind 

Mecanisme de cooperare a 

reprezentanților organelor de 

drept a RM și Ucrainei în 

vederea aplicării bunelor 

practici pentru indentificarea 

procedurilor de reîntoarcere a 

persoanelor aflate în dificultate 

și a victimelor traficului de 

ființe umane”, or. Odessa, 

Ucraina, 04-06.04.2019 

Ordin nr.0123 din 28.03.2019 

Vodă Mihai, șef adjunct al  Direcție, șef 

al Secției returnări și măsuri restrictive a 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor 

-------------------------------------- Transport internațional (tur-

retur), cazare, asigurare 

medicală și diurnă  

6 Vizita de studiu la Oficiul 

Federal pentru Migrație și 

Refugiați din Germani, 08-12 

aprilie 2019, or Nurnberg, 

Germania 

- Ordin nr.164 din 20.03.2019 

- Crețu Andrian, director adjunct, Șef al 

Direcției combaterea șederii ilegale a 

străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

(4430 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare 

7 Curs de instruire în domeniul 

escortării și reântoarcerii forțate 

în cadrul operațiunilor de 

returnare, or. Amsterdam, 

Olanda, 05-11 mai 2019 

- Ordin nr. 268 din 13.05.2019 

- Căruntu Ion, ofițer al Secției 

combaterea șederii ilegale a Direcției 

combaterea șederii ilegala a străinilor 

Asigurarea medicală, precum și 

va aloca în avans suma necesară 

pentru cheltuielile ce țin de 

transport aerian (tur-retur) și 

diurnă (15555 lei) 

 

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



8 Participarea la programul de 

instruire în cadrul Centrului 

multifuncțional de pregătire 

Schengen, or. Buzău, România, 

25.05-01.06.2019 

Ordin nr. 5/359/d din 24.05.2019 

Golban Iurie, Șef al Secției regionale 

„Sud” de combatere a șederii ilegale a 

străinilor, inspector superior 

transport tur-retur, asigurare 

medicală, diurnă, cartea verde 

și rovinieta (4977 lei) 

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

9 Conferința internațională cu 

ocazia aniversării a 10 ani a 

Procesului de la Praga, or. 

București, România, 09-12 

iunie 2019 

Ordin nr. 342 din 07.06.2019 

Poalelungi Olga, director  

Asigurarea medicală și diurnă 

(1224 lei) 

Transport internațional (tur-

retur) și cazare 

10 Schimb de experiență în cadrul 

programului „Cooperarea 

pentru dezvoltarea securității 

2019”, or. Praga Cehia, 09-14 

iunie 2019 

Ordin nr. 343 din 07.06.2019 

Bodarev Ion, ofițer principal al Secției 

returnări și măsuri restrictive a Direcției 

combaterea șederii ilegala a străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

(4945 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare 

11 Reuniunea ad-hoc a experților 

privind procedurile de 

determinare a statutului de 

apatrid, Strasbourg, Franța, 10-

13 iunie 2019 

Ordin nr. 322 din 31.05.2019 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare  

Asigurarea medicală, diurnă 

pentru zilele de 10 și 13 iunie 

2019, precum și cuantumul 

restant din suma alocată de 

Consiliul Europei și suma 

cheltuită efectiv oferită pentru 

cazare (2500 lei) 

Transport aerian (tur-retur), 

cazare, diurnă pentru perioada 

11-12 iunie 2019 au fost 

acoperite de către Consiliul 

Europei 

12 Program de instruire în cadrul 

Centrului multifuncțional de 

pregătire Shengen, or. Ploiesti, 

România, 30 iunie – 26 iulie 

2019 

Dispozia nr. 5/2-71d din 26.06.2019 

Maliovanaia Ecaterina, Ofițer al 

Secției regionale „Nord” de combatere 

a șederii ilegale a străinilor, inspector 

principal 

Transport tur-retur, asigurare 

medicală și diurnă (16926.80 

lei) 

Cazare 

13 Participarea la programul de 

instruire în cadrul Institutului 

de Studii pentru Ordine Publică, 

or. București, România, 

24.06.2019 - 17.07.2019 

Dispozia nr. 5/2-67d din  21.06.2019 

Robu Ion, Ofițer al Secției regionale 

„Nord” de combatere a șederii ilegale 

a străinilor, inspector principal 

Transport tur-retur, asigurare 

medicală și diurnă (12380.20 

lei) 

Cazare 



14 Masa rotundă privind 

procedurile de determinare a 

statutului de apatrid, or. 

Sarajevo Bosnia și 

Herțegovina, 03-05 iulie 2019 

Ordin nr. 388 din 25.06.2019 

Ganaciuc Ala, Șef al Secției apatridie 

și informare al  Direcției azil și 

integrare 

Asigurarea medicală și diurnă 

(2193 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare 

15 Participarea la masa rotundă 

privind procedurile de 

determinare a statutului de 

apatrid, or. Durres, Albania, 14-

20 iulie 2019 

Ordin nr. 410 din 05.07.2019 

Platon Angela, ofițer al Secției 

returnări și măsuri restrictive a Direcției 

combaterea șederii ilegala a străinilor 

Asigurarea medicală și diurnă 

(5033 lei) 

Transport aerian (tur-retur) și 

cazare 

16 Conferința regională privind 

identificarea apatrizilor în 

Georgia, or. Tbilisi, Georgia, 

15-18.09.2019 

Ordin nr. 561 din 13.09.2019 

Popov Iulian, șef al Direcției azil și 

integrare  

Asigurarea medicală și 

diferența cuantumului de diurnă 

(spre achitare) 

Transport (tur-retur), cazare, 

diurnă pentru perioada 16-17 

septembrie 2019 

17 Atelier de lucru regioanal 

pentru practicieni pe aspectele 

violenței sexuale și gen, 16-18 

septembrie 2019, Or. Brașov, 

România 

Ordin nr. 562 din 13.09.2019 

Ciumaș Tatiana, șef al Secției integrare 

și acomodare a Direcției azil și integrare  

Mazur Ruslan, specialist superior al 

Secției integrare și acomodare a direcției 

azil și integrare  

Stratilă Valeriu, șef al Centrului de 

cazare al solicitanților de azil  

Asigurarea medicală (147 lei) Transport aerian (tur-retur), 

cazare și diurnă 

18 Cea de-a 26-a Reuniune a 

Grupului de lucru „MIRAGE”, 

or. Ohrid, Macedonia de Nord, 

25-28 septembrie 2019 

Ordin nr. 592 din 20.09.2019 

Golban Iurie, Șef al Secției regionale 

„Sud” de combatere a șederii ilegale a 

străinilor, inspector superior 

Asigurarea medicală (spre 

achitare) 

Transport aerian (tur-retur) 

cazare și diurnă 

                                                                                                                                                   Totatl: 86237.22 lei 
 

 


