Șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
(numit prin Dispoziția Guvernului nr. 328 din 4 decembrie 2019)
Corneliu GROZA, comisar-șef
Data și locul nașterii:
10 iulie 1974, s. Rădulenii Vechi, r-nul Florești, Republica Moldova
Educație și formare:
1991 - 1995 – Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI; facultatea: drept
2017 - 2019 - studiile de masterat, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.
Experiența profesională:
decembrie 2019 – prezent – șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
05.05.2016 – 01.07.2019 - șef al Direcției de poliție a municipiului Chișinău a IGP
al MAI;
noiembrie 2015 – iulie 2019 – membru al Comisiei unificate de control;
19.03.2015 – 05.05.2016 - șef (la nivel de șef direcție generală) al
Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției;
05.03.2013 – 19.03.2015 - șef al Inspectoratului de poliție Centru al Direcției de
poliție a municipiului Chișinău a IGP al MAI;
02.07.2007- 05.03.2013- comisar al CPS Ciocana al CGP mun. Chișinău
21.04.2006 – 02.07.2007 - comisar interimar al CPR Cantemir
22.08.2003 – 21.04.2006 - șef al Secției delicte transfrontaliere și informaționale al Direcției poliției
transporturi a MAI;
25.04.2002 - 22.08.2003 - inspector superior, inspector principal al Secției delicte transfrontaliere a Direcției
delicte transfrontaliere și informaționale a Departamentului serviciilor operative al MAI;
14.08.2001- 25.04.2002 - inspector superior al Secției contrabandă a Direcției poliției economico-financiare a
IGP;
19.05.2000 – 14.08.2001 - inspector superior al Biroului de combatere a contrabandei a Direcției poliției
economico-financiare a IGP;
09.07.1999 -19.05.2000 – inspector al Secției infracțiuni patrimoniale a Direcției poliției economico-financiare
a IGP;
20.09.1998 - 09.07.1999 – inspector al Secției de combatere a criminalității în complexul energetic, ramurile
de bază ale economiei în sistemul bugetar al Direcției de combatere a criminalității economico-financiare a
Direcției generale poliției judiciare a MAI;
12.02.1997 - 20.09.1998 – inspector, ulterior inspector superior al Secției poliției economice CPS Botanica al
CGP or. Chișinău;
06.10.1995 -12.02.1997 - inspector al secției poliției judiciare a CPS Botanica or. Chișinău;
01.08.1995 - 06.10.1995 – anchetator penal secțiaanchetă a CPS Rîșcani or. Chișinău;
26.08.1991 - 01.08.1995 – cursant Academia de Poliție "Ștefan cel Mare" a MAI ;
Distincții de stat:
Ordinul “Credință Patriei” de clasa III
Limbile vorbite: l. română, l. rusă, l. franceză.
Starea civilă: Căsătorit, educă cinci copii.
Telefon de contact: 0-22-259-700.

