
Anexă 

Tabelul informativ privind evidenţa deplasărilor angajaţilor Inspectoratului General de Carabinieri în 

interes de serviciu peste hotarele ţării în perioada trimestrului III 

 

Nr. 

d/o 

Informaţii despre deplasare 
Actul de delegarea 

în deplasare (nr. 

dispoziţiei/ordinului, 

cu ataşarea 

actului/persoanele 

delegate) 

Costul deplasării 

scopul ţara perioada participanţii 
bugetul 

autorităţii/instituţiei 
finanţare externă 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

în perioada 23 iunie – 23 iulie 2019 

1. 

Cursul de 

instruire în 

domeniul 

antitero 

or. Livorno, 

Italia 

26 mai – 15 

iunie 2019 
12 

Ordinul MAI 

nr. 297 din    

23.05.2019 

Organizatorii au acoperit 

cheltuielile ce ţin de 

hrană, cazare şi transport 

intern, iar IGC a suportat 

cheltuielile ce ţin de: 

- asigurarea medicală: 

2160,00 lei; 

- biletele avia (tur-retur): 

60024,00 lei; 

- diurna: 73976,88 lei. 

 

2. 

Curs de 

isntruire cu 

genericul 

„Utilizarea 

armamentul

ui specific 

din dotare” 

or. Orăştie, 

România 

02  – 14 iunie 

2019 
1 

Ordinul MAI 

nr. 318 din    

31.05.2019 

IGC prin intermediul DF, 

a suportat cheltuielile de 

diurnă, transport auto (tur-

retur) şi asigurare 

medicală, în limita 

mijloacelor financiare 

disponibile, potrivit pct. 2 

din Hotărîrea Guvernului 

nr. 10 din 05.01.2012 

pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire 
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la delegarea salariaţilor 

entităţilor din Republica 

Moldova.  

Iar costurile legate de 

cazare au fost suportate de 

către organizatori. 

Urmează a fi efectuate 

procedurile de recalcul. 

3. 

Curs de 

instruire de 

formare a 

tehnicienilor 

de 

intervenţie 

profesională 

România 
02 – 14 iunie 

2019 
3 

Ordinul MAI 

nr. 319 din    

31.05.2019 

Costurile legate de cazare 

şi hrană au fost suportate 

de către organizatori, iar 

IGC a suportat cheltuielile 

ce ţin de: 

- asigurare medicală: 

390,00 lei; 

- transport auto (tur-

retur): 1699,50 lei; 

- diurnă: 9710,52 lei. 

 

4. 

Curs 

„Inteligenţa 

emoţională 

în domeniul 

ordinii 

publice” 

or. Bucureşti, 

România 

09  – 14 iunie 

2019 
1 

Ordinul MAI 

nr. 344   din    

07.06.2019 

Costurile legate de cazare 

au fost suportate de către 

organizatori, iar IGC a 

suportat cheltuielile ce ţin 

de: 

- asigurare medicală: 

70,00 lei; 

- transport auto (tur-

retur): 644,17 lei; 

- diurnă: 1968,19 lei. 

 

5. Cursul de or. Roma, 09 – 29 iunie 15 Ordinul MAI Costurile legate de cazare  
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instruire în 

domeniul 

ordinii 

publice şi 

activităţilor 

poliţieneşti 

Italia 2019 nr. 330  din    

04.06.2019 

au fost suportate de către 

organizatori, iar IGC a 

suportat cheltuielile ce ţin 

de: 

- asigurare medicală: 

3080,00 lei; 

- transport aerian (tur-

retur): 80435,00 lei; 

- diurnă: 87781,54 lei. 

6. 

Simpozionul 

internaţional 

de lunetişti 

cu genericul 

„Great Wall 

2019” 

or. Beijing, 

Republica 

Populară 

Chineză 

16-23 iunie 

2019 
2 

Ordinul MAI 

nr. 303  din    

23.05.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

transport aerian (tur-

retur), cazare şi viză au 

fost acoperite de către 

organizatori, iar IGC a 

suportat cheltuielile ce ţin 

de: 

- asigurare medicală: 

289,98 lei; 

- diurnă: 3824,50 lei. 

 

7. Jocuri 

Europene la 

sambo, 

ediţia II; 

 

Cantonamen

t; 

or. Minsk, 

Belarus; 

or. 

Nadvornoe, 

Ucraina; 

 

 

19-25 iunie 

2019; 

 

26 iunie – 12 

iulie 2019; 

 

 

1 

Ordinul MAI 

nr. 358  din 

13.06.2019 

Toate cheltuielile au fost 

suportate de către 

Federaţia sambo din 

Republica Moldova. 
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Cupa 

Mondială la 

sambo 

categoria A 

or. Ulan-

Bator, 

Mongolia 

13-15 iulie 

2019 

8. Stagiu de 

pregătire în 

domeniul 

dialog 

s. Roşu, 

comuna 

Chiajna, 

România 

23-29 iunie 

2019 

2 Ordinul MAI 

nr. 376  din 

21.06.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

cazare au fost acoperite de 

către organizatori, iar IGC 

a acoperit cheltuielile ce 

ţin de: 

- asigurare medicală: 

140,00 lei; 

- transportul autor tur-

retur: 1279,80 lei; 

- diurnă: 3916,04 lei. 

 

9. Şedinţa 

privind 

Viitoarea 

Comisie de 

Organizare a 

Serviciilor 

în cadrul 

Asociaţiei 

Internaţional

e a 

Jandarmeriei 

şi a Forţelor 

de Poliţie cu 

statut militar 

(FIEP) 

or. Ankara, 

Turcia 

24-27 iunie 

2019 

1 Ordinul MAI 

nr. 371  din 

20.06.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

cazare au fost suportate de 

către organizatori, iar IGC  

a acoperit cheltuielile ce 

ţin de: 

- asigurare medicală: 

40,00 lei; 

- transportul aerian (tur-

retur): 9514,00 lei; 

- diurnă: 1856,04 lei. 
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10. 
Cantonamen

ul de 

pregătire 

specială la 

Judo 

or. Braşov, 

România 

02-12 iulie 

2019 
1 

Ordinul MAI 

nr. 402  din 

02.07.2019 

Cheltuielile aferente 

deplasării au fost 

acoperite integral de către 

Şcoala sportivă 

specializată de judo „Oleg 

Creţul” din RM. 

 

11. Cursul de 

specializare 

pentru 

subofiţeri 

pază şi 

protecţie 

instituţional

ă, pază 

control 

acces 

instanţe, 

parchete şi 

obiective 

financiar-

bancare 

s. Roşu, 

comuna 

Chiajna, 

România 

07-20 iulie 

2019 
8 

Ordinul MAI 

nr. 378  din 

21.06.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

cazare au fost acoperite de 

către organizatori, iar IGC 

va acoperi cheltuielile ce 

ţin de transportul autor 

tur-retur, diurnă şi 

asigurare medicală. 

Procedurile de calcul vor 

fi efectuate după 

reîntoarcerea persoanelor 

din deplasare. 

 

 
Festivalul 

Internaţional 

de fanfare 

,,Iosif 

Ivanovici”, 

ediția a XV-

a 

or. Galaţi, 

România 

05-07 iulie 

2019 
32 

Ordinul MAI 

nr. 377 din 

21.06.2019 

Cheltuielile de cazare şi 

hrană au fost asigurate de 

către organizatori, iar 

cheltuielile de transport 

internaţional tur-retur, 

diurnă, carte verde, 

vinietă şi asigurare 
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medicală de către IGC. 

 Procedurile de calcul 

urmează a fi efectuate. 

 

Cursul de 

instruire 

privind 

formarea 

formatorilor 

(Let4Cap) 

or. Ljubljana, 

Slovenia 

07-11 iulie 

2019 
1 

Ordinul MAI 

nr. 412 din 

05.07.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

cazare au fost acoperite de 

către organizatori, iar IGC 

a suportat cheltuielile 

aferente transportului 

internaţional aerian (tur-

retur), diurnă şi asigurare 

medicală. 

Procedurile de calcul 

urmează a fi efectuate. 

 

în perioada 23 iulie – 23 august 2019 

1. 

Curs de 

isntruire cu 

genericul 

„Utilizarea 

armamentul

ui specific 

din dotare” 

or. Orăştie, 

România 

02  – 14 iunie 

2019 
1 

Ordinul MAI 

nr. 318 din    

31.05.2019 

IGC prin intermediul DF, 

a suportat cheltuielile de: 

- diurnă: 3214,79 lei; 

- transport auto (tur-

retur): 949,67 lei; 

- asigurare medicală: 

120,00 lei. 

Iar costurile legate de 

cazare au fost suportate de 

către organizatori. 

 

2. Cursul de 

specializare 

pentru 

subofiţeri 

pază şi 

s. Roşu, 

comuna 

Chiajna, 

România 

07-20 iulie 

2019 
8 

Ordinul MAI 

nr. 378  din 

21.06.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

cazare au fost acoperite de 

către organizatori, iar IGC 

a acoperit cheltuielile ce 

ţin de: 
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protecţie 

instituţional

ă, pază 

control 

acces 

instanţe, 

parchete şi 

obiective 

financiar-

bancare 

- transport autor (tur-

retur): 5191,20 lei; 

- diurnă: 27223,84 lei; 

- asigurare medicală: 

1200,00 lei. 

3. 
Festivalul 

Internaţional 

de fanfare 

,,Iosif 

Ivanovici”, 

ediția a XV-

a 

or. Galaţi, 

România 

05-07 iulie 

2019 
32 

Ordinul MAI 

nr. 377 din 

21.06.2019 

Cheltuielile de cazare şi 

hrană au fost asigurate de 

către organizatori, iar IGC 

a suportat cheltuielile 

legate de: 

- diurnă: 45161,60 lei; 

- asigurare medicală: 

800,00 lei. 

 

4. 

Cursul de 

instruire 

privind 

formarea 

formatorilor 

(Let4Cap) 

or. Ljubljana, 

Slovenia 

07-11 iulie 

2019 
1 

Ordinul MAI 

nr. 412 din 

05.07.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

cazare au fost acoperite de 

către organizatori, iar IGC 

a suportat cheltuielile 

legate de: 

- diurnă: 2349,67 lei; 

- asigurare medicală: 

50,00 lei. 

 

5. Campionatul 

internaţional 

la Pentatlon 

or. Berlin, 

Germania 

17-25 august 

2019 1 

Ordinul MAI 

nr. 469 din 

14.08.2019 

Toate cheltuielile au fost 

suportate de către 

Federaţia de Pentatlon 
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modern şi la 

Cantonamen

tul de 

pregătire 

fizică la 

Pentatlon 

 

26 august – 25 

septembrie 

2019 

Modern al Republicii 

Moldova 

6. Cantonamen

tul de 

pregătire şi 

la 

campionatul 

mondial de 

lupte 

or. Nursultan, 

Kazahstan 

17 august – 13 

septembrie 

2019 

 

13 – 24 

septembrie 

2019 

4 

Ordinul MAI 

nr. 476 din 

16.08.2019 

Cheltuielile aferente 

deplasării au fost 

acoperite integral de către 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al 

Republicii Moldova. 

 

în perioada 23  august – 23 septembrie 2019 

1.  

Curs de 

formare a 

tehnicienilor 

de 

intervenţie 

profesională 

or. Bucureşti, 

România 

25 august – 07 

septembrie 

2019 

26 august – 25 

septembrie 

2019 

2 

Ordinul MAI 

nr. 490  din 

22.08.2019 

IGC prin intermediul 

Direcţiei financiare, va 

suporta cheltuielile de 

diurnă, transport, 

asigurare medicală, iar 

costurile legate de cazare 

vor fi asigurate de către 

organizatori. 

Procedurile de calcul 

urmează a fi efectuate. 

 

2. Cursul 

superior 

intenaţional 

s. Roşu, 

Comuna 

Chiajna, 

01 septembrie 

– 23 noiembrie 

2019 

1 

Ordinul MAI 

nr. 471 din 

14.08.2019 

Cheltuielile ce ţin de taxa 

de studii, cazare, transport 

internaţional (tur-retur în 
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în cadrul 

Şcolii de 

Aplicaţii 

pentru 

Ofiţeri 

„Mihai 

Viteazul” a 

Jandarmeriei 

Române 

judeţul Ilfov, 

România 

imita de 500 euro), vor fi 

acoperite de către 

organizatori, dar 

cheltuielile ce ţin de 

diurnă şi asigurare 

medicală vor fi suportate 

de către IGC. 

Procedurile de calcul 

urmează a fi efectuate. 

3. 

Stagiul de 

pregătire în 

domeniul 

dialog 

România 

08 – 14 

septembrie 

2019 

2 

Ordinul MAI 

nr. 513 din 

06.09.2019 

IGC prin intermediul 

Direcţiei financiare, va 

suporta cheltuielile de 

diurnă, transport auto (tur-

retur), asigurare medicală, 

iar 

costurile legate de cazare 

au fost asigurate de către 

organizatori. 

Procedurile de calcul 

urmează a fi efectuate. 

 

4. 
Campionatul 

mondial de 

box, ediţia 

2019 

or. 

Ekaterinburg, 

Federaţia 

Rusă 

06 – 22 

septembrie 

2019 

1 

Ordinul MAI 

nr. 510 din  

05.09.2019 

Cheltuielile aferente 

deplasării au fost 

acoperite integral de către 

Federaţia de box din 

Republica Moldova. 

 

5. Curs de 

formare a 

tehnicienilor 

de 

România 

15 – 28 

septembrie 

2019 

2 

Ordinul MAI 

nr. 516  din 

06.09.2019 

IGC prin intermediul 

Direcţiei financiare, va 

suporta cheltuielile de 

diurnă, transport auto (tur-
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intervenţie 

profesională 

retur), asigurare medicală, 

iar 

costurile legate de cazare 

au fost asigurate de către 

organizatori. 

Procedurile de calcul 

urmează a fi efectuate. 

6. 

Cea de-a 

XV-a ediţie 

a 

„Festivalului 

fanfarelor” 

Comuna 

Pădureni, jud. 

Vaslui, 

România 

22 septembrie 

2019 
28 

Ordinul MAI 

nr. 585   din 

19.09.2019 

IGC prin intermediul 

Direcţiei financiare, va 

suporta cheltuielile de 

diurnă, iar organizatorii 

au suportat cheltuielile 

pentru asigurarea 

medicală, cartea verde, 

combustibil tur-retur a 

transportului. 

Procedurile de calcul 

urmează a fi efectuate. 

 

în perioada 23 septembrie – 31 octombrie 2019 

1. 

Cantonamen

tul de 

pregătire la 

pentatlon 

modern 

or. Potsdam, 

Germania 

28 septembrie 

–04 noiembrie 

2019 

 

Dl Alex 

Vasilianov, 

carabinier al 

unităţii militare 

1001 a IGC 

Ordinul MAI 

nr. 593 din 

20.09.2019 

Toate cheltuielile au fost 

suportate de către 

Federaţia de Pentatlon 

Modern al Republicii 

Moldova 

 

2. 

Turneul 

Internaţional 

la Sambo, 

categoria A 

or. Kazan, 

Federaţia 

Rusă 

03 – 06 

octombrie 

2019 

 

dl D. Tachii, 

lunetist al grupei 

1 de asalt al BIDS 

Ordinul MAI 

nr. 622 din 

30.09.2019 

Toate cheltuielile au fost 

suportate de către 

Federaţia Sambo din 

Republica Moldova 
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„Scorpion” al 

IGC 

3. 

Turneul 

Internaţional 

de box de 

categoria A 

„Lviv 

Boxing 

Cup” 

or. Lvov, 

Ucraina 

06 – 14 

octombrie 

2019 

 

1) sergent Mihail 

Cvasiuc, 

carabinier al UM 

1001 al IGC; 

2) sergent Vlad 

Gavriliuc, 

carabinier al UM 

1001 al IGC 

Ordinul MAI 

nr. 634 din 

04.10.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

transport auto (tur-retur), 

asigurare medicală, 

cauare şi diurnă au fost 

acoperite de către 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al 

RM 

 

4. 

Vizita de 

studiu 

privind 

schimbul de 

experienţă şi 

bune 

practici în 

domeniul de 

formare 

iniţială şi 

continuă ai 

angajaţilor 

autorităţilor 

de aplicare a 

legii 

or. Ankara, 

Turcia 

14 – 17 

octombrie 

2019 

 

colonel Anatolie 

Dănilă, 

comandant 

general al IGC 

Ordinul MAI 

nr. 638 din 

07.10.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

transport aerian (tur-retur) 

şi cazareau fost acoperite 

de organizatori, iar IGC a 

suportat cheltuielile ce ţin 

de diurnă şi asigurare 

medicală 

 

5. 

Cea de-a 

126-a 

Conferinţă 

Chicago, 

Illinois, SUA 

24 – 31 

octombrie 

2019 

colonelul 

Anatolie Dănilă, 

Comandant 

Ordinul MAI 

nr. 565 din 

13.09.2019 

Cheltuielile ce ţin de 

transport aerian tur-retur, 

cazare, diurnă şi viză au 
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Anuală şi 

Expoziţie a 

Asociaţiei 

Internaţional

e a Şefilor 

de Poliţie 

general al IGC fost acoperite de către 

organizatori, iar 

asigurarea medicală de 

către IGC 


