INFORMAȚIA
privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI în anul 2017

Nr.

1
1.

2.

3.

Informații despre deplasare
(scopul, țara/orașul, perioada)

Actul de delegare în deplasare
(nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
actului/persoanele delegate)

2

3

Costul deplasării
bugetul
autorității/instituției

finanțare externă

4

5

- 23-25 ianuarie 2017, orașul Kremenciuk,
Dispoziție nr. 16d din 23 ianuarie 2017
Cheltuielile de cazare și
Ucraina.
diurnă
Vizită de lucru în cadrul Uzinei „AutoKRAZ” Persoane delegate:
4 511,28 lei
pentru identificarea potențialilor producători - dl Mihail Harabagiu, șef al Serviciului Protecției
de tehnică specială de intervenție.
Civile și Situațiilor Excepționale al MAI;
- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 26-27 ianuarie 2017, orașul Galați, România.
Dispoziție nr. 18d din 23 ianuarie 2017
3 897,55 lei
Ședința de lucru în cadrul proiectului comun
transfrontalier în domeniul situațiilor de Persoane delegate:
urgență și asigurării medicale de urgență - dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
realizat în cadrul Programului transnațional internațională și management proiecte a SPCSE al
Dunărea 2014-2020.
MAI;
- dl Stepan Guțu, specialist superior al Direcției
cooperare internațională și management proiecte a
SPCSE al MAI;
- dl Eugeniu Corețchi, specialist salariat civil din
contul funcției atestate a DCIMP a SPCSE al MAI.

-

- 27 ianuarie 2017 și 31 ianuarie 2017, orașele
Dispoziție nr. 24d din 27 ianuarie 2017
Secureni, Chelmenți, Novoselița din regiunea
Cernăuți și orașul Moghilev-Podolski din Persoane delegate:
regiunea Vinița, Ucraina.
- dl Vitalie Șchiopu, șef al Direcției Situații

-

440,49 lei

-

Vizite de lucru în cadrul Direcției Serviciului
de Stat al Ucrainei pentru Situații
Excepționale în regiunea Cernăuți și în cadrul
Direcției generale a Serviciului de Stat al
Ucrainei pentru Situații Excepționale în
regiunea Vinița, în vederea evaluării
posibilităților de intervenții transfrontaliere
comune.

4.

5.

Excepționale Edineț a SPCSE al MAI;
- dl Ghenadie Patron, sef adjunct al Direcției, șef al
Secției apărare împotriva incendiilor a DSE Edineț a
SPCSE al MAI;
- dl Vitalie Cataraga, șef al Serviciului planificare și
operații a DSE Edineț a SPCSE al MAI;
- dl Gheorghe Bordei, șef al Secției Situații
Excepționale Briceni a DSE Edineț a SPCSE al MAI;
- dl Vadim Căpățîna, șef al Secției Situații
Excepționale Ocnița a DSE Edineț a SPCSE al MAI.
- 31 ianuarie – 03 februarie 2017, orașul
Dispoziție nr. 17d din 23 ianuarie 2017
Bruxelles, Regatul Belgiei.
Participarea la a treia ședință a Comitetului Persoane delegate:
Director al Programului Prevenirea, Pregătirea - dl Ghenadie Barbu, șef al Direcției generale
și Reacționarea la dezastre naturale și planificare, coordonare și operații a SPCSE al MAI;
tehnologice în zona Parteneriatului Estic - dl Alexandr Tatarov, specialist principal al Secției
(PPRD-Est 2).
dirijare operativă a Direcției operative a Direcției
generale planificare, coordonare și operații a SPCSE
al MAI.
- 30-31 ianuarie 2017, orașul București,
Dispoziție nr. 27d din 31 ianuarie 2017
România.
Organizarea și desfășurarea misiunii de Persoane delegate:
repatriere a corpului neînsuflețit a lui Ion - dl Alexandru Oprea, șef adjunct Serviciu, șef al
Ungureanu, artist al poporului.
Direcției protecție civilă a SPCSE al MAI;
(conducătorul echipei)
- dl Dumitru Barbaroș, șef schimb al Schimbului de
serviciu al Detașamentului căutare-salvare nr. 1 al
SPCSE al MAI;
- dl Ghenadie Gavriliță, șef echipă al Echipei de
căutare-salvare nr.1 al Schimbului de Serviciu al
Detașamentului căutare-salvare nr.1 al SPCSE al
MAI;
- dl Oleg Sîrbu, tehnician superior al Serviciului
transport auto al Secției logistică a Detașamentului
căutare-salvare nr. 1 al SPCSE al MAI;
- Ion Durbala, scafandru al Serviciului scafandri al

-

3 389,20 lei

Cheltuieli
acoperite
organizatori

-

de

6.

7.

8.

9.

Detașamentului căutare-salvare nr. 1 al SPCSE al
MAI.
- 03-06 februarie 2017, orașul Moscova,
Dispoziție nr. 32d din 03 februarie 2017
Federația Rusă.
Misiunea de transportare în Republica Persoane delegate:
Moldova a persoanelor rănite în urma - dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medicoaccidentului rutier.
biologică a Direcției protecție civilă a SPCSE al
MAI.
- 22-23 februarie 2017, orașul București,
Dispoziție nr. 43d din 20 februarie 2017
România.
Ședința de lucru în cadrul proiectului comun Persoane delegate:
transfrontalier în domeniul situațiilor de - dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
urgență și asigurării medicale de urgență internațională și management proiecte a SPCSE al
realizat în cadrul Programului transnațional MAI;
Dunărea 2014-2020.
- dl Stepan Guțu, specialist superior al Direcției
cooperare internațională și management proiecte a
SPCSE al MAI;
- dl Eugeniu Corețchi, specialist salariat civil din
contul funcției atestate a DCIMP a SPCSE al MAI.
- 26 februarie – 04 martie 2017, orașul
Erevan, Armenia.
Curs de instruire a formatorilor naționali în
domeniul
contracarării
amenințărilor/incidentelor chimice, biologice,
radioactive și nucleare (CBRN), organizat în
cadrul Proiectului 44 (WP4) pentru Europa de
sud-est, Caucazul de Sud, Republica Moldova
și Ucraina.
- 27 februarie – 02 martie 2017, orașul
Tallinn, Estonia.
Vizita de studiu în cadrul proiectului moldoestonian „Securitatea antiincendiară în spațiul
locativ și implementarea voluntariatului în
domeniul situațiilor excepționale”, realizat cu
suportul Academiei Estoniene pentru Științe

Dispoziție nr. 44d din 20 februarie 2017

4 725,98 lei

-

7 269,76 lei

-

-

Persoane delegate:
- Dumitru Macovei, șef al Serviciului planificare și
operații al Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al
SPCSE al MAI.

Dispoziție nr. 51d din 23 februarie 2017
Persoane delegate:
- dl Leonid Cornescu, șef al Detașamentului
salvatori-pompieri Centru al SPCSE al MAI;
- dl Serghei Novacilî, șef al Unității salvatori și
pompieri Ceadîr-Lunga a SPCSE al MAI;

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

ale Securității.
10.

11.

- 28 februarie 2017, orașul Iași, România.
Vizită de lucru în cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență al județului Iași,
realizată
în
contextul
participării
administrației publice locale Ungheni în
cadrul proiectului CRISMAS – Comunitatea
pentru Evaluare și Managementul Riscurilor,
finanțat de Comisia Europeană, în vederea
efectuării schimbului de experiență privind
elaborarea strategiilor de management al
riscurilor dezastrelor pentru raionul Ungheni.
- 02-05 martie 2017, orașul Pitești, România.
Participarea la manifestațiile dedicate
sărbătorii „Ziua Mărțișorului”, organizate de
către Asociația Internațională a Polițiștilor
Secția Română, regiunea Argeș 2.

- dl Roman Cipileaga, șef al Unității salvatori și
pompieri Cantemir a SPCSE al MAI.
Dispoziție nr. 55d din 28 februarie 2017

-

Persoane delegate:
- dl Oleg Blișceac, șef al Direcției Situații
Excepționale Ungheni a SPCSE al MAI.

Dispoziție nr. 45d din 20 februarie 2017
Persoane delegate:
- dl Vasile Jechiu, director artistic al Ansamblului
artistic „Plai Moldovenesc” al MAI, subordonat
aparatului SPCSE;
- dl Oleg Sainciuc, dirijor al orchestrei Ansamblului
artistic „Plai Moldovenesc” al MAI;
- dl Radu Vieru, solist al orchestrei Ansamblului
artistic „Plai Moldovenesc” al MAI;
- dl Ion Cipilencu, solist vocalist al personalului
vocal al Ansamblului artistic „Plai Moldovenesc” al
MAI;
- dl Vitalie Slivca, solist vocalist al personalului
vocal al Ansamblului artistic „Plai Moldovenesc” al
MAI;
- dl Vasilie Nistor, solist al orchestrei Ansamblului
artistic „Plai Moldovenesc” al MAI;
- dl Nicolae Ciubotaru, solist vocalist al personalului
vocal al Ansamblului artistic „Plai Moldovenesc” al
MAI;
- dl Vitalie Cibotari, solist al orchestrei Ansamblului
artistic „Plai Moldovenesc” al MAI;

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

12.

13.

14.

15.

- dl Constantin Rotaru, muncitor deservirea
complexă a clădirilor (prin cumul) al Serviciului
logistică al Obiectelor Speciale 5101, 5102 a SPCSE
al MAI;
- dl Gheorghe Bivol, șef al Serviciului
telecomunicații al Detașamentului căutare-salvare nr.
1 al SPCSE al MAI, locotenent-major al s/s.
- 03-05 martie 2017, orașul Minsk, Belarus.
Ordinul MAI nr. 53 din 24 februarie 2017
Cheltuieli de transport,
Participarea delegaţiei MAI la vizita oficiala
diurnă și asigurare
dedicată celebrării a 100 ani a Miliţiei Persoane delegate:
medicală
Naţionale a R. Belarus.
- dl Mihail Harabagiu, șef al SPCSE al MAI.
8 996,17 lei
- 11-18 martie 2017, orașul Viena, Austria.
Dispoziție nr. 46d din 20 februarie 2017
Participarea la cea de-a cincea întrunire
consultativă privind elaborarea Ghidului Persoane delegate:
Tehnic pentru Planificarea, Desfășurarea și - dl Alexandru Oprea, șef adjunct al SPCSE, șef al
Evaluarea
Exercițiilor
în
domeniul Direcției protecție civilă a SPCSE.
Materialelor Nucleare aflate în afara
Controlului Reglementator, organizată sub
egida Agenției Internaționale pentru Energie
Atomică (AIEA).
- 05-10 martie 2017, orașul Tuzla, Bosnia și
Dispoziție nr. 47d din 20 februarie 2017
Cheltuieli de diurnă
Herțegovina.
acoperite de SPCSE
Conferința principală de planificare a Persoane delegate:
4 401,01 lei
Exercițiului de gestionare a consecințelor - dl Vitalie Rudico, șef adjunct al Direcției generale
situațiilor de urgență „Bosnia și Herțegovina planificare, coordonare și operații a SPCSE al MAI.
2017”, organizată sub egida Centrului EuroAtlantic de Coordonare și Răspuns în caz de
Dezastre.
- 10 martie 2017, orașul Odesa, Ucraina.
Dispoziție nr. 62d din 09 martie 2017
735,45 lei
Vizită de lucru în cadrul Direcției generale a
Serviciului
de
Stat
pentru
Situații Persoane delegate:
Excepționale al Ucrainei în regiunea Odesa în - dl Mihail Harabagiu, șef al SPCSE al MAI;
vederea elaborării planului comun de - dl Ghenadie Barbu, șef al Direcției generale
intervenții transfrontaliere în caz de situații planificare, coordonare și operații a SPCSE al MAI;
excepționale.
- dl Sergiu Babanuța, șef al Direcției operații a
Direcției generale planificare, coordonare și operații

Cheltuieli
de
cazare acoperite de
organizatori
Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
de
transport și cazare
acoperite
de
organizatori

-

16.

17.

a SPCSE al MAI;
- dl Oleg Malașevschi, șef al Secției tactici de
intervenție a Direcției salvatori și pompieri a SPCSE
al MAI;
- dl Ion Caraja, șef al Direcției Situații Excepționale
Cahul a SPCSE al MAI;
- dl Vitali Cassa, șef al Direcției Situații Excepționale
UTA Găgăuzia a SPCSE al MAI;
- dl Corneliu Eșanu, șef al Direcției Situații
Excepționale Hîncești a SPCSE al MAI;
- dl Vitalie Șchiopu, șef al Direcției Situații
Excepționale Edineț a SPCSE al MAI;
- dl Gheorghe Cuciuc, șef al Direcției Situații
Excepționale Căușeni a SPCSE al MAI;
- dl Iurie Iacob, tehnician superior al Secției
„Laboratorul chimic-radiometric” a SPCSE al MAI;
- dl Anatol Nagalist, plutonier al Secției
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 13-16 martie 2017, orașul Monte Carlo,
Dispoziție nr. 60d din 09 martie 2017
Principatul Monaco.
Participarea
la
ședința
Comitetului Persoane delegate:
Corespondenților Permanenți al Acordului - dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
EUR-OPA Riscuri majore.
internațională și management proiecte a SPCSE al
MAI.
- 19-25 martie 2017,orașul Viena, Austria.
Dispoziție nr. 70d din 17 martie 2017
Cheltuieli de diurnă
Vizită
de
familiarizare
în
cadrul
pentru 19-20 și 24-25
Departamentului de pompieri din orașul Viena Persoane delegate:
martie (SPCSE)
în contextul relațiilor de cooperare stabilite - dl Vitalie Grabovski, șef al Direcției Situații
8 593,20 lei
între primăria municipiului Chișinău și Excepționale a municipiului Chișinău a SPCSE al
orașului Viena.
MAI;
- dl Oleg Melnic, șef al Detașamentului salvatori și
pompieri Rîșcani a SPCSE al MAI;
- dna Mihaela Janău, specialist al Serviciului finanțe
al Direcției Situații Excepționale a municipiului
Chișinău a SPCSE al MAI.

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

- Cheltuieli de
cazare acoperite de
organizatori
- Cheltuieli de
călătorie (primăria
mun. Chișinău)

18.

19.

20.

21.

- 25 martie – 08 aprilie, orașul Trieste, Italia.
Curs de instruire în domeniul securității
nucleare, organizat sub egida Agenției
Internaționale pentru Energie Atomică
(AIEA).
- 30-31 martie 2017, orașul Galați, România.
Ședința de lucru în cadrul proiectului comun
transfrontalier în domeniul situațiilor de
urgență și asigurării medicale de urgență
realizat în cadrul Programului transnațional
Dunărea 2014-2020.

Dispoziție nr. 61d din 17 martie 2017

-

Persoane delegate:
- dna Alina Danu, specialist superior al Secției
„Laborator chimic-radiometric” a SPCSE al MAI.
Dispoziție nr. 73d din 29 martie 2017

6 498,89 lei

Persoane delegate:
- dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
internațională și management proiecte a SPCSE al
MAI;
- dl Stepan Guțu, specialist superior al Direcției
cooperare internațională și management proiecte a
SPCSE al MAI;
- dl Eugeniu Corețchi, specialist salariat civil din
contul funcției atestate a DCIMP a SPCSE al MAI.
Dispoziție nr. 76d din 06 aprilie 2017

-

- 06 aprilie 2017, orașul Iași, România.
Participarea la ședința de suport și consultanță
organizată în cadrul Inspectoratului pentru Persoane delegate:
Situații de Urgență al județului Iași în - dl Oleg Blișceac, șef al Direcției Situații
contextul participării administrației publice Excepționale Ungheni a SPCSE al MAI.
locale Ungheni în cadrul proiectului
CRISMAS, Comunitatea pentru Evaluarea și
Managementul
Riscurilor,
în
vederea
instituționalizării unei colaborări de viitor cu
ISU Iași în domeniul situațiilor de urgență și
reducerii riscurilor cu impact transfrontalier.
- 08-21 aprilie 2017, orașul Minsk, Republica
Dispoziție nr. 79d din 10 aprilie 2017
Belarus.
Participarea la cantonamentele la sportul Persoane delegate:
aplicativ al salvatorilor și pompierilor.
- dl Ivan Prigorschii, specialist al Secției apărare
împotriva incendiilor a Detașamentului salvatori și
pompieri Buiucani al DSE mun. Chișinău a SPCSE
al MAI;
- dl Serghei Calașnicov, pompier superior al

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli transport și Cheltuieli cazare
diurnă (în mărime de acoperite
de
50%) acoperite de organizatori
SPCSE
25 235,72 lei

22.

23.

24.

Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al
MAI;
- dl Alexandru Zatic, pompier al Detașamentului
salvatori și pompieri Centru al DSE mun. Chișinău a
SPCSE al MAI;
- dl Victor Borș, pompier al Detașamentului salvatori
și pompieri Buiucani al SPCSE al MAI.
- 10-14 aprilie 2017, orașul Minsk, Republica
Dispoziție nr. 77d din 06 aprilie 2017
Belarus.
Atelierul de lucru subregional pentru țările din Persoane delegate:
Europa de Est și Caucaz privind prevenirea - dl Sergiu Junea, șef al Secției protecție radiativă și
accidentelor
industriale,
managementul chimică a Direcției protecție civilă a SPCSE al MAI.
substanțelor
chimice,
identificarea
și
notificarea
activităților
industriale
periculoase, organizat sub egida Comisiei
Economice a Organizației Națiunilor Unite
pentru Europa (UNECE).
- 27-28 aprilie 2017, orașul București,
Dispoziție nr. 89d din 26 aprilie 2017
România.
Ședința de lucru în cadrul proiectului comun Persoane delegate:
transfrontalier în domeniul situațiilor de - dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
urgență și asigurării medicale de urgență internațională și management proiecte a SPCSE al
realizat în cadrul Programului transnațional MAI;
Dunărea 2014-2020.
- dl Stepan Guțu, specialist superior al Direcției
cooperare internațională și management proiecte a
SPCSE al MAI;
- dl Eugeniu Corețchi, specialist salariat civil din
contul funcției atestate a DCIMP a SPCSE al MAI.
- 08 mai 2017, orașul București, România.
Dispoziție nr. 108d din 10 mai 2017
Misiune SMURD de transportare a unui
pacient de la Instituția Medico-sanitară Persoane delegate:
Publică Institutul de Medicină Urgentă la - dl Serghei Pilipciuc, conducător auto al Echipei
Spitalul Universitar București.
căutare-salvare nr. 1 a Detașamentului căutaresalvare nr. 1 al SPCSE al MAI.

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

7 453,56 lei

-

-

Cheltuielile
de
transport
(combustibil)
și
carte
vedre
acoperite de IMSP
Institutul
de
Medicină Urgentă

25.

26.

27.

- 12 mai 2017, orașul Iași, România.
Dispoziție nr. 110d din 10 mai 2017
Cheltuieli de transport
Conferința inițială de planificare a
acoperite de SPCSE
Exercițiului de Stat Major „Prut 2017”, Persoane delegate:
1 018,78 lei
organizată în comun cu Inspectoratul pentru - dl Vitalie Rudico, șef adjunct al Direcției generale
Situații de Urgență Iași.
planificare, coordonare și operații a SPCSE al MAI;
- dl Alexi Lavrinenco, șef adjunct al Direcției
salvatori și pompieri a SPCSE al MAI;
- dl Igor Perevoznic, șef al Centrului operativ de
dispecerat republican al SPCSE al MAI;
- dl Ion Clocicov, șef al Centrului automatizat de
dirijare operativă al Centrului operativ de dispecerat
republican al SPCSE al MAI;
- dl Victor Nazaria, șef al Secției dirijare operativă a
Direcției generale planificare, coordonare și operații
a SPCSE al MAI;
- dna Rubina Bubuioc, specialist principal al
Direcției cooperare internațională și management
proiecte a SPCSE al MAI;
- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medicobiologică a Direcției protecție civilă a SPCSE al
MAI;
- dl Mihail Cojocari, tehnician-superior al Secției
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 13-20 mai 2017, orașul Innsbruck, Austria.
Dispoziție nr. 107d din 10 mai 2017
Curs de introducere în Mecanismul Protecției
Civile al Uniunii Europene (14CMI12).
Persoane delegate:
- dl Constantin Tărîțe, salvator superior al Serviciului
cercetare chimică, radiativă și protecție contra gaze al
Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al
MAI.
- 14-20 mai 2017, orașul Kuopio, Finlanda.
Dispoziție nr. 109d din 10 mai 2017
Participarea la cel de-al doilea Curs avansat
de protecție civilă și asistență internațională în Persoane delegate:
caz de dezastre, organizat în cadrul - dl Sergiu Babanuța, șef al Direcției operații a
Programului Prevenirea, Pregătirea și Direcției generale planificare, coordonare și operații

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

28.

29.

30.

Reacționarea la dezastre naturale și a SPCSE al MAI;
tehnologice în zona Parteneriatului estic - dna Nadejda Chetraru, șef al Direcției analiză,
(PPRD-Est 2).
planificare și gestionare baze de date a Direcției
generale planificare, coordonare și operații a SPCSE
al MAI;
- dl Sergiu Puiu, șef al Secției analiză și planificare a
Direcției analiză, planificare și gestionare baze de
date a Direcției generale planificare, coordonare și
operații a SPCSE al MAI;
- dl Stepan Guțu, specialist superior al Direcției
cooperare internațională și management proiecte a
SPCSE al MAI.
- 15-20 mai 2017, orașul Brno, Republica
Dispoziție nr. 114d din 12 mai 2017
Cehă.
Vizita
de
familiarizare
în
cadrul Persoane delegate:
Departamentului de pompieri al Republicii - dl Alexandru Oprea, șef adjunct al SPCSE al MAI,
Cehe.
șef al Direcției protecție civilă;
- dl Sergiu Golovaci, șef adjunct al SPCSE al MAI,
șef al Direcției resurse umane;
- dl Vitalie Grabovski, șef al Direcției Situații
Excepționale a municipiului Chișinău a SPCSE al
MAI;
- dl Iurie Șumleanski, șef al Centrului Republican de
Instruire al SPCSE al MAI.
- 15-19 mai 2017, orașul Kiev, Ucraina.
Dispoziție nr. 115d din 12 mai 2017
Curs de instruire a formatorilor naționali în
domeniul
contracarării Persoane delegate:
amenințărilor/incidentelor chimice, biologice, - dl Eduard Ambrosii, specialist principal al Secției
radioactive și nucleare (CBRN), organizat în protecție radiativă și chimică a Direcției protecție
cadrul Proiectului 44 Europe de sud-est, civilă a SPCSE al MAI.
Caucazul de sud, Republica Moldova și
Ucraina.
- 21-27 mai 2017, orașul Lvov, Ucraina.
Dispoziție nr. 123d din 19 mai 2017
Participarea la competițiile internaționale la
sportul aplicativ al pompierilor și salvatorilor Persoane delegate:
în memoria pompierilor eroi căzuți la datorie - dl Cerga Valeriu, șef Unitate de instruire a Catedrei

Cheltuielile
transport
tur-retur
și
diurnă
pentru 15-16 mai și 1920 mai
18 253,31 lei

-

Cheltuieli
transport,
asigurare medicală și
diurnă pe perioada
călătoriei (21, 27 mai)

Cheltuielile
de
cazare și hrană pe
perioada șederii în
R. Cehă – 17-18
mai acoperite de
organizatori

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
de
cazare și hrană pe
perioada
desfășurării

31.

32.

în timpul lichidării consecințelor avariei de la „Pregătirea și perfecționarea serviciului de salvatori acoperite de SPCSE
SAE din Cernobîl.
și pompieri” a Centrului Republican de Instruire al
8 805,69 lei
SPCSE;
- dl Prigorschii Ivan, specialist al SAÎI a DSP
Buiucani a DSE mun. Chișinău al SPCSE, maestru în
sport al salvatorilor și pompierilor;
- dl Calașnicov Serghei, pompier superior al
Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al SPCSE;
- dl Barcari Alexandru, pompier al Detașamentului
căutare-salvare nr. 2 al SPCSE;
- dl Borș Victor, pompier al DSP Buiucani a DSE
mun. Chișinău al SPCSE;
- dl Cazac Iuri, pompier superior al DSP Buiucani a
DSE mun. Chișinău al SPCSE;
- dl Zatic Alexandru, pompier al DSP Centru a DSE
mun. Chișinău al SPCSE;
- dl Negura Marcel, pompier superior al DSP
Botanica a DSE mun. Chișinău al SPCSE;
- dl Zdesenco Alexandru, pompier superior al DSP
Buiucani a DSE mun. Chișinău al SPCSE.
- 22 – 23 mai 2017, orașul Iași, România.
Dispoziție MAI nr. 18/992 din 19.05.2017
7 614,33 lei
Reuniunea bilaterală de lucru în cadrul
Programului Operațional Comun România- Persoane delegate:
Republica Moldova 2014-2020.
- dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
internațională și management proiecte a SPCSE al
MAI;
- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a
SPCSE al MAI;
- dna Rada Ciurea, specialist principal al Direcției
juridice a SPCSE.
- 29 mai-01 iunie 2017, orașul Minsk,
Dispoziție nr. 128d din 24 mai 2017
Republica Belarus.
Atelierul regional de lucru privind Persoane delegate:
voluntariatul în protecție civilă, organizat în - dl Gheorghe Hanganu, specialist al Direcției
cadrul Programului Prevenirea, Pregătirea și prevenire și relații cu publicul a SPCSE al MAI.
Reacționarea la dezastre naturale și

competițiilor
acoperite
organizatori

de

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

33.

34.

35.

36.

tehnologice în zona Parteneriatului Estic
(PPRD-Est 2).
- 03-11 iunie 2017, orașele Vilnius – Lituania,
Viena – Austria, Ljubljana – Slovenia.
Vizita de familiarizare în cadrul Centrelor de
instruire a salvatorilor și pompierilor din
Lituania, Austria și Slovenia, organizată în
cadrul proiectului „Adaptarea la schimbările
climatice în Republica Moldova. Componenta
Managementul dezastrelor și prevenirea
acestora”, implementat cu suportul Băncii
Mondiale.

Dispoziție nr. 140d din 02 iunie 2017

-

Persoane delegate:
- dl Alexandru Oprea, șef adjunct al SPCSE al MAI,
șef al Direcției protecție civilă;
- dl Sergiu Golovaci, șef adjunct al SPCSE al MAI,
șef al Direcției resurse umane;
- dl Eugeniu Duca, șef al Direcției economie și
finanțe a PSCSE al MAI;
- dl Iurie Șumleanski, șef al Centrului Republican de
Instruire al SPCSE al MAI;
- dl Vasile Iovdii, șef al Secției organizare a
protecției populației și teritoriului în situații
excepționale NORD a Centrului Republican de
Instruire a SPCSE al MAI;
- dl Ion Ciumac, tehnician superior al Secției
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 04-10 iunie 2017, orașul Svetlaya Roshcha,
Dispoziție nr. 141d din 02 iunie 2017
Republica Belarus.
Curs de pregătire a formatorilor privind Persoane delegate:
instruirea în domeniu protecției împotriva - dl Oleg Goncear, instructor chimist-dozimetrist al
accidentelor chimice, organizat de Ministerul Serviciului cercetare chimică, radiativă și protecție
pentru Situații Excepționale al Republicii contra gaze al Detașamentului căutare-salvare nr. 1 al
Belarus.
SPCSE al MAI.
- 05-06 iunie 2017, orașul Kiev, Ucraina.
Dispoziție nr. 142d din 02 iunie 2017
Cheltuieli
(transport,
Vizită de lucru cu oficialitățile Serviciului de
cazare,
diurnă)
Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei și Persoane delegate:
acoperite de SPCSE
Departamentul de Pompieri al Poloniei, - dl Mihail Harabagiu, șef al SPCSE al MAI;
5 351,25 lei
privind participarea la proiecte comune, - dl Anatol Nagalist, plutonier al Secției
finanțate de Uniunea Europeană.
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 07-16 iunie 2017, orașul Raleigh, statul
Dispoziție nr. 139d din 02 iunie 2017
Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii.

Cheltuieli
acoperite
de
organizatori
(Banca Mondială)

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

-

Cheltuieli
acoperite

de

Participarea la exercițiul „Vigilant Catamount
2017” în domeniul gestionării situațiilor
excepționale la nivel național, organizat cu
suportul Gărzii Naționale pentru situații
excepționale a statului Carolina de Nord,
SUA.
37.

- 08-11 iunie 2017, orașul Pitești, România.
Întrunirea de lucru cu Reprezentanții Secției
din România, Regiunea 2 Argeș a Asociației
Internaționale a Polițiștilor (I.P.A.) în cadrul
căreia va fi efectuat un schimb de experiență
în domeniul situațiilor de urgență și prezentate
structurile de suport ale Inspectoratului pentru
Situații de Urgență al jud. Argeș.

38.

- 18-21 iunie 2017, orașul Kiev, Ucraina.
Participarea la cea de-a 16-a Ședință a
Grupului de lucru GUAM în domeniul
situațiilor excepționale.

39.

- 18 iunie – 01 iulie 2017, orașul Târgu
Mureș, România.
Curs de pregătire a paramedicilor SMURD
Moldova.

Persoane delegate:
- dl Mihail Harabagiu, șef al SPCSE al MAI;
- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a
SPCSE al MAI;
- dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
internațională și management proiecte a SPCSE al
MAI.
Dispoziție nr. 151d din 08 iunie 2017

organizatori

-

Persoane delegate:
- dl Lilian Cazac, șef al Secției Situații Excepționale
Șoldănești a DSE Orhei a SPCSE al MAI;
- dna Natalia Moisei, specialist superior al Secției
achiziții și administrarea patrimoniului a Direcției
logistică a SPCSE al MAI;
- dna Maria Neaga, șef al Serviciului asigurare și
gospodărie a Secției logistică a Detașamentului
căutare-salvare nr. 1 al SPCSE al MAI;
- dl Gheorghe Bivol, șef al Serviciului
telecomunicații al Detașamentului căutare-salvare nr.
1 al SPCSE al MAI;
- dl Alexandru Grigoraș, specialist al Secției
deservire și reparație a mijloacelor de transmisiune,
subordonată aparatului SPCSE al MAI.
Dispoziție nr. 156d din 14 iunie 2017
Cheltuieli de transport
și diurnă acoperite de
Persoane delegate:
SPCSE
- dl Vitali Mutaf, șef adjunct al Direcției protecție
4 335,37 lei
civilă a SPCSE al MAI.
Dispoziție nr. 157d din 14 iunie 2017
Cheltuieli
transport
(combustibil, asigurare
Persoane delegate:
auto obligatorie Carte
- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medico- verde) și asigurare
biologică a Direcției protecție civilă a SPCSE al medicală acoperite de
MAI;
SPCSE
- dl Andrei Delev, șef adjunct al Detașamentului
3 326,38 lei

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

-

Cheltuieli
de
cazare și hrană
acoperite
de
organizatori

40.

41.

42.

salvatori și pompieri Cahul al DSE Cahul a SPCSE al
MAI;
- dl Ion Pîcălău, șef al Serviciul cercetare chimică,
radiativă și protecție contra gaze a Detașamentului
căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al MAI;
- dl Daniel Golovca, șef al Serviciului planificare și
operații al DSE mun. Bălți a SPCSE al MAI.
București,
Dispoziție nr. 164d din 20 iunie 2017

- 21-22 iunie 2017, orașul
România.
Vizita de lucru în cadrul Autorității de
Management a Programului Operațional
Comun România-Republica Moldova 20142020 în vederea discutării operării unor
modificări
în
sumarul
Proiectului
transfrontalier SMURD 2, la invitația părții
române.
- 29 iunie – 02 iulie 2017, orașul Alba Iulia,
România.
Vizita de lucru în cadrul Secției Române,
Regiunea 2 Alba Iulia a Asociației
Internaționale a Polițiștilor (I.P.A.), precum și
participarea la simpozionul cu tema „Rolul
IPA în societatea noastră”, organizat sub
patronatul prefectului jud. Alba Iulia.

6 573,81 lei

-

Persoane delegate:
- dl Mihail Harabagiu, șef al SPCSE al MAI;
- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a
SPCSE al MAI.

Dispoziție nr. 170d din 29 iunie 2017

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de
Persoane delegate:
- dl Iulian Sîngereanu, șef adjunct al DSE Orhei a
SPCSE al MAI;
- dl Oleg Melnic, șef al Detașamentului salvatori și
pompieri Rîșcani a DSE mun. Chișinău a SPCSE al
MAI;
- dl Ruslan Ganea, specialist principal al schimbului
de serviciu al Detașamentului căutare-salvare nr. 1 al
SPCSE al MAI;
- dl Alexandru Grigoraș, specialist al Secției
deservire și reparație a mijloacelor de transmisiune a
SPCSE al MAI.
- 01 – 02 iulie 2017, orașul Suceava,
Ordin MAI nr. 200 din 30 iunie 2017
Cheltuieli de transport Cheltuieli
de
România.
(combustibil,
carte cazare acoperite de
Participarea delegației MAI la vizita oficială Persoane delegate:
verde, rovinietă), diurnă organizatori
dedicată celebrării împlinirii a 513 ani de la - dl Mihail Harabagiu, șef al SPCSE al MAI;
și asigurare medicală
strămutarea la lăcașurile de veci a Sfântului - dl Ion Caraja, șef al DSE Cahul a SPCSE al MAI;
acoperite de SPCSE
Voievod Ștefan cel Mare.
- dl Vitalie Cassa, șef al DSE Comrat, UTA
6 031,01 lei

43.

Găgăuzia a SPCSE al MAI;
- dl Emilian Iașciuc, șef al DSP Botanica al SPCSE
al MAI;
- dl Roman Cipileaga, șef al SSE Cantemir a DSE
Cahul a SPCSE al MAI;
- dl Anatol Nagalist, plutonier superior al Secției
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 04-08 iulie 2017, orașul București, România.
Dispoziție nr. 174d din 04 iulie 2017
Participarea la a VI-a Competiție Națională de
Descarcerare și Acordare a primului Ajutor Persoane delegate:
Calificat, organizată în cadrul Inspectoratului - dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medicoGeneral pentru Situații de Urgență al biologică a Direcției protecție civilă a SPCSE al
României sub egida World Rescue MAI;
Organization.
- dl Sergiu Cazacu, șef adjunct al Detașamentului
căutare-salvare nr. 2 a SPCSE al MAI;
- dl Dan Grițco, specialist principal al Centrului
Republican de Intervenție Operativă al SPCSE al
MAI;
- dl Nicolai Rojco, șef al echipei căutare-salvare a
schimbului de serviciu al Detașamentului căutaresalvare nr. 2 al SPCSE al MAI;
- dl Vasili Ostafiiciuc, salvator superior al echipei
căutare-salvare a schimbului de serviciu al
Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al
MAI;
- dl Valentin Glavațchi, șef al echipei lucrări la
înălțime a schimbului de serviciu al Detașamentului
căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al MAI;
- dl Dmitri Certan, pompier al echipei intervenții la
incendii nr. 2 a schimbului de serviciu al
Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al
MAI;
- dl Adrian Nichifor, șef al echipei intervenții la
incendii nr. 3 a schimbului de serviciu al
Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al

-

Cheltuielile
de
cazare, hrană și
transport acoperite
de organizatori

44.

45.

46.

47.

- 11-14 iulie 2017, orașul Tbilisi, Georgia.
Participarea la Atelierul regional de lucru
privind managementul riscului de inundații,
organizat în cadrul Programului Prevenirea,
Pregătirea și Reacționarea la dezastre naturale
și tehnologice în zona Parteneriatului Estic
(PPRD-Est 2).
- 18-19 iulie 2017, orașul Cernăuți, Ucraina.
Misiunea de transportare în Republica
Moldova a persoanelor rănite în urma
accidentului rutier (cetățeni ai RM) produs la
17 iulie 2017 în apropiere de orașul Cernăuți.

- 25-29 iulie 2017, orașul Leonding, Austria.
Vizita de lucru, la inițiativa Companiei
„Rosenbauer”, lider mondial în producția
tehnicii pentru pompieri și protecție la
dezastre, în vederea identificării potențialelor
parteneriate.

- 07-08 august
România.

2017,

orașul

Suceava,

MAI;
- dl Radu Antoci, salvator-conducător auto al echipei
căutare-salvare a schimbului de serviciu al
Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al SPCSE al
MAI;
Dispoziție nr. 171d din 29 iunie 2017

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori
(PPRD)

de

Persoane delegate:
- dl Vitali Mutaf, șef adjunct al Direcției protecție
civilă a SPCSE al MAI;
- dl Adrian Macari, maistru al Serviciului Punct de
comandă de rezervă urban al SPCSE al MAI.
Dispoziție nr. 192d din 18 iulie 2017

-

Persoane delegate:
- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medicobiologică a Direcției protecție civilă a SPCSE al
MAI;
- dl Cristian Răilean, șef al Echipei lucrări la înălțime
a Detașamentului căutare-salvare nr.1 al SPCSE al
MAI;
- dl Vitalie Vatamaniuc, maestru al Serviciului
transport auto al Detașamentului căutare-salvare nr.1
al SPCSE al MAI.
Dispoziție nr. 199d din 24 iulie 2017

Cheltuieli
acoperite
de
Compania
de
Transport „TransCoral-Tur” S.R.L.

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

Persoane delegate:
- dl Ghenadie Barbu, șef al Direcției generale
planificare, coordonare și operații a SPCSE al MAI;
- dl Eugeniu Duca, șef al Direcției economie și
finanțe a SPCSE al MAI;
- dl Gheorghe Bivol, șef al Detașamentului căutaresalvare nr. 1 al SPCSE al MAI.
Dispoziție MAI nr. 18/1690 din 02 august 2017

Cheltuieli de cazare,
diurnă și asigurare

-

de

Participarea la reuniunea bilaterală de lucru în
cadrul Programului Operațional Comun
România-Republica Moldova pentru anii
2014-2020.

48.

49.

50.

Persoane delegate:
medicală acoperite de
- dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare SPCSE
internațională și management proiecte a SPCSE al
10 340,08 lei
MAI;
- dl Eugeniu Duca, șef al Direcției economie și
finanțe a SPCSE al MAI;
- dl Vlad Golban, specialist principal al Serviciului
audit intern al SPCSE al MAI;
- dna Rada Ciurea, specialist principal al Direcției
juridice a SPCSE.
Suceava,
Dispoziție nr. 205d din 07 august 2017
3 947,02 lei

- 07-08 august 2017, orașul
România.
Participarea la reuniunea bilaterală de lucru în
cadrul Programului Operațional Comun
România-Republica Moldova pentru anii
2014-2020.

Persoane delegate:
- dl Mihail Harabagiu, șef al SPCSE al MAI;
- dl Anatol Nagalist, plutonier al Secției
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 13 – 14 august 2017, orașul Iași, Piatra
Dispoziție nr. 207d din 11.08.2017
Neamț și Târgu Mureș.
Promovarea imaginii Echipei de volei Persoane delegate:
masculin „Dinamo MAI” Chișinău în cadrul - dl Valentin Pereu, specialist superior al Direcției
campionatului României la volei masculin, formare profesională subordonată aparatului SPCSE;
divizia A2-EST.
- dl Anatol Nagalist, plutonier al Secției
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 17-20 august 2017, orașul Siret, România.
Dispoziție nr. 209d din 16 august 2017
Vizita de familiarizare cu sistemul protecției
civile, în cadrul Centrului de Antrenament și Persoane delegate:
Pregătire de Specialitate din or. Siret.
- dl Emilian Iașciuc, șef al DSP Botanica a SPCSE al
MAI;
- dna Diana Todița, specialist al Serviciului finanțe al
DSP Botanica A SPCSE al MAI;
- dl Serghei Iscra, șef gardă al DSP Botanica a
SPCSE al MAI;
- dl Ion Răilean, șef echipă al DSP Botanica a
SPCSE al MAI;

3 622,74 lei

-

-

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

51.

- dna Iustina Balițchi, plutonier al DSP Botanica a
SPCSE al MAI;
- dl Igor Iovu, șef de echipă al DSP Botanica a
SPCSE al MAI;
- dl Artiom Turcu, șef echipă al DSP Botanica a
SPCSE al MAI;
- dl Ion Cotruța, pompier al DSP Botanica a SPCSE
al MAI;
- dl Grigore Marinescu, șef echipă al DSP Botanica a
SPCSE al MAI;
- dl Petru Corăbieru, pompier superior al DSP
Botanica a SPCSE al MAI;
- dl Ștefan Ursachi, pompier superior al DSP
Botanica a SPCSE al MAI;
- dl Nicolae Cărăuș, pompier al DSP Botanica a
SPCSE al MAI;
- dl Ion Caraja, șef al DSE mun. Cahul a SPCSE al
MAI;
- dl Vitali Afteni, șef adjunct al CDIO „Sud” a
SPCSE al MAI;
- dl Gheorghe Hanganu, specialist al DPRP al
SPCSE al MAI;
- dl Ion Lupea, șef schimb al DSP Cahul a SPCSE al
MAI;
- dl Eduard Schițanu, șef schimb al DSP Cahul a
SPCSE al MAI;
- dl Gheorghe Grițcan, plutonier al DSP Cahul a
SPCSE al MAI;
- dl Artur Papana, tehnician superior al DSP Cahul a
SPCSE al MAI.
- 20 – 26 august 2017, orașul Vilnius,
Dispoziție nr. 212d din 16 august 2017
Cheltuieli de diurnă în
Republica Lituania.
mărime
de
50%
Curs dedicat formatorilor în domeniul Persoane delegate:
acoperite de SPCSE
reacționării la incidentele chimice, biologice, - dl Ruslan Sitmatov, specialist al Catedrei de
5 113,96 lei
radioactive și nucleare (CBRN).
organizare și conducerea protecției populației și
teritoriului în situații excepționale al Centrului

Cheltuieli
de
transport și cazare
acoperite
de
organizatori

52.

53.

54.

55.

republican de instruire al SPCSE al MAI;
- dl Sergiu Ciubotaru, șef al Serviciului cercetare
chimică, radioactivă și protecție contra gaze al DCS
nr. 1 al SPCSE al MAI.
- 21 – 22 august 2017, orașul Sovata, jud.
Dispoziție nr. 213d din 21.08.2017
Mureș, România.
Vizită de familiarizare cu sistemul Persoane delegate:
administrativ-logistic în domeniul acordării - dl Anatol Nagalist, plutonier al Secției
asistenței umanitare.
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
SPCSE al MAI.
- 27 august – 01 septembrie 2017, orașul
Dispoziție nr. 218d din 25 august 2017
Viena, Austria.
Participarea la Atelierul de lucru al Persoane delegate:
formatorilor privind comunicarea cu publicul - dl Alexandru Țuțu, specialist superior al Direcției
în timpul accidentelor nucleare și radiologice. prevenire și relații cu publicul al IGSU al MAI.
- 03-08 septembrie 2017, orașul Bad
Neuenahr-Ahrweiler, Germania.
Curs de instruire privind prima reacție la
incidentele cu implicarea materialelor CBRN,
organizat
în
formatul
Consiliului
Parteneriatului Euro-Atlantic.

Dispoziție nr. 219d din 25 august 2017

Persoane delegate:
- dl Stanislav Negru, șef schimb al Schimbului de
serviciu al DSP Rîșcani al IGSU al MAI;
- dl Constantin Tărîțe, salvator superior al Serviciului
cercetare chimică radiativă și protecție contra gaze al
DCS nr. 2 al IGSU al MAI.
- 01-02 septembrie 2017, orașul Oradea,
Dispoziție nr. 225d din 01 septembrie 2017
România.
Misiunea de transportare în Republica Persoane delegate:
Moldova a persoanei rănite în urma - dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medicoaccidentului rutier (cetățean al RM), produs la biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI;
19 august 2017 în or. Oradea.
- dl Constantin Gînu, salvator superior, conducător
auto al echipei căutare-salvare nr. 1 a DCS nr. 1 al
IGSU al MAI;
- dl Oleg Sîrbu, tehnician superior al Serviciului
transport auto al Secției logistică a DCS nr. 1 al
IGSU al MAI.

4 329,85 lei

-

-

-

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
acoperite
de
Compania
de
asigurări
„GALAS” S.A.

56.

57.

58.

59.

60.

- 09 – 16 septembrie 2017, orașele Kaltenbach
și Leonding, Republica Austria și orașul
Bielsko-Biala, Republica Polonă.
Vizite de lucru în cadrul întreprinderilor
producătoare de tehnică specială de
intervenție la incendii EMPL, Rosenbauer din
Austria și WISS din Polonia în vederea
identificării potențialelor parteneriate.

Dispoziție nr. 226d din 05 septembrie 2017

70 689,37 lei

Persoane delegate:
- dl Mihail Harabagiu, șef al IGSU al MAI;
- dl Alexandru Oprea, șef adjunct al IGSU al MAI,
șef al Direcției protecție civilă;
- dl Eugeniu Duca, șef al Direcției economie și
finanțe a IGSU al MAI;
- dl Mihai Borș, șef al DSE Soroca a IGSU al MIA.
- 08-10 septembrie 2017, orașul București,
Dispoziție nr. 232d din 07 septembrie 2017
Cheltuieli de transport
România.
și diurnă acoperite de
Însoțirea grupului de studenți din Republica Persoane delegate:
IGSU
Moldova înmatriculați în anul de studii 2017- - dl Alexei Lavrinenco, șef adjunct al Direcției
3 814,18 lei
2018 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan salvatori și pompieri a IGSU al MAI;
Cuza”, facultatea pompieri.
- dl Sergiu Gubenco, șef al Direcției formare
profesională a IGSU al MAI.
- 10-14 septembrie 2017, orașul Rakitje,
Dispoziție nr. 234d din 07 septembrie 2017
Republica Croația.
Participarea la reuniunea regională a Persoane delegate:
experților în domeniul neproliferării armelor - dl Sergiu Junea, șef al Secției protecție radiativă și
de distrugere în masă, organizată de Centrul chimică a Direcției protecție civilă a IGSU a MAI.
pentru cooperare în domeniul securității –
RACVIAC.
- 11-12 septembrie 2017, orașul Suceava,
Dispoziție nr. 243d din 12 septembrie 2017
2 042,35 lei
România.
Misiunea de transportare în Republica Persoane delegate:
Moldova a persoanei rănite în urma - dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medicoaccidentului rutier (cetățean al RM), produs la biologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI;
7 august 2017 lângă or. Suceava.
- dl Oleg Sîrbu, tehnician superior al Serviciului
transport auto al Secției logistică a DCS nr. 1 al
IGSU al MAI.
- 15-22 septembrie 2017, orașul Varna,
Dispoziție nr. 245d din 13 septembrie 2017
Cheltuielile de călătorie
Bulgaria.
(combustibil,
carte
Participarea la cea de-a IV-a ediție a Persoane delegate:
verde,
asigurare
competițiilor internaționale la sportul aplicativ - dl Cerga Valeriu, șef al Unității de instruire a medicală etc.) acoperite
al pompierilor și salvatorilor.
Catedrei „Pregătirea și perfecționarea serviciului de de IGSU

-

Cheltuieli
de
cazare acoperite de
Academia
de
Poliție „Alexandru
Ioan Cuza”

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

-

Cheltuielile
de
cazare și hrană
acoperite
de
organizatori.

61.

62.

salvatori și pompieri” a Centrului Republican de
Instruire al IGSU al MAI;
- dl Andreev Alexandr, specialist principal al
Direcției formare profesională a IGSU al MAI;
- dl Prigorschii Ivan, specialist al SAÎI a DSP
Buiucani a DSE mun. Chișinău al IGSU al MAI,
maestru în sport al salvatorilor și pompierilor;
- dl Covalenco Victor, pompier superior al DSP
Rîșcani a DSE mun. Chișinău al IGSU al MAI;
- dl Calașnicov Serghei, pompier superior al
Detașamentului căutare-salvare nr. 2 al IGSU al
MAI;
- dl Barcari Alexandru, pompier al Detașamentului
căutare-salvare nr. 2 al IGSU al MAI;
- dl Cazac Iuri, pompier superior al DSP Buiucani a
DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI;
- dl Reșetnik Artiom, salvator al DCS nr. 2 al IGSU
al MAI;
- dl Borș Victor, pompier al DSP Buiucani a DSE
mun. Chișinău a IGSU al MAI;
- dl Zatic Alexandru, pompier al DSP Centru a DSE
mun. Chișinău a IGSU al MAI;
- dl Andronache Rodion, tehnician superior al Secției
„Laborator chimic-radiometric” a IGSU al MAI.
- 30 septembrie – 01 octombrie 2017, orașul
Dispoziție nr. 261d din 29 septembrie 2017
Flămânzi, jud. Botoșani, România.
Participarea la ceremonialul militar de Persoane delegate:
operaționalizare a Punctului de Lucru - dl Mihail Harabagiu, șef al IGSU al MAI;
Flămânzi, organizat de către ISU „Nicolae - dl Lilian Botnariuc, șef al Direcției Situații
Iorga” al jud. Botoșani.
Excepționale Bălți a IGSU al MAI;
- dl Anatolie Nagalist, plutonier al Secției
administrativ-gospodărească a Direcției logistică a
IGSU al MAI.
- 04 -06 octombrie 2017, orașul Kiev,
Dispoziția IGSU nr. 268d din 05 octombrie 2017
Ucraina.
Participarea la ședința de pregătire a Persoane delegate:

8 408,23 lei

7 359,84 lei

-

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

63.

64.

65.

exercițiilor regionale din regiunea Mării
Negre, organizată în cadrul Proiectului CBRN
CoE 44 pentru Europa de sud-est, Caucazul
de sud, Republica Moldova și Ucraina.
- 10 -14 octombrie 2017, orașul Erevan,
Republica Armenia.
Participarea la Conferința Internațională
pentru Consolidarea Rezistenței pentru
Dezvoltare,
organizată
de
Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP).
- 09 -13 octombrie 2017, orașul Vilnius,
Republica Lituania.
Vizita
de
familiarizare
în
cadrul
Departamentului de salvatori și pompieri al
republicii Lituania, organizată în cadrul
proiectului
„Consolidarea
capacităților
operaționale ale IGSU al MAI al RM”.

- dl șef al Secției protecție radiativă și chimică a
Direcției protecție civilă a IGSU a MAI.
Dispoziție nr. 270d din 09 octombrie 2017

-

Persoane delegate:
- dl Vitalie Grabovski, șef al Direcției Situații
Excepționale a mun. Chișinău a IGSU al MAI.
Dispoziție nr. 271d din 09 octombrie 2017

Persoane delegate:
- dl Vasile Iovdi, șef al Secției organizarea protecției
populației și teritoriului în situații excepționale Nord
a CRI al IGSU al MAI;
- dl Victor Mîrza, șef adjunct al CRI al IGSU al
MAI;
- dl Vadim Anghel, șef al Catedrei „Pregătirea și
perfecționarea Serviciului salvatori și pompieri” a
CRI al IGSU al MAI;
- dl Oleg Melnic, șef al DSP Rîșcani a DSE mun.
Chișinău a IGSU al MAI;
- dna Elena Tanas, șef al Secției organizarea
protecției populației și teritoriului în situații
excepționale Sud a CRI al IGSU al MAI.
- 15 – 21 octombrie 2017, orașul Tallinn,
Dispoziție nr. 272d din 09 octombrie 2017
Republica Estonia.
Vizită de studiu organizată în cadrul Persoane delegate:
Proiectului de dezvoltare realizat de către - dl Ion Răilean, șef echipă în cadrul DSP Botanica al
IGSU al Mai în colaborare cu Academia DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI;
estoniană pentru Științe ale Securității
.
- dl Vitalie Izitovici, șef de echipă în cadrul USP
Ocnița a DSE Edineț a IGSU al MAI;
- dl Alexandru Bujor, șef de echipă în cadrul USP
Soroca a DSE Soroca a IGSU al MIA;
- dl Nicolae Boișteanu, șef de echipă în cadrul USP

-

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

66.

67.

68.

Cantemir a DSE Cahul a IGSU al MAI;
- dl Dumitru Sarev, șef de echipă în cadrul USP
Anenii-Noi a DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI;
- dl Vasile Lungu, șef de echipă a USP Hîncești a
DSE Hîncești a IGSU al MAI;
- dl Eugeniu Tudor, pompier superior în cadrul DCS
nr. 2 al DSE Bălți a IGSU al MAI;
- dl Andrei Podgornîi, șef de echipă în cadrul DSP
Comrat al DSE UTA Găgăuzia a IGSU al MAI.
- 16 – 20 octombrie 2017, orașul Iași,
Dispoziție nr. 275d din 13 octombrie 2017
România.
Participarea la reuniunea Grupului comun de Persoane delegate:
lucru și sesiunea de instruire în cadrul - dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU
proiectului transfrontalier SMURD 2.
al MAI;
- dna Svetlana Drobot, șef al Direcției cooperare
internațională și management proiecte a IGSU a
MAI;
- dna Oxana Mihalcean, șef al Secției evidență
contabilă a Direcției economie și finanțe a IGSU al
MAI;
- dna Rada Ciurea, specialist principal al direcției
juridice a IGSU al MAI.
- 26 – 27 octombrie 2017, orașul Suceava,
Dispoziție nr. 292d din 26 octombrie 2017
România.
Vizita de lucru în cadrul ISU Suceava Persoane delegate:
„Bucovina” întru discutarea posibilităților - dl Vasile Iovdi, șef al Secției organizarea protecției
realizării unui proiect comun în domeniul populației și teritoriului în situații excepționale Nord
sistemelor de înștiințare timpurie în caz de a CRI al IGSU al MAI;
situații excepționale.
- Ion Ciumac, tehnician superior al Secției
administrativ-gospodărească s DL a IGSU al MAI.
- 26 octombrie – 04 noiembrie, orașul
Dispoziție nr. 293d din 27 octombrie 2017
Neuhausen, Germania.
Participarea la cursul de management Persoane delegate:
operațional, organizat în cadrul Programului - dl Stepan Guțu, specialist superior al Direcției
de isntruire al mecanismului protecției civile cooperare internațională și management proiecte a
al Uniunii Europene.
IGSU al MAI.

33 223,33 lei

-

3 370,31 lei

-

-

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

69.

70.

71.

72.

- 30 octombrie – 03 noiembrie 2017, orașul
Garmisch, Germania.
Participarea
la
seminarul
privind
neproliferarea armelor de distrugere în masă,
eveniment organizat de către Agenția Statelor
Unite ale Americii pentru reducerea
amenințărilor la adresa apărării (DTRA).
- 01- 02 noiembrie 2017, orașul Iași,
România.
Depunerea cererilor de finanțare în cadrul
Programului Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020.

Ordin MAI nr. 310 din 23 octombrie 2017

Cheltuielile
de
asigurare
medicală
Persoane delegate:
acoperite de IGSU
- dl Alexandru Oprea, șef adjunct al IGSU al MAI,
82,00 lei
șef al Direcției protecție civilă.
Dispoziție MAI nr. 18/2439 din 31.10.2017

Cheltuieli
de
transport, cazare și
diurnă acoperite de
organizatori

Cheltuieli de transport
acoperite de IGSU
- dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU
438,93 lei
al MAI;
- dl Eugeniu Duca, șef al Direcției economie și
finanțe a IGSU al MAI.
- 05 – 11 noiembrie 2017, orașul Tallinn,
Dispoziție nr. 294d din 27 octombrie 2017
Cheltuieli
Republica Estonia.
acoperite
de
Scopul – vizită de studiu organizată în cadrul Persoane delegate:
organizatori
din
Proiectului de dezvoltare realizat de către - dl Andrei Braghiș, șef echipă în cadrul DSP Centru
cadrul proiectului
IGSU al MAI în colaborare cu Academia a DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI;
Estoniană pentru Științe ale Securității.
- dl Valentin Chirilov, șef echipă în cadrul USP
Criuleni a DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI;
- dl Serghei Dunai, șef echipă în cadrul USP
Șoldănești a DSE Orhei a IGSU al MAI;
- dl Alexandru Popov, șef echipă în carul USP
Ialoveni a DSE mun. Chișinău a IGSU al MAI;
- dl Ilarion Beșliu, șef echipă în cadrul USP Ungheni
a DSE Ungheni a IGSU al MAI;
- dl Ion Zubcu, șef echipă în cadrul USP Nisporeni a
DSE Ungheni a IGSU al MAI;
- dl Andrian Buruian, șef echipă în cadrul USP
Rezina a DSE Orhei a IGSU al MAI;
- dl Alexei Cucoș, șef echipă în cadrul USP Sîngerei
a DSE Bălți a IGSU al MAI.
- 10 – 18 noiembrie 2017, orașul Revinge,
Dispoziția IGSU nr. 295d din 27 octombrie 2017
Cheltuieli
Suedia.
acoperite
de
Scopul – curs de instruire pentru personalul Persoane delegate:
organizatori
managerial în cadrul Programului de instruire - dl Igor Perevoznic, șef al Centrului operativ de

73.

74.

75.

76.

77.

al Mecanismului protecției civile al Uniunii
Europene.
- 12 – 18 noiembrie 2017, orașul Tirana,
Republica Albania.
Scopul – participarea la al 3-lea atelier de
lucru pentru promovarea arhitecturii de
securitate nucleară (NSDA), organizat de
către Centrul de cooperare în domeniul
securității (RACVIAC), în colaborare cu
Agenția Internațională pentru Energie
Atomică.
- 19 – 22 noiembrie 2017, orașul Kiev,
Ucraina.
Scopul – participarea la a 17-a ședință a
Grupului de lucru GUAM în domeniul
situațiilor excepționale.
- 27 noiembrie – 02 decembrie 2017, orașul
Sofia, Bulgaria.
Scopul – curs de instruire în domeniul
managementului crizelor și intervenției în caz
de dezastre.
- 05 – 07 decembrie 2017, orașul Kaarina,
Finlanda.
Scopul – vizita de lucru în cadrul
administrației regiunii Jogeva din Finlanda, în
componența delegației Consiliului raional
Ungheni, în vederea înaintării scrisorii de
intenție pentru cooperare în domeniul
managementul situațiilor excepționale.
- 13 – 15 decembrie 2017, orașul Brașov,
România.
Scopul – desfășurarea procedurii de recepție
finală a elicopterului tip H135P 3, care a
înlocuit elicopterul EC 135 SN 1172 NR347,
căzut la Haragîș, Republica Moldova, care a

dispecerat republican al IGSU al MAI.
Dispoziție nr. 309d din 09 noiembrie 2017

-

Persoane delegate:
- dl Sergiu Junea, șef al Secției protecție radiativă și
chimică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI.

Dispoziție nr. 311d din 13 noiembrie 2017

Cheltuieli de transport
(tur-retur) și diurnă (20Persoane delegate:
21 noiembrie) acoperite
- dl Vitali Mutaf, șef adjunct al Direcției protecție de IGSU.
civilă a IGSU al MAI.
1 452,89 lei
Dispoziție nr. 312d din 13 noiembrie 2017
Cheltuielile de diurnă
(28
noiembrie-01
Persoane delegate:
decembrie) acoperite de
- dl Sergiu Babanuța, șef al Direcției operații a IGSU
Direcției generale planificare, coordonare și operații
2 886,59 lei
a IGSU al MAI.
Dispoziție nr. 337d din 05 decembrie 2017
Cheltuieli de transport
și diurnă acoperite de
Persoane delegate:
IGSU
- dl Oleg Blișceac, șef al DSE Ungheni a IGSU al
8 365,74 lei
MAI.

Dispoziție nr. 342d din 13 decembrie 2017
Persoane delegate:
- dl Mihail Harabagiu, șef al IGSU al MAI;
- dl Victor Tomșa, consilier al Cabinetului
ministrului;

Cheltuieli acoperite de
IGSU
(pentru
reprezentanții IGSU)
8 043,98 lei

Cheltuieli
acoperite
organizatori

de

-

Cheltuieli
de
transport și cazare
acoperite
de
organizatori

Cheltuieli
de
cazare acoperite de
organizatori

-

fost introdus
SMURD Iași.

78.

în

serviciul

aeromedical - dl Dorin Matveev, șef al Direcției logistică a IGSU
al MAI;
- dl Dumitru Carasic, șef al Secției protecție medicobiologică a Direcției protecție civilă a IGSU al MAI.

- 18 – 19 decembrie 2017, orașul Kiev,
Ucraina.
Scopul – participarea la Seminarul de inițiere
a
proiectului
„Dezvoltarea
cooperării
transfrontaliere și managementului complex al
resurselor de apă în bazinul râului Nistru”.

Dispoziție nr. 341d din 13 decembrie 2017

-

Persoane delegate:
- dl Vitali Mutaf, șef adjunct al Direcției protecție
civilă, șef al Secției protecție inginerească a IGSU al
MAI.

Total 324.989,58 mii lei

Cheltuieli
acoperite
organizatori
(UNECE)

de

