
  Informația 

Privind delegarea angajaților BMA la activități de instruire, seminare, training-uri, conferințe, 

vizite de studii şi de informare efectuate peste hotarele tarii 

pentru perioada  semestrului I al anului 2022 

 

N

r 

Perioada      

eveniment

ului 

Locul 

desfășurării 

Tipul evenimentului  Numele participantului, 

funcția, subdiviziunea 

Cheltuielile Suma 

alocată 

Nr. 

Dispoziți

ei 

Propuneri 

și 

recomandă

ri  

Realizări majore 

(inițiative lansate, 

proiecte, semnarea 

acordurilor/memor

andumuri, etc.) 

1.  24-28 

ianuarie 

2022 

or. 

Varșovia, 

Polonia 

  Atelierul de instruire 

cu genericul 

„Gestionarea 

migrației, cu accent 

sporit pe returnare” 

- Tatiana Ciumaș,  șef  

Secție integrare și acomodare a 

Direcției azil și integrare; 

- Desnis Bălan, ofițer 

superior al Secției returnări și 

măsuri restrictive a Direcției de 

combatere a șederii ilegale a 

străinilor; 

- Valeriu Strătila șef al 

Centrului de cazare; 

- Jana Ungureanu, specialist 

principal al Direcției azil și 

integrare; 

- Corina Gorobivschii, 

specialist principal al Direcției 

imigrări; 

- Gheorghe Ranga, specialist 

superior al Direcției azil și 

integrare; 

- Igor Prodius, specialist 

superior al Direcției azil și 

integrare. 

Cheltuielile aferente 

deplasării legate de 

transport aerian (tur-

retur), cazare, diurnă și 

asigurare medicală au 

fost acoperite de către 

organizatori. 

 

------ 

Ordin MAI 

nr.18 din 

18.01.2022 

Propuneri și 

recomandări 

nu au fost 

înaintate. 

În prezent nu au 

fost careva măsuri 

întreprinse în acest 

sens. 



2.  11-14 mai 

2022 

or.Viena, 

Austria 

Reuniunea Înalților 

Oficiali ai Procesului 

de la Praga   

 

- Elena Coliujco șef adjunct al 

Direcției legislație, coordonare 

şi gestionare date, şef al Secției 

legislație și management 

proiecte.  

 

Cheltuielile vor fi 

acoperite integral de 

către organizatori. 

 

 

---- 
Ordin MAI 

nr. 200 din  

6 mai 2022 

Propuneri și 

recomandări 

nu au fost 

înaintate. 

În prezent nu au 

fost careva măsuri 

întreprinse în acest 

sens. 

3.  06-10 

iunie 2022 

 

   

 

or. Valetta, 

Malta 

Reuniunea experților 

în domeniul migrației 

 -   Tatiana Ciumaș,  șef  al 

Secției integrare și acomodare a 

Direcției azil și integrare. 

 

Cheltuielile ce ţin de 

transport (tur-retur), 

cazare, diurnă, şi 

asigurarea medicală vor 

fi acoperite integral de 

către organizatori. 

 

----- 

Ordin 

MAI nr. 

254 din 2 

iunie 

2022 

Propuneri și 

recomandări 

nu au fost 

înaintate. 

În prezent nu au 

fost careva măsuri 

întreprinse în acest 

sens. 

4.  5 -11    

iunie 2022 

or. 

Budapesta, 

Ungaria, 

  Curs subregional 

Facilitarea migrației 

ilegale și tehnicile de 

intervievare privind 

respectarea 

drepturilor omului. 

- Victor Veveriţă ofiţer 

principal al secției combaterii 

șederii ilegale a străinilor a 

Direcției combaterii șederii 

ilegale a străinilor al Biroului 

mgrație și azil.  

Cheltuielile ce ţin de 

transportul (tur-retur) şi 

cazare, urmează a fi 

acoperite de către 

organizatori. 

 

------ 
Ordin MAI 

nr. 255 din 3 

iunie 2022 

Propuneri și 

recomandări 

nu au fost 

înaintate. 

În prezent nu au 

fost careva măsuri 

întreprinse în acest 

sens. 



5.  27-29.06. 

2022 

Or. 

Varșovia, 

Polonia 

Participarea la 

conferința ,,Migrația, 

drepturile omului și 

incluziunea: 

Evaluarea rolului 

societății civile în 

regiunea OSCE” 

organizată de către 

Biroul OSCE pentru 

Instituții 

Democratice și 

Drepturile Omului 

(ODIHR). 

- Tatiana Ciumaș, șef al Secției 

integrare și acomodare a 

Direcției azil și integrare. 

 

Cheltuielile aferente 

deplasării legate de 

transport aerian (tur-

retur), cazare, diurnă și 

asigurare medicală au 

fost acoperite de către 

organizatori. 

 

------ 
Ordin MAI 

nr.308 din 

23 iunie 

2022 

 În prezent nu au 

fost careva măsuri 

întreprinse în acest 

sens. 

 


