
INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI în anul 2018 

 

 

Nr. 
Informații despre deplasare 

(scopul, țara/orașul, perioada) 

Actul de delegare în deplasare 

(nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea 

actului/persoanele delegate) 

Costul deplasării 

 

bugetul 

autorității/instituției 
finanțare externă 

 

1 2 3 4 5 
1. - 14 -17 ianuarie 2018, orașul Maramureș, 

România. 

Participarea la reuniunea bilaterală de lucru în 

cadrul Programului Operațional Comun 

România-Republica Moldova 2014-2020. 

Ordin MAI nr.2 din 05.01.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Golovaci, șef adjunct al IGSU al MAI, șef 

al Direcției resurse umane; 

- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU 

al MAI; 

- dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare 

internațională și management proiecte a IGSU al 

MAI; 

- dl Sergiu Peancovschi, șef al Direcției tehnologii 

informaționale și comunicații a IGSU al MAI; 

- dl Iurie Șumleanski, șef al Centrului republican de 

instruire al IGSU al MAI. 

34 005,54 lei 

 

- 

2. - 25-29 ianuarie 2018, orașul Tinglev, 

Danemarca. 

Participarea la programul pentru observatori 

al Exercițiului de teren EU ModEX 2018, prin 

intermediul Programului de schimb a 

experților în protecția civilă, finanțat de 

Uniunea Europeană. 

Dispoziție nr. 4d din 12.01.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Ghenadie Barbu, șef al Direcției generale 

planificare, coordonare şi operații a IGSU al MAI; 

- dl Alexandr Tatarov, specialist principal al Secției 

dirijarea operativă a DO a DGPCO a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

3. - 28 ianuarie - 1 februarie  2018, orașul Sofia, 

Bulgaria. 

Dispoziție nr. 3d din 12.01.2018 

 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de IGSU 

Cheltuieli de 

călătorie și cazare 



Participarea la conferința privind identificarea 

și împărtășirea observațiilor pentru a constata 

lecțiile învățate și cele mai bune practici 

legate de exercițiul EADRCC “BOSNA I 

HERCEGOVINA 2017”. 

Persoane delegate: 

- dl Gheorghe Bivol, șef al Detașamentului căutare - 

salvare nr.1 al IGSU al MAI. 

3 646,60 lei acoperite de 

organizatori 

4. - 30 ianuarie - 3 februarie 2018, regiunea 

Kaluga, Federația Rusă. 

Misiunea de însoțire și perfectare a 

documentelor necesare pentru transportarea în 

Republica Moldova a persoanelor rănite și 

decedate în urma accidentului rutier (cetățeni 

a Republicii Moldova). 

Dispoziție nr. 33d din 01.02.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, șef-adjunct al Direcției protecție 

civilă, șef al Secției protecție inginerească a IGSU al 

MAI; 

- dl Dumitru Carasic, şef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Eduard Ambrosii, specialist principal al Secției 

protecție radiativă și chimică a Direcției protecție 

civilă a IGSU al MAI. 

11 733,65 lei - 

5. - 06-08 februarie 2018, orașul Praga, 

Republica Cehă. 

Participarea la Conferința privind lecțiile 

învățate la Exercițiul internațional de teren 

„EU MOLDEX 2017”, organizat în comun cu 

Programul „Prevenirea, Pregătirea și 

Reacționarea la dezastrele naturale și 

antropogene în țările Parteneriatului Estic” 

(PPRD EAST 2) finanțat de Uniunea 

Europeană. 

Dispoziție nr. 41d din 06.02.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Rudico, șef-adjunct al  Direcției generale 

planificare, coordonare şi operații a IGSU al MAI; 

- dna Nadejda Chetraru, șef al Direcției planificare, 

analiza și coordonare a DGPCO a IGSU al MAI; 

- dl Vitalie Grecu, șef al Secției planificare și operații 

al Detașamentului căutare și salvare nr.1 a IGSU al 

MAI; 

- dl Sergiu Puiu, șef al Secției planificare și evaluare 

a politicilor a DPAC a DGPCO a IGSU al MAI; 

- dl Alexandr Tatarov, specialist principal al Secției 

dirijarea operativă a DO a DGPCO a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

6. - 19-23 februarie 2018, orașul Atena, Grecia. 

Misiunea de transportare interspitalicească a 

unui pacient (cetățean al Republicii Moldova) 

din Grecia în Republica Moldova. 

Dispoziție nr. 54d din 19.02.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Constantin Calin, șef a Centrului de dirijare şi 

- Cheltuieli 

acoperite de 

Serviciul de 

Informații şi 

Securitate al RM 



intervenție operativă „Sud”, subordonat aparatului 

IGSU al MAI; 

- dl Artur Papana, tehnician superior al Serviciului 

logistică al Detașamentului salvatori şi pompieri 

Cahul al DSE Cahul a IGSU al MAI. 

7. - 21 – 23 februarie 2018, orașul Kiev, 

Ucraina. 

Participarea la a 4-a ședință a coordonatorilor 

naționali al Programului finanțat de Uniunea 

Europeană „Prevenirea, Pregătirea şi 

Reacționarea la dezastrele naturale și 

antropogene în ţările  Parteneriatului Estic” 

(PPRD EAST 2). 

Dispoziție nr. 58d din 22.02.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandr Tatarov, specialist principal al Secției 

dirijare operativă a DO a DGPCO a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

8. - 26 februarie – 01 martie 2018, orașul 

Belgrad, Serbia. 

Conferința de planificare a celui de-al 18-a 

exercițiu de teren privind managementul 

consecințelor dezastrelor „SRBIJA 2018”, 

organizat sub egida autorităților Serbiei şi 

Centrului euro-atlantic de coordonare a 

răspunsului la dezastre (EARDCC). 

Dispoziție nr. 59d din 22.02.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Babanuţa, șef al Direcției operații a 

Direcției Generale Planificare Coordonare şi Operații 

a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de IGSU  

3 277,12 lei 

Cheltuieli de 

călătorie și cazare 

acoperite de 

organizatori  

9. - 25 februarie – 26 martie 2018, orașul Iași, 

România. 

Curs de studii practice de prim ajutor calificat 

pentru un grup de 7 paramedici din cadrul 

DSE Hâncești. 

Dispoziție nr. 63d din 26.02.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Moiseev, șef gardă a USP Hîncești a DSE 

Hîncești a IGSU al MAI; 

- dl Igor Axenti, pompier al USP Cimișlia a SSE 

Cimișlia a DSE Hîncești a IGSU al MAI; 

- dl Andrei Negara, pompier al USP Cimișlia a SSE 

Cimișlia a DSE Hîncești a IGSU al MAI; 

- dl Victor Ciubotaru, șef gardă al USP Hîncești a 

DSE Hîncești a IGSU al MAI; 

- dl Mihail Strătilă, șef gardă al USP Cimișlia a SSE 

Cimișlia a DSE Hîncești a IGSU al MAI; 

- dl Mihail Gangan, pompier al USP Cimișlia a SSE 

Cimișlia a DSE Hîncești a IGSU al MAI; 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori 



- dl Victor Sîrbu, șef gardă al USP Hîncești a DSE 

Hîncești a IGSU al MAI. 

10. - 04-07 martie 2018, orașul Bruxelles, Belgia. 

Participarea la al VI-lea Forum European al 

Protecției Civile cu tematica „Protecția Civilă 

în format de schimbare a riscului”. 

Dispoziție nr. 66d din 01.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandru Oprea, șef-adjunct al IGSU al MAI, 

şef al Direcției protecția civilă; 

- dl Ghenadie Barbu, șef al Direcției generale 

planificare, coordonare şi operații a IGSU al MAI; 

- dna Nadejda Chetraru, șef al Direcției planificare, 

analiza și coordonare a DGPCO a IGSU al MAI; 

- dl Alexandr Tatarov, specialist principal al Secției 

dirijarea operativă a DO a DGPCO a IGSU al MAI. 

Cheltuieli acoperite de 

IGSU (pentru dl Oprea) 

20 319,38 lei 

Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

(pentru dl Barbu, 

dna Chetraru şi dl 

Tatarov) 

11. - 11 – 17 martie  2018, orașul St. Gilgen, 

Austria. 

Participarea la al 3-lea Curs de instruire 

privind procedura de negocieri și luare a 

deciziilor pe timpul misiunilor internaționale 

în situaţii excepţionale din cadrul Programului 

de instruire al Mecanismului protecției civile 

al Uniunii Europene. 

Dispoziție nr. 67d din 01.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandr Tatarov, specialist principal al Secției 

dirijarea operativă a DO a DGPCO a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

12. - 10 – 14 martie 2018, orașul Brescia, Italia. 

Misiunea de transportare interspitalicească a 

unui pacient (cetățean al Republicii Moldova) 

din Italia în Republica Moldova. 

Dispoziție nr. 80d din 13.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Victor Matcaş, conducător auto al schimbului de 

serviciu al Unității salvatori şi pompieri Giurgiuleşti 

a Direcţiei Situaţii Excepţionale Cahul a IGSU al 

MAI; 

- dl Artur Papana, tehnician superior al Serviciului 

logistica al Detașamentului salvatori şi pompieri 

Cahul al Direcției situații excepționale Cahul a IGSU 

al MAI. 

Cheltuielile de diurnă și 

asigurare medicală 

acoperite de IGSU 

12 421,08 lei 

Cheltuielile de 

călătorie și cazare 

acoperite de rudele 

pacientului 

13. - 11 – 13 martie 2018, orașul Târgu Mureș, 

România. 

Dispoziție nr. 78d din 13.03.2018 

 
1 987,21 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare acoperite de 



Participarea la conferința inițială de 

planificare a exercițiului de simulare virtuală. 

Persoane delegate: 

- dl Gheorghe Bivol, șef al Detașamentului căutare şi 

salvare nr. 1 a IGSU al MAI; 

- dl Ion Pâcălău, șef al Serviciului cercetare chimică, 

radiativă și protecție contra gaze al Detașamentului 

căutare şi salvare nr. 2 a IGSU al MAI. 

organizatori 

14. - 12 – 15 martie 2018, orașul Budapesta, 

Ungaria. 

Participarea la a X-a reuniune a Grupului de 

Experți în domeniul Prevenirii și Controlului 

de Accidente (APC EG) în cadrul Comisiei 

Internaționale pentru Protecția râului Dunărea 

(ICPDR). 

Dispoziție nr. 81d din 13.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, șef-adjunct al Direcției protecție 

civilă, șef al Secției protecție inginerească  a IGSU al 

MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

(ICPDR) 

15. - 13 – 16 martie 2018, orașul Kiev, Ucraina. 

Participarea la atelierul de lucru „Controlul 

exportului materialelor și tehnologiilor cu 

dublă utilizare în țările GUAM”, organizat de 

Centrul de Știință și Tehnologii din Ucraina 

(STCU) cu susţinerea Uniunii Europene. 

Dispoziție nr. 79d din 13.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Junea, șef al Secției protecție radiativă și 

chimică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

16. - 15-17 martie 2018, orașul Kremenciuk, 

Ucraina. 

Vizita de lucru în cadrul Societății Publice pe 

Acțiuni „AutoKRAZ” în vederea identificării 

potențialilor producători de tehnică specială 

de intervenție. 

Dispoziție nr. 82d din 16.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă al MAI; 

- dl Anatol Nagalist, plutonier al Secției 

administrativ-gospodărească a Direcției logistică, 

subordonată aparatului IGSU al MAI. 

3 232,93 lei  - 

17. - 17 – 23 martie 2018, orașul Tallinn, Estonia. 

Participarea la Cursul de Management 

destinat personalului cheie care ar putea fi 

delegat în misiuni internaționale împreună cu 

un modul de protecție civilă la o situație de 

urgență în interiorul/exteriorul Uniunii 

Europene. 

Dispoziție nr. 88d din 21.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Babanuţa, șef al Direcției operații a 

Direcției Generale Planificare Coordonare şi Operații 

a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

18. - 25 – 28 martie 2018, orașul Cluj Napoca, 

România. 

Dispoziție MAI nr. 18/357 din 20.03.2018 

 
36 667,49 lei  

 

- 



Participare la reuniunea bilaterală de lucru în 

cadrul Programului Operațional Comun 

România-Republica Moldova 2014-2020. 

Persoane delegate: 

- dl Alexandru Oprea, șef adjunct al IGSU al MAI, 

șef al Direcției protecție civilă; 

- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU 

al MAI; 

- dl Victor Mîrza, șef adjunct al Centrului republican 

de instruire al IGSU al MAI; 

- dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare 

internațională și management proiecte a IGSU al 

MAI; 

- dl Sergiu Peancovschi, șef al Direcției tehnologii 

informaționale și comunicații a IGSU al MAI. 

  

19. - 6 - 29 martie 2018, orașul Belgrad, Serbia. 

Participarea la atelierul de lucru privind 

adaptarea la schimbările climatice, organizat 

de către Comisia Internațională pentru 

Protecția râului Dunărea (ICPDR).  

Dispoziție nr. 95d din 23.03.2018 

 

Persoane delegate: 

- dna Ludmila David, specialist principal al Secției 

protecție inginerească a Direcției protecție civilă a 

IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

20. - 12-13 aprilie 2018, orașul Mateszalka, 

Ungaria. 

Misiunea de transportare interspitalicească a 

victimei unui accident rutier (cetățean al 

Republicii Moldova), din Ungaria în 

Republica Moldova. 

Dispoziție nr. 111d din 11.04.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Artur Papana, tehnician superior al Serviciului 

logistică al Detașamentului salvatori şi pompieri 

Cahul al Direcției situații excepționale Cahul a IGSU 

al MAI. 

10 441,27 lei - 

21. - 15 – 18 aprilie 2018, orașul Bruxelles, 

Belgia. 

Participarea la ședința Grupului de lucru al 

Directoratului General pentru Asistență 

Umanitară și Protecție Civilă. 

Dispoziție nr. 112d din 11.04.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandr Tatarov, specialist principal al Secției 

dirijarea operativă a DO a DGPCO a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

22. - 15 - 20 aprilie 2018, orașul Schloss Laubegg 

(Styria), Austria. 

Participarea la al 4-lea Curs avansat de 

coordonare pe timpul misiunilor 

Dispoziție nr. 113d din 11.04.2018 

 

Persoane delegate: 

- dna Nadejda Chetraru, șef al Direcției analiză, 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 



internaționale de protecție civilă. planificare şi coordonare a Direcției generale 

planificare, coordonare şi operații a IGSU al MAI. 

23. - 21 - 27 aprilie 2018, orașul Varșovia, 

Polonia. 

Vizita de lucru privind utilizarea tehnologiilor 

spațiale și de distanță pentru estimarea şi 

monitorizarea riscurilor naturale. 

Dispoziție nr. 116d din 24.04.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Gheorghe Bivol, şef al Detașamentului căutare şi 

salvare nr.1 a IGSU al MAI; 

- dl Serghei Peancovschi, şef al Direcției tehnologii 

informaționale şi comunicații a IGSU al MAI; 

- dl Eugeniu Duca, şef al Direcției economie şi 

finanțe a IGSU al MAI; 

- dl Ghenadie Machidon, şef-adjunct al Centrului 

automatizat de dirijare operativă a IGSU al MAI; 

- dl Ilia Dimov, radiotelefonist al Serviciului 

telecomunicații din cadrul Detașamentului căutare şi 

salvare nr.1 a IGSU al MAI; 

- dl Ion Ciumac, tehnician superior al Secției 

administrativ-gospodărească  a Direcției logistică, 

subordonată aparatului IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

24. - 23 - 26 aprilie 2018, orașul Zagreb, Croația. 

Vizită de studiu privind evaluarea riscului de 

dezastre. 

Dispoziție nr. 117d din 24.04.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Victor Nazaria, șef al Secției dirijare operativă a 

Direcției operații a Direcției generale planificare, 

coordonare şi operații a IGSU al MAI; 

- dna Ludmila David, specialist principal al Secției 

protecție inginerească a Direcției protecție civilă a 

IGSU al MAI; 

- dl Alexandru Grigoropoli, Specialist al Secţiei 

supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor a 

Direcţiei salvatori şi pompieri a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

25. - 25 aprilie 2018, orașul Iași, România. 

Vizita de familiarizare privind organizarea 

sistemului de intervenții și gestionare a 

situațiilor de urgență și excepționale. 

Dispoziție MAI nr. 18/538 din 21.04.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Rudico, șef adjunct al Direcției generale 

planificare, coordonare și operații a IGSU al MAI; 

604,52 lei - 



- dl Daniel Golovca, specialist principal al Secției 

monitorizare și analiză a Direcției analiză, planificare 

și coordonare a Direcției generale planificare, 

coordonare și operații a IGSU. 

26. - 06 mai - 01 iunie 2018, orașul Iași, 

România. 

Curs de studii practice de prim ajutor calificat 

pentru un grup de 7 paramedici. 

Dispoziție nr. 127d din 07.05.2018 

  

Persoane delegate: 

- dl Frunză Mihail, şef al echipei al DSE Hâncești a 

IGSU al MAI; 

- dl Robu Roman, pompier al DSE Hâncești a IGSU 

al MAI; 

- dl Buligă Igor, pompier al DSE Hâncești a IGSU al 

MAI; 

- dl Scripcari Vasile, şef al echipei al DCS nr.2 a 

IGSU al MAI; 

- dl Ostafiiciuc Vasile, salvator superior al DCS nr.2 

a IGSU al MAI; 

- dl Boico Ghenadie, tehnician superior al DCS nr.2 

al IGSU al MAI; 

- dl Tiron Vasile, pompier al DCS nr.2 al IGSU al 

MAI. 

2 331,74 lei Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori 

27. - 07 - 11 mai 2018, orașul București, 

România. 

Participarea la trainingul de formare al 

instructorilor pentru sistemul XVR (realitate 

virtuală). 

Dispoziție nr. 128d din 07.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Grecu, șef-adjunct interimar al 

Detașamentului căutare şi salvare nr. 1 a IGSU al 

MAI; 

- dl Victor Mîrza, șef-adjunct al Centrului republican 

de instruire a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de transport 

acoperite de IGSU 

2 331,74 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori  

28. - 08 - 10 mai 2018, orașul Sofia, Bulgaria. 

Participarea la al 3-lea Seminar pentru 

experții Mecanismului protecției civile al UE. 

Dispoziție nr. 129d din 08.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Puiu, șef al Secției planificare şi evaluare 

politici a DGPCO a IGSU al MAI. 

 

 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  



29. - 13 - 21 mai 2018, orașul Mexico City, 

Mexic. 

Participarea la al V-lea Forum Global: 

Înțelegem Riscul, organizat de Organizaţia 

Globală pentru Reducerea Dezastrelor şi 

Banca Mondială. 

Dispoziție nr. 130d din 08.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandru Oprea, șef-adjunct al IGSU al MAI, 

șef al Direcției protecție civilă a IGSU. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

30. - 13 - 19 mai 2018, orașul Portoroz, Slovenia. 

 

Dispoziție nr. 131d din 08.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Eduard Ambrosii, specialist principal al Secției 

protecție radiativă şi chimică al Direcției protecție 

civilă a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

31. - 14 - 16 mai 2018, orașul Bruxelles, Belgia. 

Participarea la Reuniunea Panelului privind 

Cooperarea în domeniul Securităţii, PSAC şi 

Protecţiei Civile din cadrul Platformei 

Multilaterale a Parteneriatului Estic nr. I 

„Consolidarea instituţiilor şi buna guvernare”. 

Dispoziție nr. 140d din 15.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dna Nadejda Chetraru, şef al Direcţiei analiză, 

planificare şi coordonare a Direcţiei generale 

planificare, coordonare şi operaţii a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

32. - 14 - 17 mai 2018, orașul Belgrad, Serbia. 

Conferinţa finală de planificare a Exerciţiului 

internaţional de teren „SRBIJA 2018” privind 

managementul consecinţelor situaţiilor 

excepţionale, organizat sub egida autorităţilor 

Serbiei şi Centrului euro-atlantic de 

coordonare a răspunsului la dezastre 

(EADRCC). 

Dispoziție nr. 141d din 15.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Babanuţa, şef al Direcţiei operaţii a 

Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii 

a IGSU al MAI.  

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de IGSU  

3 153,81 lei 

Cheltuieli de 

transport (tur-

retur) acoperite de 

organizatori 

33. - 19 - 29 mai 2018, orașul Maresfield, Marea 

Britanie. 

Curs de instruire organizat de Organizația de 

Caritate din Marea Britanie „Operațiunea 

Florian”. 

Dispoziție nr. 132d din 08.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Oleg Malaşevschi, șef al Secției tactici de 

intervenție a Direcției salvatori şi pompieri a IGSU al 

MAI; 

- dl Alexandru Caraman, şef gardă-instructor al 

Unității de instruire a Catedrei „Pregătirea şi 

perfecționarea serviciului de salvatori şi pompieri” a 

IGSU al MAI; 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 



- dl Dan Griţco, specialist principal al schimbului de 

serviciu al Centrului Republican de Intervenție 

Operativă a Direcției salvatori şi pompieri a IGSU al 

MAI; 

- dl Artiom Guţul, specialist superior al Secției 

apărare împotriva incendiilor a Direcției situațiile 

excepționale mun. Bălți a IGSU al MAI. 

34. - 20 mai - 02 iunie 2018, orașul Viena, 

Austria. 

Participarea membrului grupului de lucru 

național la Sesiunea a șasea de realizare a 

prevederilor Convenției Comune privind 

Managementul în Siguranță a Combustibilului 

Ars. 

Dispoziție nr. 133d din 08.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Iulian Gîscă, șef al Obiectelor Speciale nr. 5101, 

nr. 5102 a Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

35. - 20 - 26 mai 2018, orașul Ivano-Francovsc, 

Ucraina. 

Ediţia XXXI a competiţiilor internaţionale la 

sportul aplicativ al salvatorilor şi pompierilor 

în memoria pompierilor – eroi căzuţi la 

lichidarea consecinţelor catastrofei de la SAE 

din Cernobîl. 

Dispoziție nr. 142d din 16.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Cerga Valeriu, şef al Unităţii de instruire a 

Catedrei „Pregătirea şi perfecţionarea serviciului de 

salvatori şi pompieri” a Centrului republican de 

instruire al IGSU al MAI; 

- dl Andreev Alexander, specialist principal al 

Direcţiei formare profesională a IGSU al MAI; 

- dl Prigorschii Ivan, specialist al SAÎI a DSP 

Buiucani a DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Covalenco Victor, pompier superior al DSP 

Rîşcani a DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Calaşnicov Serghei, pompier superior al 

Detaşamentului căutare-salvare nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Barbacari Alexandru, pompier al Detaşamentului 

căutare-salvare nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Borş Victor, pompier al DSP Buiucani a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Zatic Alexandru, pompier al DSP Centru a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Siuris Vladimir, pompier al DSP Ciocana a DSE 

Cheltuieli de călătorie 

și diurnă acoperite de 

IGSU 

19 262,07 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare acoperite de 

organizatori 



mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Ignatev Andrei, pompier al DSP Ciocana a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Eşanu Cristin, salvator al Detaşamentului 

căutare-salvare nr.1 al IGSU al MAI. 

36. - 21 – 24 mai 2018, oraşul Split, Republica 

Croația. 

Participarea la programul de observatori a 

Exerciţiului de teren „Adriatic 2018”, 

organizat de Directoratul Naţional pentru 

Protecţie şi Salvare a Republicii Croaţia în 

cooperare cu Directoratul General pentru 

Protecţie Civilă şi Asistenţă Umanitară al UE. 

Dispoziție nr. 149d din 21.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Oleg Melnic, şeful Detașamentului salvatori-

pompieri Rîşcani al DSE Chişinău a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

37. - 22 – 26 mai 2018, oraşul Tychy, Polonia. 

Participarea la Conferinţa specializată în 

domeniul asistenţei medicale de urgenţă. 

Dispoziție nr. 150d din 21.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Carasic Dumitru, şef al Secţiei protecţie medico-

biologică a Direcţiei protecţie civilă a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de transport 

aerian (tur-retur) 

acoperite de IGSU 

5 424,00 lei 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori 

38. - 29 - 30 mai 2018, orașul Viena, Austria. 

Participarea la reuniunea de finalizare a 

Proiectului 44 „Consolidarea capacităţilor de 

prim răspuns CBRN şi a cooperării regionale 

în Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud, 

Moldova şi Ucraina”. 

Dispoziție nr. 143d din 16.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Junea, şef al Secţiei protecţie radiativă şi 

chimică a Direcţiei protecţie civilă a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

39. - 03 – 06 iunie 2018, oraşul Kiev, Ucraina. 

Reuniunea a XVIII-a a Grupului de Lucru în 

domeniul situaţiilor excepţionale în cadrul 

GUAM. 

Dispoziție nr. 148d din 21.05.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, şef adjunct al Direcţiei protecţie 

civilă a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de transport 

(tur-retur) și diurnă 

acoperite de IGSU 

3 956,60 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare acoperite de 

organizatori 

40. - 02 - 10 iunie 2018, orașul Varna, Bulgaria. 

Participarea la Ediţia a V-a a competiţiilor 

internaţionale la sportul aplicativ al 

salvatorilor şi pompierilor Cupa „Odesos 

2018”. 

Dispoziție nr. 160d din 01.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Andreev Alexandr, specialist principal al 

Direcţiei formare profesională a IGSU al MAI; 

- dl Prigorschii Ivan, specialist al SAÎI a DSP 

Buiucani a DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

8 944,01 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori 



- dl Calaşnicov Serghei, pompier superior al 

Detaşamentului căutare-salvare nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Barbacari Alexandru, pompier al Detaşamentului 

căutare-salvare nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Borş Victor, pompier al DSP Buiucani a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Zatic Alexandru, pompier al DSP Centru a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Siuris Vladimir, pompier al DSP Ciocana a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Ignatev Andrei, pompier al DSP Ciocana a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Eşanu Cristin, salvator al Detaşamentului 

căutare-salvare nr.1 al IGSU al MAI. 

41. - 04 - 08 iunie 2018, orașul Iași, România. 

Participarea la Cursul de formare continuă la 

Centrul de antrenament şi pregătire de 

specialitate al Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă din România, organizat în 

baza Planului de cooperare al Ministerelor 

Afacerilor Interne din România şi Republica 

Moldova pentru anul 2018. 

Dispoziție nr. 178d din 18.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Ciubaciuc Ion, şef adjunct al Direcţiei formare 

profesională a IGSU al MAI; 

- dl Andronache Rodion, tehnician superior al Secţiei 

"Laborator chimic-radiometric" a IGSU al MAI; 

- dl Ciumac Ion, tehnician superior al Secţiei 

administrativ-gospodărească a DL a IGSU al MAI; 

- dl Dînga Octavian, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Sîngerei  a Secţiei situaţii excepţionale 

Sîngerei a Direcţiei situaţii excepţionale mun. Bălţi a 

IGSU al MAI; 

- dl Russu Denis, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Făleşti a Secţiei situaţii excepţionale Făleşti 

a Direcţiei situaţii excepţionale mun. Bălţi a IGSU al 

MAI; 

- dl Strungaru Valeriu, şef echipă, instructor-

scafandru al Unităţii salvatori şi pompieri Ungheni a 

Direcţiei situaţii excepţionale Ungheni a IGSU al 

MAI; 

- dl Godea Cristian, pompier-scafandru al Unităţii 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

6 064,03 lei 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori 



salvatori şi pompieri Ungheni a Direcţiei situaţii 

excepţionale Ungheni a IGSU al MAI; 

- dl Musteaţa Constantin, şef echipă al Unităţii 

salvatori şi pompieri Cimişlia a Secţiei situaţii 

excepţionale Cimişlia a Direcţiei situaţii excepţionale 

Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Cebanu Veaceslav, şef echipă al Unităţii 

salvatori şi pompieri Cimişlia a Secţiei situaţii 

excepţionale Cimişlia a Direcţiei situaţii excepţionale 

Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Orlov Eduard, pompier  al Unităţii salvatori şi 

pompieri Ştefan Vodă a Secţiei situaţii excepţionale 

Ştefan Vodă a Direcţiei situaţii excepţionale Căuşeni 

a IGSU al MAI; 

- dl Vatamaniuc Vitalie, pompier al Unităţii salvatori 

şi pompieri Căinari a Direcţiei situaţii excepţionale 

Căuşeni a IGSU al MAI; 

- dl Lungu Iurie, şef echipă, instructor-scafandru al 

Unităţii salvatori şi pompieri Edineţ a Direcţiei 

situaţii excepţionale Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Guilă Cristian, pompier-scafandru al Unităţii 

salvatori şi pompieri Edineţ a Direcţiei situaţii 

excepţionale Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Zlatovcean Victor, şef echipă, instructor- 

scafandru al serviciului căutare-salvare al 

Detaşamentului salvatori şi pompieri Cahul a 

Direcţiei situaţii excepţionale Cahul a IGSU al MAI; 

- dl Sbîrciog Eugeniu, pompier superior al 

schimbului de serviciu al Unităţii salvatori şi 

pompieri Giurgiuleşti a Direcţiei situaţii excepţionale 

Cahul a IGSU al MAI. 

42. - 11 - 15 iunie 2018, orașul Romny, regiunea 

Sumny, Ucraina. 

Participarea la Exercițiul de atestare a câinilor 

de căutare-salvare ai subdiviziunilor 

chinologice ale Serviciului de Stat pentru 

Dispoziție nr. 172d din 11.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Junea Igor, şef al Serviciului chinologic al DCS 

nr.1 a IGSU al MAI; 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

1 820,19 lei 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori  



Situaţii Excepţionale al Ucrainei. - dl Şapoşnicov Ivan, subofițer superior al Serviciului 

chinologic al DCS nr.1 a IGSU al MAI; 

- dl Gorbunov Vitali, instructor chinologic al 

Serviciului chinologic al DCS nr.1 a IGSU al MAI. 

43. - 12 - 14 iunie 2018, orașul Râmnicu Vâlcea, 

România. 

Participarea la Exercițiul național privind 

managementul consecinţelor unui accident 

chimic major şi Exercițiul cu forțe în teren la 

obiectivul cu risc chimic „SC OLTCHIM 

SA”. 

Dispoziție nr. 173d din 11.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Mîrza Victor, şef-adjunct al Centrului 

Republican de Instruire a IGSU al MAI; 

- dl Sitmatov Rustam, specialist superior al Catedrei 

organizarea şi conducerea protecției populației şi 

teritoriului în situaţii excepţionale a CRI al IGSU al 

MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

1 709,39 lei 

 

 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori  

44. - 18 - 22 iunie 2018, orașul Viena, Austria. 

Participarea la a IX-a reuniune a 

reprezentanţilor autorităţilor competente 

identificate în temeiul Convenției cu privire la 

notificarea rapidă a unui accident nuclear şi a 

Convenției cu privire la asistenţa în caz de 

accident nuclear sau urgenţă radiologică. 

Dispoziție nr. 180d din 18.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Junea, şef al Secţiei protecţie radiativă şi 

chimică a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

45. - 19 iunie 2018, orașul Suceava, România. 

Vizită de lucru pentru asigurarea aspectelor 

organizatorice pentru desfășurarea activităților 

consacrate comemorării marelui voievod 

Stefan cel Mare şi Sfânt la Mănăstirea Putna. 

Dispoziție nr. 179d din 18.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Golovaci Sergiu, şef-adjunct al IGSU al MAI, şef 

al Direcţiei resurse umane a IGSU; 

- dl Jechiu Vasile, director artistic al Ansamblului 

artistic „Plai Moldovenesc” al MAI, subordonat 

aparatului IGSU al MAI; 

- dl Cazacu Oleg, șef al Orchestrei-Model a DTC al 

MAI: 

- dl Andoni Dorel, specialist la Serviciului mobilitate 

academică a CSAC al Academiei Naționale de 

Poliție „Stefan cel Mare” a MAI; 

- dl Ciumac Ion, tehnician superior al Secţiei 

administrativ-gospodărească a DL a IGSU al MAI. 

 

Cheltuieli acoperite de 

IGSU 

1 465,19 lei 

- 



46. - 23 iunie - 03 iulie 2018, orașul Gabala, 

Republica Azerbaidjan. 

Participarea la a VI-a Competiție 

internațională a tinerilor şi copiilor „Tânărul 

salvator”. 

Dispoziție nr. 181d din 19.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Nicolai Radiola, specialist principal al Școlii 

Securităţii a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de transport 

(tur-retur) acoperite de 

IGSU 

7 224,00 lei 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori 

47. - 25 - 29 iunie 2018, orașul Iași, România. 

Cursul de formare continuă în cadrul 

Centrului de antrenament şi pregătire de 

specialitate al Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă din România, organizat în 

baza Planului de cooperare al Ministerelor 

Afacerilor Interne din România şi Republica 

Moldova pentru anul 2018. 

Dispoziție nr. 192d din 25.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Ciubaciuc Ion, şef adjunct al Direcţiei formare 

profesională a IGSU al MAI; 

- dl Andronache Rodion, tehnician superior al Secţiei 

"Laborator chimic-radiometric" a IGSU al MAI; 

- dl Ciumac Ion, tehnician superior al Secţiei 

administrativ-gospodărească a DL a IGSU al MAI; 

- dl Dînga Octavian, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Sîngerei  a SSE Sîngerei a DSE mun. Bălţi 

a IGSU al MAI; 

- dl Russu Denis, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Făleşti a SSE Făleşti a DSE mun. Bălţi a 

IGSU al MAI; 

- dl Strungaru Valeriu, şef echipă, instructor-

scafandru al USP Ungheni a DSE Ungheni a IGSU al 

MAI; 

- dl Godea Cristian, pompier-scafandru al USP 

Ungheni a DSE Ungheni a IGSU al MAI; 

- dl Musteaţa Constantin, şef echipă al USP Cimişlia 

a SSE Cimişlia a DSE Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Cebanu Veaceslav, şef echipă al USP Cimişlia a 

SSE Cimişlia a DSE Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Orlov Eduard, pompier  al USP Ştefan Vodă a 

SSE Ştefan Vodă a DSE Căuşeni a IGSU al MAI; 

- dl Vatamaniuc Vitalie, pompier al USP Căinari a 

DSE Căuşeni a IGSU al MAI; 

- dl Lungu Iurie, şef echipă, instructor-scafandru al 

USP Edineţ a DSE Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Guilă Cristian, pompier-scafandru al USP Edineţ 

Cheltuieli de transport 

(tur-retur) acoperite de 

IGSU 

2 752,45 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori  



a DSE Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Zlatovcean Victor, şef echipă, instructor- 

scafandru al serviciului căutare-salvare al DSP Cahul 

a DSE Cahul a IGSU al MAI; 

- dl Sbîrciog Eugeniu, pompier superior al 

schimbului de serviciu al USP Giurgiuleşti a DSE 

Cahul a IGSU al MAI. 

48. - 29 iunie - 01 iulie 2018, localitatea Zalucea, 

regiunea Ivano-Franchivsc, Ucraina. 

Participarea la Turneul internaţional de volei 

„Cupa Zalucea”. 

Dispoziție nr. 199d din 30.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Pereu Valentin, specialist superior al Direcţiei 

formare profesională subordonată aparatului IGSU al 

MAI; 

- dl Gniliţchi Taras, pompier al serviciului de gardă 

al DSP Rîşcani al DSE mun. Chişinău a IGSU al 

MAI; 

- dl Zgardan Nicolae, pompier al serviciului de gardă 

al DSP Rîşcani al DSE mun. Chişinău a IGSU al 

MAI; 

- dl Ajder Eduard,  pompier al serviciului de gardă al 

DSP Centru al DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Dudicov Roman, pompier al USP Florești a 

Secției situații excepționale Florești a DSE Soroca a 

IGSU al MAI; 

- dl Reabciuc Igor, pompier al schimbului de serviciu 

al Unității salvatori și pompieri Giurgiulești a DSE 

Cahul a IGSU al MAI; 

- dl Cuzuioc Mihail, pompier al Unității salvatori și 

pompieri Căinari a DSE Căușeni a IGSU al MAI; 

- dl Predius Serghei, conducător auto al Unității 

salvatori și pompieri Căinari al DSE Căușeni a IGSU 

al MAI; 

- dl Fistican Victor, operator procese tehnologice al 

Serviciului gestionare deșeuri radioactive al 

Obiectelor speciale 5101, 5102 ale IGSU al MAI. 

 

201,39 lei Cheltuieli de 

cazare şi hrană 

acoperite de 

organizatori  



49. - 30 iunie – 02 iulie 2018, orașul Suceava , 

România. 

Participarea delegației MAI la vizita de lucru 

dedicată celebrării împlinirii a 514 ani de la 

strămutarea la lăcașurile de veci a Sfântului 

Voievod Ștefan cel Mare și manifestările 

consacrate anului Centenar 2018. 

Dispoziție MAI nr. 18/860 din 30.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, șef al IGSU al MAI; 

- Sergiu Golovaci, șef adjunct al IGSU al MAI, șef al 

Direcției resurse umane; 

- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU 

al MAI; 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico-

biologică a DPC a IGSU al MAI; 

- dl Alexandru Balica, specialist al Serviciului 

protecției civile al DSE Căușeni a IGSU al MAI; 

- dl Anatolie Nagalist, plutonier al Secției 

administrativ-gospodărească a DL a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de diurnă și 

transport auto (tur-

retur) acoperite de 

IGSU 

4 315,66 lei 

Cheltuieli de 

cazare acoperite de 

organizatori 

50. - 02 – 05 iulie 2018, orașul Viena, Austria. 

Participarea la atelierul de lucru privind 

notificarea, raportarea şi solicitarea de 

asistență internaţională. 

Dispoziție nr. 194d din 27.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Igor Perevoznic, şef al Centrului operativ de 

dispecerat republican a Direcţiei operative a DGPCO 

a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

51. - 01 – 27 iulie 2018, orașul Iași, România. 

Curs de studii practice de prim ajutor calificat 

pentru un grup de 7 paramedici. 

Dispoziție nr. 200d din 30.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dna Vacari Lilia, instructor al Serviciului medical al 

DCS nr. 2 a IGSU al MAI; 

- dl Dimitraş Iurii, pompier superior al Echipei 

intervenții la incendii nr.2 al schimbului de serviciu 

al DCS nr. 2 a IGSU al MAI; 

- dl Vlas Nicu, pompier superior al echipei intervenții 

la incendii nr.2 al schimbului de serviciu al DCS nr. 

2 a IGSU al MAI; 

- dl Vodovoi Igor, salvator, conducător auto al 

echipei căutare-salvare a schimbului de serviciu al 

DCS nr. 2 a IGSU al MAI; 

- dl Cebanu Serghei, pompier al echipei intervenții la 

incendii nr.1 al schimbului de serviciu al DCS nr. 2 a 

Cheltuieli de transport 

acoperite de IGSU 

1 145,48 lei  

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori 



IGSU al MAI; 

- dl Paiu Lilian, pompier al echipei intervenții la 

incendii nr.1 al schimbului de serviciu al DCS nr. 2 a 

IGSU al MAI; 

- dl Pîcălău Ion, pompier al echipei intervenții la 

incendii nr.3 a schimbului de serviciu al DCS nr. 2 a 

IGSU al MAI. 

52. - 02 – 06 iulie 2018, orașul Snekkersten, 

Danemarca. 

Participarea la Seminarul regional privind 

coordonarea operațiunilor internaţionale de 

protecţie civilă.  

Dispoziție nr. 196d din 28.06.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Cazacu Sergiu, şef-adjunct al Detaşamentului 

căutare şi salvare nr.2 a IGSU al MAI; 

- dl Ciolan Sergiu, specialist superior al Secţiei 

dirijare operativă a Direcţiei operaţii a DGPCO a 

IGSU al MAI; 

- dl Golovca Daniel, special principal al Secţiei 

monitorizare şi analiză a Direcţiei analiză, planificare 

şi coordonare a DGPCO a IGSU al MAI; 

- dl Corăbieru Maxim, specialist superior al Secţiei 

monitorizare şi analiză a Direcţiei analiză, planificare 

şi coordonare a DGPCO a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

53. - 08 – 13 iulie 2018, orașul Zbiroh, Republica 

Cehă. 

Curs de instruire în cadrul proiectului 

„Îmbunătățirea competențelor operaționale şi 

profesionale a pompierilor din Republica 

Moldova, faza II”. 

Dispoziție nr. 206d din 09.07.2018 

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Grecu, şef-adjunct interimar al 

Detaşamentului căutare şi salvare                       nr.1 a 

IGSU al MAI; 

- dl Sergiu Cazacu, şef-adjunct al Detaşamentului 

căutare şi salvare nr.2 a IGSU al MAI; 

- dna Ludmila David, specialist principal al Secţiei 

protecţie inginerească a Direcţiei protecţie civilă a 

IGSU al MAI; 

- dl Ion Daşan, şef adjunct Direcţie, şef al Serviciului 

protecție civilă al DSE Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Alexandru Vizitiu, specialist al Serviciului 

protecţie civilă al SSE Rezina al DSE Orhei a IGSU 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  



al MAI; 

- dl Roman Cipileaga, şef al Secţiei situaţii 

excepţionale Cantemir al DSE Cahul a IGSU al 

MAI; 

- dl Eugen Doga, specialist al Secţiei protecţie civilă 

al DSE Soroca a IGSU al MAI; 

- dl Sergiu Ciubotaru, şef al Serviciului cercetare 

chimică, radiativă şi protecţie contra gaze al 

Detaşamentului căutare şi salvare nr.1 a IGSU al 

MAI; 

- dl Evghenii Derivolcov, specialist al Secţiei apărare 

împotriva incendiilor al SSE Leova a IGSU al MAI; 

- dl Tudor Rotari, specialist al Serviciului protecţie 

inginerească al Secţiei protecţie civilă al DSE mun. 

Chişinău a IGSU al MAI. 

54. - 09 iulie -03 august 2018, orașul Buzău, 

România. 

Curs de formare continuă în cadrul Centrului 

Multifuncțional de Pregătire Schengen din 

România, organizat în baza Planului de 

cooperare al Ministerelor Afacerilor Interne 

din România şi Republica Moldova pentru 

anul 2018. 

Dispoziție nr. 198d din 30.06.2018 (modificată prin 

Dispoziția nr. 2017d din 09 iulie 2018) 

 

Persoane delegate: 

- dl Tatarov Alexandr, specialist principal al Secției 

dirijare operativă a Direcției operații a DGPCO a 

IGSU al MAI; 

- dna Fortuna Marina, specialist al Secției LEA a 

IGSU al MAI; 

- dl Guțul Artiom, specialist principal al SAÎI a DSE 

mun. Bălți a IGSU al MAI; 

- dna Rotari Cristina, specialist al Secției medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de transport 

acoperite de IGSU 

1 760,51 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  

55. - 11 – 12 iulie 2018, orașul Kiev, Ucraina. 

Participarea la întrevederea cu producătorul 

de bazine plutitoare din Ucraina în vederea 

studierii caracteristicilor tehnice ale acestora. 

Dispoziție nr. 209d din 10.07.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Oprea Alexandru, şef-adjunct al IGSU al MAI, 

şef al Direcţiei protecţie civilă a IGSU al MAI; 

- dl Andronache Rodion, tehnician superior al Secţiei 

„Laborator chimic-radiometric” a IGSU al MAI. 

 

5 346,30 lei 

 

 

 

 

 

- 



56. - 13 iulie 2018, orașul Iași, România. 

Vizita de lucru în contextul schimbului de 

experiența privind dotarea tehnico-materială 

şi intervențiile la inundații si deszăpeziri. 

Dispoziție nr. 213d din 12.07.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, şef al IGSU al MAI; 

- dl Ion Caraja, şef al DSE Cahul a IGSU al MAI; 

- dl Ghenadie Cuciuc, şef al DSE Căuşeni a IGSU al 

MAI; 

- dl Fiodor Cheptea, şef-adjunct al DCS nr.2, şef 

Serviciu logistica al DCS nr.2 a IGSU al MAI. 

Cheltuieli acoperite de 

IGSU 

1 900,45 lei 

 

 

- 

57. - 16 - 20 iulie 2018, orașul Siret, județul 

Suceava, România. 

Curs de formare continuă în cadrul Centrului 

de Antrenament şi Pregătire de Specialitate al 

Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava din 

România, organizat în baza Planului de 

cooperare al Ministerelor Afacerilor Interne 

din România şi Republica Moldova pentru 

anul 2018. 

Dispoziție nr. 214d din 16.07.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Ciubaciuc Ion, şef adjunct al Direcţiei formare 

profesională a IGSU al MAI; 

- dl Andronache Rodion, tehnician superior al Secţiei 

"Laborator chimic-radiometric" a IGSU al MAI; 

- dl Ciumac Ion, tehnician superior al Secţiei 

administrativ-gospodărească a DL a IGSU al MAI; 

- dl Dînga Octavian, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Sîngerei  a SSE Sîngerei a DSE mun. Bălţi 

a IGSU al MAI; 

- dl Russu Denis, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Făleşti a SSE Făleşti a DSE mun. Bălţi a 

IGSU al MAI; 

- dl Strungaru Valeriu, şef echipă, instructor-

scafandru al USP Ungheni a DSE Ungheni a IGSU al 

MAI; 

- dl Godea Cristian, pompier-scafandru al USP 

Ungheni a DSE Ungheni a IGSU al MAI; 

- dl Musteaţa Constantin, şef echipă al USP Cimişlia 

a SSE Cimişlia a DSE Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Cebanu Veaceslav, şef echipă al USP Cimişlia a 

SSE Cimişlia a DSE Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Orlov Eduard, pompier  al USP Ştefan Vodă a 

SSE Ştefan Vodă a DSE Căuşeni a IGSU al MAI; 

- dl Vatamaniuc Vitalie, pompier al USP Căinari a 

Cheltuieli de transport 

acoperite de IGSU 

4 604,30 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  



DSE Căuşeni a IGSU al MAI; 

- dl Lungu Iurie, şef echipă, instructor-scafandru al 

USP Edineţ a DSE Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Guilă Cristian, pompier-scafandru al USP Edineţ 

a DSE Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Zlatovcean Victor, şef echipă, instructor- 

scafandru al serviciului căutare-salvare al DSP Cahul 

a DSE Cahul a IGSU al MAI; 

- dl Sbîrciog Eugeniu, pompier superior al 

schimbului de serviciu al USP Giurgiuleşti a DSE 

Cahul a IGSU al MAI. 

58. - 18 iulie-10 august 2018, orașul Newport, 

Rhode Island, SUA. 

Curs de instruire cu genericul „Aspecte 

Legale a Suportului Militar Autorităţilor 

Civile”. 

Dispoziție nr. 218d din 17.07.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dan Griţco, şef schimb al Centrului Republican 

de Intervenție Operativă, subordonat Aparatului 

IGSU al MAI.  

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

59. - 23 - 25 iulie 2018, orașul Kiev, Ucraina. 

Participarea la Atelierul Regional privind 

colectarea datelor despre consecințele 

dezastrelor în cadrul Programului PPRD East 

2 finanțat de Uniunea Europeană. 

Dispoziție nr. 223d din 23.07.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Cozmolici, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul gestionării crizelor și 

situațiilor de urgență a MAI; 

- dl Alexei Pascari, șef al Secției monitorizare și 

analiză a Direcției analiză, planificare și coordonare a 

Direcției generale planificare, coordonare și operații 

a IGSU al MAI; 

- dl Adrian Ciobanu, specialist principal al Secției 

planificare și evaluare politici a Direcției analiză, 

planificare și coordonare a Direcției generale 

planificare, coordonare și operații a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

60. - 04 -09 august 2018, regiunea Kaluga, 

Federația Rusă. 

Misiunea de însoțire și perfectare a 

documentelor necesare pentru transportarea în 

Republica Moldova a persoanelor rănite și 

Dispoziție nr. 227d din 04.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, șef adjunct al Direcției protecție 

civilă, șef al Secției protecție inginerească a IGSU al 

12 843,23 lei - 



decedate în urma accidentului rutier (cetățeni 

ai RM), produs la 4 august. 

MAI; 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Simion Covaliciuc, șef al DSP Buiucani al IGSU 

al MAI.  

61. - 05 - 10 august 2018, orașul Siret, județul 

Suceava, România. 

Curs de formare continuă în cadrul Centrului 

de Antrenament şi Pregătire de Specialitate al 

Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava din 

România, organizat în baza Planului de 

cooperare al Ministerelor Afacerilor Interne 

din România şi Republica Moldova pentru 

anul 2018. 

Dispoziție nr. 225d din 02.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Ciubaciuc Ion, şef adjunct al Direcţiei formare 

profesională a IGSU al MAI; 

- dl Andronache Rodion, tehnician superior al Secţiei 

"Laborator chimic-radiometric" a IGSU al MAI; 

- dl Cojocari Mihail, tehnician superior al Secţiei 

administrativ-gospodărească a DL a IGSU al MAI; 

- dl Dînga Octavian, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Sîngerei  a SSE Sîngerei a DSE mun. Bălţi 

a IGSU al MAI; 

- dl Russu Denis, şef gardă al Unităţii salvatori şi 

pompieri Făleşti a SSE Făleşti a DSE mun. Bălţi a 

IGSU al MAI; 

- dl Strungaru Valeriu, şef echipă, instructor-

scafandru al USP Ungheni a DSE Ungheni a IGSU al 

MAI; 

- dl Godea Cristian, pompier-scafandru al USP 

Ungheni a DSE Ungheni a IGSU al MAI; 

- dl Musteaţa Constantin, şef echipă al USP Cimişlia 

a SSE Cimişlia a DSE Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Cebanu Veaceslav, şef echipă al USP Cimişlia a 

SSE Cimişlia a DSE Hînceşti a IGSU al MAI; 

- dl Orlov Eduard, pompier  al USP Ştefan Vodă a 

SSE Ştefan Vodă a DSE Căuşeni a IGSU al MAI; 

- dl Vatamaniuc Vitalie, pompier al USP Căinari a 

DSE Căuşeni a IGSU al MAI; 

- dl Lungu Iurie, şef echipă, instructor-scafandru al 

USP Edineţ a DSE Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Guilă Cristian, pompier-scafandru al USP Edineţ 

Cheltuieli de transport 

acoperite de IGSU 

4 128,93 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  



a DSE Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Zlatovcean Victor, şef echipă, instructor- 

scafandru al serviciului căutare-salvare al DSP Cahul 

a DSE Cahul a IGSU al MAI; 

- dl Armanu Pavel, pompier superior al echipei 

intervenții la incendii a schimbului de serviciu al 

DSP Cahul a IGSU al MAI 

62. - 08-09 august 2018, orașul Cernăuți, Ucraina. 

Vizita de monitorizare şi Şedinţa grupului de 

lucru a partenerilor în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea unui sistem teritorial de 

avertizare timpurie în caz de inundații în 

regiunea râului Prut”. 

Dispoziție nr. 229d din 07.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dna Svetlana Drobot, şef al Direcţiei cooperare 

internațională şi management proiecte a IGSU al 

MAI; 

- dl Stepan Guţu, specialist principal al Direcţiei 

cooperare internațională şi management proiecte a 

IGSU al MAI. 

- Cheltuielile vor fi 

acoperite din 

contul proiectului 

63. - 09 - 12 august 2018, regiunea Kaluga, 

Federația Rusă. 

Misiunea de însoțire și perfectare a 

documentelor necesare pentru transportarea în 

Republica Moldova a persoanei rănite în urma 

accidentului rutier (cetățean a Republicii 

Moldova). 

Dispoziție nr. 230d din 07.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, şef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de IGSU 

1 973,40 lei 

- 

64. - 13 - 16 august 2018, regiunea Kaluga, 

Federația Rusă. 

Misiunea de însoțire și perfectare a 

documentelor necesare pentru transportarea în 

Republica Moldova a persoanei decedate în 

urma accidentului rutier (cetățean a Republicii 

Moldova). 

Dispoziție nr. 231d din 12.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, șef-adjunct al Direcției protecție 

civilă, șef al Secției protecție inginerească a IGSU al 

MAI. 

Cheltuieli de cazare și 

diurnă acoperite de 

IGSU 

2 006,70 lei 

- 

65. - 16-18 august 2018, orașul București, 

România. 

Vizita de lucru privind implementarea 

sistemului Cellbroadcast şi utilizarea 

platformei „Fii pregătit.ro”. 

Dispoziție nr. 234d din 15.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, şef al IGSU al MAI; 

- dl Dorin Matveev, şef al Direcţiei logistică a IGSU 

al MAI; 

10 298,28 lei  

 

 

- 



- dl Anatol Nagalist, plutonier al Secţiei 

administrativ-gospodărească a Direcţiei logistică a 

IGSU al MAI. 

66. - 26 august - 01 septembrie 2018, oraşul 

Viena, Austria. 

Atelier de lucru privind elaborarea dosarului 

de securitate şi evaluarea securității 

activităților şi obiectivelor predispunerii finale 

a deșeurilor radioactive. 

Dispoziție nr. 241d din 23.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Iulian Gîsca, șef Obiecte speciale nr. 5101, nr. 

5102  a Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

67. - 27-30 august 2018, orașul Karlskrona, 

Suedia. 

Participarea la Programul de observatori UE 

pentru exercițiul de recuperare a deversărilor 

de petrol și substanțe chimice în Marea 

Baltică – Balex Delta 18, organizat sub egida 

Comisiei pentru Protecția Mediului Marin al 

Mării Baltice (HELCOM), cu suportul 

Direcției Generale a Uniunii Europene pentru 

Operațiuni Europene de Protecție Civilă și 

Ajutor Umanitar. 

Dispoziție nr. 242d din 23.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Leonid Cornescu, șef al Detașamentului 

salvatori-pompieri Centru al Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

68. - 28 - 31 august 2018, orașul Iaşi, România. 

Participarea la Ediţia a V-a a competiţiilor 

internaţionale la sportul aplicativ al 

pompierilor şi salvatorilor organizată cu 

ocazia Zilei Pompierilor din România. 

Dispoziție nr. 243d din 23.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Lavrinenco Alexei, şef adjunct al Direcţiei 

salvatori şi pompieri a IGSU al MAI; 

- dl Andreev Alexandr, specialist principal al 

Direcţiei formare profesională a IGSU al MAI; 

- dl Prigorschii Ivan, specialist al SAÎI a DSP 

Buiucani a DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Covalenco Victor, pompier al DSP Centru a DSE 

mun. Chișinău a IGSU al MAI; 

- dl Calaşnicov Serghei, pompier superior al 

Detaşamentului căutare-salvare nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Barbacari Alexandru, pompier al Detaşamentului 

căutare-salvare nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Borş Victor, pompier al DSP Buiucani a DSE 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

5 718,00 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  



mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Siuris Vladimir, pompier al DSP Ciocana a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Ignatev Andrei, pompier al DSP Ciocana a DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Eşanu Cristin, salvator al Detaşamentului 

căutare-salvare nr.1 al IGSU al MAI. 

69. - 29 august - 01 septembrie 2018, regiunea 

Kaluga, Federația Rusă. 

Misiunea de însoțire și perfectare a 

documentelor necesare pentru transportarea în 

Republica Moldova a persoanelor rănite în 

urma accidentului rutier, (care a avut loc pe 

data de 4 august în regiunea Kaluga, Federaţia 

Rusă, implicați cetățeni a Republicii 

Moldova). 

Dispoziție nr. 251d din 31.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, şef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dna Viorica Pşenicinîi, instructor al Serviciului 

medical al DCS nr.1 al IGSU al MAI. 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de IGSU 

4 075,08 lei 

- 

70. - 02 - 28 septembrie 2018, orașul Buzău, 

România. 

Curs de formare continuă în cadrul Centrului 

Multifuncțional de Pregătire Schengen din 

România, organizat în baza Planului de 

cooperare al Ministerelor Afacerilor Interne 

din România şi Republica Moldova pentru 

anul 2018. 

Dispoziție nr. 244d din 23.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Bisericanu Nicolae, specialist al SAÎI a DSE 

mun. Bălți a IGSU al MAI; 

- dna Leanca Anna, specialist superior al Serviciului 

resurse umane a DSE Soroca a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU  

1 200,00 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  

71. - 02-05 septembrie 2018, orașul Varșovia, 

Polonia. 

Participarea la Conferinţa finală a exerciţiului 

de teren în cadrul proiectului european EU-

CHEM-REACT. 

Dispoziție nr. 250d din 31.08.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, şef al IGSU al MAI; 

- dl Sergiu Junea, şef al Secţiei  radiativă şi chimică a 

Direcției protecție civilă a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

și diurnă acoperite de 

IGSU 

13 537,38 lei 

Cheltuieli de 

cazare acoperite de 

organizatori 

72. - 13 septembrie 2018, orașul Săveni, județul 

Botoşani, România. 

Participarea la activitățile prilejuite Zilei 

Pompierilor din România. 

Dispoziție nr. 260d din 12.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Şchiopu Vitalie, şef al DSE Edineţ a IGSU al 

MAI; 

- dl Bordei Gheorghe, şef al SSE Briceni al DSE 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  



Edineţ a IGSU al MAI; 

- dl Patron Ghenadie, şef-adjunct al DSE Edineţ 

IGSU al MAI. 

73. - 14 -16 septembrie 2018, orașul București, 

România. 

Asigurarea însoțirii grupului de studenți din 

Republica Moldova, înmatriculați la 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 

Facultatea pompieri. 

Dispoziție nr. 261d din 12.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Lavrinenco Alexei, şef-adjunct al Direcţiei 

salvatori şi pompieri a IGSU al MAI; 

- dl Ciumac Andrian, şef-adjunct al Direcţiei formare 

profesională a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

și diurnă acoperite de 

IGSU  

3 556,30 lei 

 

 

- 

74. - 18-22 septembrie 2018, orașul Mioveni, 

județul Argeș, România. 

Participarea la a VII-a ediția a Competiţiilor 

Naționale de Descarcerare şi Acordare a 

Primului Ajutor Calificat. 

Dispoziție nr. 262d din 12.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Cazacu Pavel, şef-adjunct al DCS nr.2 a IGSU al 

MAI; 

- dl Rojco Nicolai, şef al echipei căutare-salvare a 

schimbului de serviciu al DCS nr.2 a IGSU al MAI; 

- dl Ostafiiciuc Vasili, salvator superior al echipei 

căutare-salvare a schimbului de serviciu al DCS nr.2 

a IGSU al MAI; 

- dl Nichifor Adrian, şef al echipei intervenții de 

incendii nr.3 a schimbului de serviciu al DCS nr.2 al 

IGSU al MAI; 

- dl Malimon Dumitru, conducător auto al echipei 

intervenții la incendii nr.3 a schimbului de serviciu al 

DCS nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Certan Dmitri, salvator superior al serviciului 

CCR şi PCG al DCS nr.2 al IGSU al MAI; 

- dl Curoş Ivan, instructor chimist-dozimetrist al 

serviciului CCR şi PCG al DCS nr.2 al IGSU al 

MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  

75. - 25-28 septembrie 2018, orașul Lvov, 

Ucraina. 

Participarea reprezentantului IGSU în calitate 

de membru al echipei de experți la Exercițiul 

de teren EU-CHEM-REACT. 

Dispoziție nr. 267d din 21.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Junea, șef al Secției protecție radiativă și 

chimică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  



76. - 25-28 septembrie 2018, orașul Lvov, 

Ucraina. 

Participarea la programul VIP a exercițiului 

de teren în cadrul proiectului european EU-

CHEM-REACT şi semnarea Contractului de 

cooperare pentru proiectul EU-CHEM-

REACT II. 

Dispoziție nr. 269d din 24.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, şef al IGSU al MAI; 

- dl Anatol Nagalist, plutonier al Secţiei 

administrativ-gospodărească a Direcţiei logistică a 

IGSU al MAI. 

Cheltuieli de diurnă și 

asigurare medicală 

acoperite de IGSU 

4 159,66 lei 

Cheltuieli de 

cazare și călătorie 

acoperite de 

organizatori  

77. - 24 septembrie-01 octombrie 2018, orașul 

București, România. 

Participarea reprezentanților IGSU la 

concertul „ANDRA-TRADIŢIONAL”.  

Dispoziție nr. 266d din 21.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Sainciuc Oleg, dirijor al orchestrei ansamblului 

artistic "Plai moldovenesc" al MAI, subordonat 

aparatului IGSU; 

- dl Mocanu Ion, solist al orchestrei ansamblului 

artistic "Plai moldovenesc" al MAI, subordonat 

aparatului IGSU; 

- dl Ţaranu Constantin, solist al orchestrei 

ansamblului artistic "Plai moldovenesc" al MAI, 

subordonat aparatului IGSU; 

- dl Vladimir Andrei, solist al orchestrei ansamblului  

artistic "Plai moldovenesc" al MAI, subordonat 

aparatului IGSU; 

- dl Creţu Ion, solist  al orchestrei ansamblului 

artistic "Plai moldovenesc" al MAI, subordonat 

aparatului IGSU; 

- dna Petcov Raisa, solist al orchestrei ansamblului 

artistic "Plai moldovenesc" al MAI, subordonat 

aparatului IGSU; 

- dna Caşcaval Oxana, solist al orchestrei 

ansamblului artistic "Plai moldovenesc" al MAI, 

subordonat aparatului IGSU; 

- dl Bantaş Serghei, şef Secţie al personalului vocal 

al  ansamblului artistic "Plai moldovenesc" al MAI, 

subordonat aparatului IGSU; 

- dl Cipilencu Ion, solist vocalist al personalului 

vocal al ansamblului artistic "Plai moldovenesc" al 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  



MAI, subordonat aparatului IGSU; 

- dl Şendrea Grigore, solist vocalist al personalului 

vocal al ansamblului artistic "Plai moldovenesc" al 

MAI, subordonat aparatului IGSU; 

- dna Balinschi Maria, subofițer superior al 

personalului administrativ al  ansamblului artistic 

"Plai moldovenesc" al MAI, subordonat aparatului 

IGSU; 

- dl Marandici Vladislav, subofițer superior al 

personalului administrativ al  ansamblului artistic 

"Plai moldovenesc" al MAI, subordonat aparatului 

IGSU. 

78. - 25 septembrie 2018, oraşul Odessa, Ucraina. 

Misiunea de însoțire și perfectare a 

documentelor necesare pentru transportarea în 

Republica Moldova a persoanei rănite în urma 

accidentului rutier (cetățean a Republicii 

Moldova). 

Dispoziție nr. 272d din 25.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, şef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Ion Talchiu, salvator superior al echipei căutare-

salvare nr. 2 a schimbului de serviciu al DCS nr. 1 al 

IGSU al MAI; 

- dl Eduard Pîcălău, salvator superior, conducător 

auto al DCS nr. 2 al IGSU al MAI. 

1 611,87 lei - 

79. - 27-30 septembrie 2018, orașul Bucureşti, 

România. 

Participarea reprezentanților IGSU la 

ceremonia de depunere a jurământului militar 

de către 2 studenți din Republica Moldova în 

cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza”. 

Dispoziție nr. 273d din 26.09.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Ciubaciuc Ion, şef interimar al Direcției formare 

profesională a IGSU al MAI; 

- dl Golovca Daniel, specialist principal al Secției 

monitorizare și analiză a Direcției analiză, planificare 

și coordonare a DGPCO a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de transport 

și asigurare medicală 

acoperite de IGSU 

1 121,92 lei 

Cheltuieli de 

cazare acoperite de 

organizatori 

80. - 03-06 octombrie 2018, orașul Istanbul, 

Turcia. 

Participarea la Conferinţa Regionala privind 

finanțarea din Sectorul Reducerii Riscurilor 

Dezastrelor, organizată de Oficiul PNUD. 

Dispoziție nr. 278d din 01.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dna Svetlana Drobot, șef al Direcţiei cooperare 

internaţională şi management proiecte a IGSU al 

MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  



81. - 08-11 octombrie 2018, orașul Luxemburg, 

Marele Ducat de Luxemburg. 

Participarea la Exercițiul intersectorial de 

referință privind continuitatea activității în 

timpul unei pandemii. 

Dispoziție nr. 279d din 02.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secţiei protecţie medico-

biologică al DPC a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

82. - 06-13 octombrie 2018, orașul Belgrad, 

Serbia. 

Participarea la Exercițiul de Teren privind 

Gestionarea Consecințelor „SRBIJA 2018”, 

organizat în comun de Centrul Euro-Atlantic 

de Coordonare a Răspunsului la Dezastre 

(EADRCC) și Republica Serbia. 

Dispoziție nr. 286d din 04.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Babanuța, șef al DO a DGPCO a IGSU al 

MAI (expert); 

- dl Alexandr Tatarov, specialist principal al SDO a 

DO a DGPCO a IGSU al MAI (expert); 

- dl Vitalie Grecu, șef adjunct al Detașamentului 

căutare-salvare nr. 1 al IGSU al MAI (comandantul 

echipei); 

+ 24 reprezentați ai echipei 

Cheltuieli de diurnă pe 

timpul călătoriei tur-

retur (6 şi 13 

octombrie) acoperite de 

IGSU 

32 730,27 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare, hrană (în 

timpul 

exerciţiului) şi 

transport acoperite 

de organizatori 

83. - 07-12 octombrie 2018, orașul Belgrad, 

Serbia. 

Participarea la Exercițiul de Teren privind 

Gestionarea Consecințelor „SRBIJA 2018”, 

organizat în comun de Centrul Euro-Atlantic 

de Coordonare a Răspunsului la Dezastre 

(EADRCC) și Republica Serbia. 

Dispoziție nr. 293d din 07.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandru Oprea, șef adjunct al Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență al MAI. 

Cheltuieli de diurnă 

pentru zilele de 7 şi 12 

octombrie 2018 

acoperite de IGSU 

1 556,41 lei 

 

Cheltuieli de 

cazare, hrană (în 

timpul 

exerciţiului) şi 

transport acoperite 

de organizatori  

84. - 10 - 13 octombrie 2018, regiunea Kaluga, 

Federația Rusă. 

Participarea la Ceremonia solemnă de 

mulţumire a organizaţiilor şi persoanelor 

implicate la soluţionarea problemelor de 

repatriere a decedaţilor şi transportarea 

sinistraţilor (cetăţeni a Republicii Moldova) în 

rezultatul accidentului rutier, produs la 4 

august 2018 în regiunea Kaluga, Federația 

Rusă. 

Dispoziție nr. 294d din 09.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, șef-adjunct al Direcției protecție 

civilă, șef al Secției protecție inginerească a IGSU al 

MAI; 

- dl Simion Covalciuc, comandantul Unităţii 

salvatori-pompieri Buiucani al DSE mun. Chişinău a 

IGSU al MAI; 

- dl Eduard Ambrosii, specialist principal al Secţiei 

protecţie radiativă şi chimică a Direcţiei protecţie 

civilă a IGSU al MAI. 

 

Cheltuieli de cazare și 

diurnă acoperite de 

IGSU 

9 821,51 lei 

 

 

- 



85. - 12-13 octombrie 2018, oraşul Iaşi, România. 

Misiunea de transportare a unui pacient, care 

se află în stare gravă (cetățean a Republicii 

Moldova). 

Dispoziție nr. 298d din 11.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dna Viorica Pşenicinîi, instructor al Serviciului 

medical al Detaşamentului căutare-salvare nr.1 a 

IGSU al MAI; 

- dl Marina Negru, instructor al Serviciului medical 

al Detaşamentului  căutare-salvare nr. 2 a IGSU al 

MAI; 

- dl Radu Antoci, salvator-conducător auto a echipei 

căutare-salvare a Schimbului de serviciu a 

Detaşamentului căutare - salvare nr. 2 a IGSU al 

MAI. 

1 145,48 lei 

 

 

- 

86. - 14-17 octombrie 2018, orașul Scopia, 

Republica Macedonia. 

Participarea la Şedinţa regională de lucru în 

cadrul proiectului „Crearea reţelei de acţiuni 

pentru rezilienţa urbană în Europa de sud-est”, 

organizată de Oficiul PNUD. 

Dispoziție nr. 296d din 11.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Ghenadie Daniliuc, șef al Centrului republican de 

instruire a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

87. - 14 – 19 octombrie 2018, orașul Buzău, 

România. 

Cursul de formare continuă în cadrul 

Centrului Multifuncțional de Pregătire 

Schengen din România, organizat în baza 

Planului de cooperare al Ministerelor 

Afacerilor Interne din România și Republica 

Moldova pentru anul 2018. 

Dispoziție nr. 299d din 12.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dna Diana Botnariuc, șef al Secției asistență 

psihologică a IGSU al MAI; 

- dna Luminița Cebîrciu, șef adjunct al Direcției 

resurse umane a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

1 200,00 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori 

88. - 15-19 octombrie 2018, orașul Bucureşti, 

România. 

Participarea la Conferinţa de planificare a 

Exercițiul de instruire prin simulare SEESIM 

2018. 

Dispoziție nr. 300d din 12.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, șef adjunct al Direcţiei Protecţie 

Civilă a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

660,00 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  

89. - 21-26 octombrie 2018, orașul Varșovia, 

Polonia. 

Participarea la Primul Curs privind 

Negocierea şi Procesul Decizional la 

Dispoziție nr. 306d din 18.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dna Svetlana Drobot, șef al Direcţiei cooperare 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  



Dezastre, organizat de Academia pentru 

Managementul Crizelor, Planificarea de 

Urgenţă şi Protecţia Civilă. 

internaţională şi management proiecte a IGSU al 

MAI. 

90. - 20-22 octombrie 2018, orașul București, 

România. 

Vizita de lucru privind dezvoltarea fazei a II-a 

a Proiectului Transfrontalier SMURD în 

Republica Moldova. 

Dispoziție nr. 311d și 313d din 19.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, şef al Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă al MAI; 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico-

biologică a DPC a IGSU al MAI. 

 

10 663,39 lei  

 

- 

91. - 24 - 27 octombrie 2018, oraşul București, 

România. 

Participarea la Conferința ministerială 

regională privind energia, tehnologia nucleară 

și managementul deșeurilor radioactive. 

Dispoziție nr. 310d din 18.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Iulian Gîsca, șef Obiectele speciale nr. 5101, 

5102 a IGSU al MAI. 

 

Cheltuieli acoperite din 

bugetul Obiectelor 

Speciale nr. 5101, 5102 

a IGSU 

7 900,00 lei 

- 

92. - 24 - 27 octombrie 2018, oraşul Bruxelles, 

Belgia. 

Participarea la a 4-a ședință a Comitetului 

Director şi cea de-a 5-a ședință a 

coordonatorilor naționali în cadrul 

programului PPRD East 2. 

Dispoziție nr. 308d din 18.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Ghenadie Barbu, șef al Direcției generale 

planificare, coordonare şi operaţii a IGSU al MAI; 

- dl Alexandr Tatarov, şef al Secţiei dirijare operativă 

a DO a DGPCO a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

93. - 23 octombrie - 04 noiembrie 2018, orașele 

Manhaim şi Mosheim, Germania, oraşul 

Norwich, Marea Britanie şi oraşul Bolzano, 

Italia. 

Vizite de studiu cu ulterioară încheiere a 

acordurilor de parteneriat cu unitățile  de 

pompieri  şi salvatori. 

Dispoziție nr. 309d din 18.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Grabovski, șef al DSE mun. Chişinău a 

IGSU al MAI; 

- dl Vitalie Ceban, şef al Secţiei SE Anenii Noi al 

DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Vasile Zaharia, şef al Secţiei SE Dubăsari al DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Emilian Iaşciuc, şef al DSP Botanica al DSE 

mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Mircea Răcilă, şef-adjunct al DSP Rîşcani al 

Cheltuieli acoperite de 

Direcţia situaţii 

excepţionale Chişinău, 

din contul mijloacelor 

financiare acumulate 

(sponsorizări) 

100 380,00 lei 

- 



DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI; 

- dl Eugeniu Zuicov, şef-adjunct al DSP Centru al 

DSE mun. Chişinău a IGSU al MAI. 

94. - 23-25 octombrie 2018,  orașul Bruxelles, 

Regatul Belgiei. 

Participarea la Reuniunea cu experții NATO, 

dedicată discutării posibilităților de cooperare 

şi necesităților de asistență pentru Republica 

Moldova în domeniile critice. 

Dispoziție nr. 316d din 23.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandru Oprea, șef adjunct al Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență al MAI. 

Cheltuieli de diurnă 

acoperite de IGSU 

1 752,22 lei 

Cheltuieli de 

călătorie și cazare 

acoperite de 

organizatori 

95. - 29 octombrie – 02 noiembrie 2018, orașul 

Minsk, Republica Belarus. 

Vizita de lucru în Republica Belarus, 

organizată de Ministerul pentru situaţii 

excepţionale în contextul dezvoltării 

cooperării bilaterale pe segmentul de instruire. 

Dispoziție nr. 326d din 29.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Mutaf, şef adjunct al Direcţiei protecţie 

civilă a IGSU al MAI; 

- dl Stepan Guţu, specialist principal al Direcţiei 

cooperare internaţională şi management proiecte a 

IGSU al MAI. 

21 869,41 lei - 

96. - 30 – 01 noiembrie 2018, orașul Minsk, 

Republica Belarus. 

Vizita de lucru, la nivel de Prim-ministru, în 

Republica Belarus, organizată de Ministerul 

pentru situaţii excepţionale. 

Dispoziție MAI nr. 18/1313 din 26.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, șef al IGSU al MAI. 

5 803,67 lei - 

97. - 31 octombrie – 04 noiembrie 2018, orașul 

Oradea, România. 

Participarea la Conferința Națională de 

Medicină de Urgență și Salvări în Situații 

Speciale „Search and Rescue 2018”. 

Dispoziție nr. 331d din 30.10.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU 

al MAI; 

- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico-

biologică al Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Ion Pîcălău, șef al Serviciului cercetare chimică 

radiativă și protecție contra gaze și fum al DCS nr. 2 

al IGSU al MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

și diurnă acoperite de 

IGSU 

11 532,63 lei 

 

 

Cheltuieli de 

cazare acoperite de 

organizatori 

98. - 11 - 16 noiembrie 2018, provincia 

Vorarlberg, Austria. 

Vizita oficială de lucru în provincia 

Vorarlberg, în contextul dezvoltării fazei a II-

Dispoziție nr. 343d și 344d din 08.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Mihail Harabagiu, șef al IGSU al MAI; 

Cheltuieli de diurnă și 

cazare pe timpul 

călătoriei tur-retur 

(11,12 și 15,16 

Cheltuieli de 

cazare/hrană (pe 

perioada aflării în 

Austria) și 



a a proiectului moldo-austriac de asistenţa 

tehnică şi instruire. 

- dl Ghenadie Barbu, șef al Direcției generale 

planificare, coordonare şi operaţii a IGSU al MAI; 

- dl Gheorghe Bivol, şef al Detaşamentului căutare şi 

salvare nr.1 a IGSU al MAI; 

- dl Ghenadie Daniliuc, şef interimar al Centrului 

republican de instruire al IGSU al MAI. 

noiembrie 2018) 

acoperite de IGSU 

13 475,23 lei 

 

transport acoperite 

de organizatori 

99. - 14-15 noiembrie 2018, oraşul București, 

România. 

Misiunea de însoțire şi transportarea spre 

spitalul Colentina din București a unui pacient 

(cetățean al Republicii Moldova) din spitalul 

raional Orhei. 

Dispoziție nr. 350d din 14.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, şef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Veaceslav Straciuc, salvator, conducător auto al 

serviciului mecanizat de intervenție al DCS nr.2 a 

IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

Institutul de 

Medicină Urgentă 

100. - 21 noiembrie 2018, oraşul Focşani, 

România. 

Misiunea de însoțire şi transportarea în 

Republica Moldova a persoanei rănite în urma 

accidentului rutier, care a avut loc în 

localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea, 

România, la data de 19 noiembrie 2018 din 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. 

Pantelimon”. 

Dispoziție nr. 353d din 20.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dumitru Carasic, şef al Secției protecție medico-

biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI; 

- dl Victor Matcaş, conducător auto al Serviciului 

mecanizat de intervenție al Detaşamentului salvatori 

şi pompieri Cahul al DSE Cahul a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de transport 

și asigurare medicală 

acoperite de IGSU 

1 470,63 lei 

- 

101. - 25-30 noiembrie 2018, orașul Bucureşti, 

România. 

Participarea la Exercițiul de instruire prin 

simulare „SEESIM 2018”. 

Dispoziție nr. 356d din 22.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitali Mutaf, şef-adjunct al Direcţiei protecţie 

civilă, şef al Secţiei protecţie inginerească a IGSU al 

MAI; 

- dl Andrei Tcaci, şef interimar al Secţiei planificare 

şi operaţii a DCS nr.1 a IGSU al MAI; 

- dl Lilian Covaliciuc, şef al Serviciului 

telecomunicații a DCS nr.2 a IGSU al MAI; 

- dl Daniel Golovca, specialist principal al Secţiei 

analiză şi monitorizare a DAPC a DGPCO a IGSU al 

MAI; 

Cheltuieli de călătorie 

și asigurare medicală 

acoperite de IGSU 

3 678,30 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori 



- dl Maxim Corăbieru, specialist superior al Secţiei 

analiză şi monitorizare a DAPC a DGPCO a IGSU al 

MAI. 

102. - 25 – 26 noiembrie 2018, orașul Boldești-

Scăieni, jud. Prahova, România. 

Însoțirea grupei de subofițeri la Cursul de 

formare inițială . 

Dispoziție nr. 357d din 23.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Ion Ciubaciuc, șef interimar al Direcției formare 

profesională a IGSU al MAI; 

- dl Rodion Andronache, tehnician superior a Secției 

„Laborator chimic-radiometric” al DPC a IGSU al 

MAI; 

- dl Ion Ciumac, tehnician superior al Secției 

administrativ-gospodărească a DL a IGSU al MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

4 267,84 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori  

103. - 29-30 noiembrie 2018, orașul Lvov, 

Ucraina. 

Participarea la întrunirea privind  lecțiile 

învățate în urma Exercițiul de teren şi a 

întregului proiect EU-CHEM-REACT. 

Dispoziție nr. 365d din 27.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Sergiu Junea, șef al Secției protecție radiativă și 

chimică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

104. - 02 decembrie 2018 - 01 aprilie 2019, orașul 

Măgurele, judeţul Ilfov, România. 

Curs de instruire şi stagiare în domeniul 

gestionării deșeurilor radioactive, dezafectării 

şi remedierii de mediu. 

Dispoziție nr. 366d din 27.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Alexandru Calancea, șef-adjunct al Serviciului 

radioprotecție al Obiectelor speciale nr.5101, 5102 a 

IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori  

105. - 04-08 decembrie 2018, orașul Erevan, 

Armenia. 

Exercițiul de stat major privind răspunsul în 

caz de cutremur de pământ, organizat sub 

egida INSARAG. 

Dispoziție nr. 364d din 26.11.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Vitalie Grecu, șef adjunct interimar al DCS nr.1 

al IGSU al MAI; 

- dl Alexandr Tatarov, şef al Secţiei dirijare operativă 

a DO a DGPCO a IGSU al MAI; 

- dl Andrei Tcaci, şef interimar al Secţiei planificare 

şi operaţii a DCS nr.1 al IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

106. - 06-07 decembrie 2018, orașul Iași, România. 

Participarea la ședința de lucru privind 

începerea etapei de pre-contractare a 

Dispoziție nr. 372d din 04.12.2018  

 

Persoane delegate: 

7 902,65 lei  

 

 

- 



proiectului transfrontalier SMURD 2. - dl Dorin Matveev, şef al Direcţiei logistică a IGSU 

al MAI; 

- dna Svetlana Drobot, şef al Direcţiei cooperare 

internaţională şi management proiecte a IGSU al 

MAI; 

- dl Vlad Golban, specialist superior al Serviciului 

audit intern a IGSU al MAI. 

107. - 13-24 decembrie 2018, orașul Găieşti, jud. 

Dâmbovița, România. 

Curs de instruire pentru autospecialele de 

intervenție la situaţii de urgenţă UTV 8x8 

Avenger 800 livrate în baza Contractului 

nr.112 din 05.10.2018. 

Dispoziție nr. 384d din 13.12.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Gheorghe Condorachi; specialist superior al SIO 

al CDIO „Sud” subordonat  aparatului IGSU al MAI; 

- dl Gheorghe Bivol, șef Serviciu al Serviciului 

telecomunicații al DCS nr.1 al IGSU al MAI; 

- dl Roman Abajirov, specialist superior al Secţiei 

tehnică şi transport a DL a IGSU al MAI; 

- dl Gheorghe Buşmachiu, specialist al catedrei de 

pregătire şi perfecţionare a serviciului salvatori şi 

pompieri a CRI al IGSU al MAI; 

- dl Radu Antoci, salvator, conducător auto al echipei 

căutare-salvare a schimbului de serviciu al DCS nr.2 

al IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

Operatorul 

economic 

contractat (SRL 

„ABS”) 

108. - 17 – 18 decembrie 2018, orașul București, 

România. 

Participarea la reuniunea bilaterală de lucru în 

cadrul POC România-Republica Moldova 

2014-2020. 

Dispoziție MAI nr. 18/1526 din 14.12.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU 

al MAI; 

- dl Vlad Golban, specialist principal al Serviciului 

audit intern al IGSU al MAI. 

Cheltuieli acoperite de 

IGSU 

18 507,25 lei 

 

 

- 

109. - 18-19 decembrie 2018, orașul Cernăuți, 

Ucraina. 

 

Dispoziție nr. 387d din 14.12.2018  

 

Persoane delegate: 

- dna Svetlana Drobot, şef al Direcţiei cooperare 

internațională şi management proiecte a IGSU al 

MAI; 

- dl Stepan Guţu, ofiţer principal al Direcţiei 

- Cheltuieli 

acoperite din 

contul proiectului 



cooperare internațională şi management proiecte a 

IGSU al MAI. 

110. - 16-19 decembrie 2018, orașul Bucureşti, 

România. 

Vizita de documentare în cadrul proiectului 

Agenției de Cooperare Internaţională pentru 

Dezvoltare, România (RoAid) nr. 706 din 

05.04.2018. 

Dispoziție nr. 390d din 14.12.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Alexei Lavrinenco, şef-adjunct al Direcţiei 

salvatori şi pompieri a IGSU al MAI; 

- dl Ghenadie Machidon, şef adjunct al Centrului (la 

nivel de şef-adjunct al secției) automatizat de dirijare 

operativă (cu statut de secție) subordonat IGSU al 

MAI; 

- dl Constantin Calin, şef al Centrului (la nivel de şef  

al secției) de dirijare şi intervenție operativă „Sud” 

(cu statut de secție) subordonat IGSU al MAI. 

- Cheltuieli 

acoperite de 

organizatori 

111. - 20 – 21 decembrie 2018, orașul Boldești-

Scăieni, jud. Prahova, România. 

Participarea la ceremonia de depunere a 

jurământului militar în cadrul Școlii de 

subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 

„Pavel Zăgănescu” și însoțirea angajaților 

IGSU pentru desfășurarea stagiului de 

practică în cadrul subdiviziunilor IGSU. 

Dispoziție nr. 392d din 19.12.2018  

 

Persoane delegate: 

- dl Ion Ciubaciuc, șef interimar al Direcției formare 

profesională a IGSU al MAI; 

- dl Emilian Iașciuc, șef al Detașamentului salvatori 

și pompieri Botanica al DSE mun. Chișinău a IGSU 

al MAI; 

- dl Rodion Andronache, tehnician superior al Secţiei 

„Laborator chimic-radiometric” a DPC a IGSU al 

MAI. 

Cheltuieli de călătorie 

acoperite de IGSU 

3 898,56 lei 

Cheltuieli de 

cazare și hrană 

acoperite de 

organizatori 

Total 550.497,30 lei   

 


