INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul
Instituției publice “Agenția de Guvernare Electronică” în perioada septembrie – decembrie 2019
Informații despre deplasare

Nr.

Actul de delegare în deplasare
(nr.dispoziției/ordinului, persoana delegată)

Costul deplasării
Bugetul
autorității/instituției

Finanțare externă

Septembrie
1.

2.

3.

Destinația:
Republica Cehă, or. Praga
Perioada:
16 – 21.09.2019
Scopul deplasării:
participarea la instruire și schimb
de experiență în domeniul georeferențierii
datelor în cadrul companiei GEOtest
Perioada: 16 - 21.09.2019

Ordinul nr. 3005-52 din 05.09.2019
Persoane delegate:
- Țurcanu Iurie – Director AGE
- Manoil Vlad – Șef al Direcției management
proiecte și produse
- Bedros Sergiu – Șef al Secției management produse
de platformă
- Tumuruc Olga – Șefa secției schimb de date.

Destinația:
Republica Armenia, or. Yerevan
Perioada:
22 – 26.09.2019
Scopul deplasării:
schimb de experiență cu privire la
plățile electronice cu participarea
specialiștilor Institutului Financiar Coreean
de Telecomunicații și Clearing
Destinația:
Republica Moldova, r-l Ungheni, s. Leordoaia
Perioada:
15.09.2019
Scopul deplasării:
prezentarea proiectelor din domeniul
e-Transformării Guvernării

Ordinul nr. 3005-53 din 05.09.2019
Persoane delegate:
- Reaboi Artur – Șef al Secției analiză și proiectare
- Postu Dumitru – manager proiect.

Cheltuielile de deplasare
pentru colaboratorii au fost
acoperite de către AGE din
contul subsidiilor bugetare alocate
–
36 390 lei 55 bani

Ordinul nr. 3005-55 din 13.09.2019
Persoana delegată:
- Bercu Igor – Manager de proiect,
Secția management produse de platformă

Cheltuielile pentru transport
au fost restituite colaboratorului
de către AGE din contul
subsidiilor bugetare alocate
- 682, 42lei

Ordinul nr. 3005-59 din 01.10.2019
Persoane delegate:
- Calpacci Maxim – Dezvoltator de software
- Grigoraș Constantin – Dezvoltator de software

Cheltuielile pentru asigurarea medicală
au fost acoperite de către AGE din
contul subsidiilor bugetare alocate
92,00 lei

Cheltuielile acoperite
de organizatori

-

-

-

Octombrie
4.

5.

Destinația:
Republica Cehă, or. Praga
Perioada:
07 – 12.10.2019
Scopul deplasării:
participare la instruire și schimb de experiență
în domeniul georeferențierii datelor în
cadrul companiei GEOtest
Destinația:
Republica Lithuania, or. Vinius
Perioada:
16 – 20.10.2019
Scopul deplasării:
instruire și schimb de experiență în
promovarea raporturilor obiective și
combaterea dezinformării, cât și prezentării
știrilor false.

Ordinul nr. 3005-63 din 16.10.2019
Persoana delegată:
- Moghilda Natalia – specialist relații publice

Cheltuielile acoperite
parțial de organizatori

Cheltuielile acoperite
de organizatori
-

Noiembrie
6.

7.

8.

9.

Destinația:
Republica Coreea
Perioada:
09 – 17.11.2019
Scopul deplasării:
participare la instruire și schimb de experiență
în domeniul tehnologiei informației
și comunicațiilor cu prezentarea strategiilor
moderne de dezvoltare a sectorului TIC
și serviciilor de e-guvernare
Destinația:
Republica Ucraina, or. Lvov
Perioada:
21 – 23.11.2019
Scopul deplasării:
Participare la editia II a Conferinței PaE pe e-Democrație
"Efectele digitalizării si transformării asupra democrației"
Destinația:
Republica Cehă, or. Praga
Perioada:
10 – 16.11.2019
Scopul deplasării:
participare la Conferință organizată în cadrul
PaE cu tematica „Guvernare transparentă la
nivel local”
Destinația:
Republica Belarus, or. Minsk
Perioada:
27 – 28.11.2019
Scopul deplasării:
participare la Minsk Transit Forum cu
tematica „inovațiile în domeniul transporturilor
și mobilității urbane”

Ordinul nr. 3005-68 din 29.10.2019
Persoana delegată:
- Tumuruc Olga – Șefa secției schimb de date.

Cheltuieli pentru diurnă au fost acoperite
de către AGE din contul subsidiilor
bugetare alocate – 5643,76 lei

Ordinul nr. 3005-70 din 07.11.2019
Persoana delegată:
- Amihalachioae Cornelia – Șefa Secției
monitorizare, evaluare și comunicare

Cheltuielile acoperite
parțial de organizatori

Cheltuielile acoperite
de organizatori
-

Ordinul nr. 3005-71 din 08.11.2019
Persoana delegată:
Igor Bercu – manager de proiect

Cheltuielile acoperite
de organizatori
-

Ordinul nr. 3005-73 din 14.11.2019
Persoana delegată:
Postu Dumitru – manager proiect

Cheltuielile de deplasare
pentru colaboratorul menționat au fost
acoperite de către AGE din
contul subsidiilor bugetare alocate
10035 lei 60 bani

-

Decembrie
10.

11.

Destinația:
Republica Macedonia, or. Skopje
Perioada:
01 – 04.12.2019
Scopul deplasării:
participare la Atelier tematic pentru experți
„Instrumente digitale ca modalități de prevenire
și detectare a corupției: rolul datelor
guvernamentale deschise”
Destinația:
Regatul Belgiei, or. Leuven
Perioada:
10 – 14.12.2019
Scopul deplasării:
participare la instruire cu tematica „Cadrul European
de interoperabilitate, inovarea sectorului public și
viitorul transformării digitale”, organizată în cadrul
Academiei de Interoperabilitate

Ordinul nr. 3005-77 din 26.11.2019
Persoana delegată:
- Amihalachioae Cornelia – Șefa Secției
monitorizare, evaluare și comunicare

Ordinul nr. 3005-82 din 09.12.2019
Persoane delegate:
- Tumuruc Olga – Șefa secției schimb de date;
- Bedros Sergiu – Șef al Secției management produse
de platformă.

Cheltuielile acoperite
de organizatori
-

Cheltuielile de deplasare
pentru colaboratorii menționați au fost
acoperite de către AGE din
contul subsidiilor bugetare alocate
38256 lei 46 bani

-

