
INFORMAŢIE

1 - -

2 2938.72 -

3 5166.66 -

4 - -

5 9814.80 -

 privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Inspectoratului General al Poli iei de Frontieră al Ministerului Afacerilor ț
Interne  în perioada anului 2021 (01.01-30.06)

Nr.
Informaţii despre deplasare           (scopul, 

ţara/oraşul, perioada)

Actul de delegare în străinătate 
(nr.dispoziţiei/ordinului/persoanele 

delegate)

Costul deplasării

Bugetul 
autorităţii/instituţiei (lei)

Finanţare externă

Scopul:Cursul de formare a formatorilor 
”Consolidarea capacită ii de instruire a Poli iei de ț ț
Frontieră în Republica Moldova (TRABOR)”. 

ara/ora ul: România/Ia i. Perioada: 17-Ț ș ș
23.01.2021

Ordinul nr.13 din 12.01.2021.           
Persoane delegate: 8

Scopul: Întrevederea exper ilor Republicii ț
Moldova i Ucrainei cu privire la coordonarea ș
aranjamentelor pentru implementarea proiectului 
privind construc ia podului rutier de frontieră ț
peste râul Nistru, în apropierea localită ilor ț
Cosău i-Yampil. ara/ora ul: Ucraina/Vinni a.     ț Ț ș ț
Perioada: 10-11 martie 2021

Ordinul nr. 117 din 09.03.2021.                
  Persoane delegate: 2

Scopul: Vizita de studiu în domeniul securită ii ț
cibernetice în cadrul proiectului ”Transfer de 
know-how România-Republica Moldova”. 

ara/ora ul: România/Bucure ti. Perioada: 22-26 Ț ș ș
martie 2021.

Ordinul nr. 142 din 19.03.2021.              
Persoane delegate: 4

Scopul: Programul de burse în cadrul Poli iei ț
Federale Judiciare (BKA). ara/ora ul: Republica Ț ș
Federală Germană/ or. Hurth. Perioada: 21 iunie 
2021 - 26 aprilie 2022

Ordinul nr. 174 din 09.04.2021. Persoane 
delegate : 1

Scopul: Vizita de studiu în domeniul gestionării 
riscurilor i situa iilor de criză legate de securitate, ș ț
inclusiv terorism, în cadrul proiectului ”Transfer 
de know-how România-Republica Moldova”. 

ara/ora ul: România/Bucure ti. Perioada: 11-15 Ț ș ș
aprilie 2021.

Ordinul MAI nr. 151 din 08.04.2021. 
Persoane delegate: 3



6 15957.68 -

7 1434.04 -

8 -

9 2701.90 -

10 - -

11 31903.41 -

12 719.33 -

Scopul: Vizita de studiu în domeniul gestionării 
riscurilor i situa iilor de criză în domeniul ordinii ș ț
publice, în cadrul proiectului ”Transfer de know-
how România-Republica Moldova”. ara/ora ul: Ț ș
România/Bucure ti. Perioada: 19-24 aprilie 2021.ș

Ordinul MAI nr. 156 din 16.04.2021. 
Persoane delegate: 4

Scopul: Exerci iul de masă pentru securitatea ț
transportului. ara/ora ul: România/Ia i. Ț ș ș
Perioada: 09-14 mai 2021

Ordinul nr. 224 din 06.05.2021. Persoane 
delegate:1

Scopul: Vizita de studiu în domeniul gestionării 
riscurilor i situa iilor de criză legate de securitate, ș ț
inclusiv terorism, în cadrul proiectului ”Transfer 
de know-how România-Republica Moldova”. 

ara/ora ul: România/Bucure ti. Perioada: 11-15 Ț ș ș
mai 2021.

Ordinul MAI nr. 192 din 07.05.2021. 
Persoane delegate: 3

Scopul: Vizita de studiu în domeniul gestionării 
riscurilor i situa iilor de criză legate de securitate, ș ț
inclusiv terorism, cu genericul Tactici de luptă,  în 
cadrul proiectului ”Transfer de know-how 
România-Republica Moldova”. ara/ora ul: Ț ș
România/Bucure ti. Perioada: 23-26 mai 2021.ș

Ordinul nr. 255 din 21.05.2021. Persoane 
delegate: 2

Scopul: Opera iunea comună Puncte focale 2021. ț
ara/ora ul: România/Albi a i Republica Ț ș ț ș

Franceză/Paris. Perioada: 15 iunie - 15 iulie 2021.

Ordinul nr. 299 din 04.06.2021. Persoane 
delegate: 2

Scopul: Expozi ia interna ională specializată ț ț
”Arme i securitate-2021”. ara/ora ul: ș Ț ș
Ucraina/Kiev. Perioada: 15-17 iunie 2021.

Ordinul nr. 298 din 04.06.2021. Persoane 
delegate: 3

Scopul: Atelierul comun în cadrul proiectului 
transfrontalier ”SMURD-2”. ara/ora ul: Ț ș
România/Ia i. Perioada de delegare: 13-18 iunie ș
2021

Ordinul nr. 318 din 11.06.2021. Persoane 
delegate: 1



13 25772.97 -

14 9648.31 -

15 28304.16 -

16 1602.95 -

Total: 135964.93

Scopul: Vizita de lucru pentru efectuarea unor 
măsuri de urmărire penală în cadrul echipei 
comune de investiga ii moldo-franceze. ț

ara/ora ul: Republica Franceză/Paris. Perioada Ț ș
de delegare: 27 iunie - 01 iulie 2021.

Ordinul nr. 329 din 16.06.2021. Persoane 
delegate: 1

Scopul: Vizita de studiu în domeniul 
infrastructurii critice, în cadrul proiectului 
”Transfer de know-how România-Republica 
Moldova”. ara/ora ul: România/Bucure ti. Ț ș ș
Perioada: 21-25 iunie 2021.

Ordinul nr. 338 din 18.06.2021. Persoane 
delegate: 3

Scopul: Competi ia interna ională în domeniul ț ț
chinologic. ara/ora ul: Republica Ț ș
Bulgaria/Burgas. Perioada de delegare: 01-11 iulie 
2021

Ordinul nr. 340 din 18.06.2021. Persoane 
delegate: 3

Scopul: Conferin a de deschidere a proiectului ț
”Cre terea capacită ii de cooperare poli ienească ș ț ț
transfrontalieră în zona lacului Coste ti-Stânca”. ș

ara/ora ul: România/Ia i. Perioada de delegare: Ț ș ș
24 iunie 2021.

Ordinul nr. 349 din 22.06.2021. Persoane 
delegate: 7
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