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INFORMAȚIA  
privind deplasările de serviciu efectuate de către angajații 

Instituției publice “Agenția de Guvernare Electronică” în perioada ianuarie – decembrie 2022 

 
Nr. Informații despre deplasare                       Actul de delegare în deplasare  

            (nr. dispoziției/ordinului,  persoana delegată) 

Costul deplasării 

Bugetul  

autorității/instituției 

Finanțare externă 

 

       Ianuarie 
    nu au fost deplasări 

       Februarie 
    nu au fost deplasări 

       Martie 
    nu au fost deplasări 

       Aprilie 
    
1. Destinația: 

Republica Italia, or. Roma 

Perioada:  

04 – 06 aprilie 2022 

Scopul deplasării: 

Participarea la prima reuniune, în calitate de expert  

titular, membru din partea Republicii Moldova în  

cadrul Comitetului pentru Inteligență Artificială (CIA). 

Ordinul nr. 3005-28 din 01.04.2022 

Persoane delegate:  

Tumuruc Olga – Director AGE 

 

 

- Cheltuielile acoperite 

de organizatori. 

 

 

         

        Mai 
nu au fost deplasări 

        Iunie 

 
3. Destinația:  

Republica România, or. București 

 

Perioada:  

06 – 10 iunie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Vizita de lucru organizată în contextul dezvoltării  

Sistemului Informațional în domeniul Protecției  

Copilului (SIPC). 

Ordinul nr.  3005 –  72 din 28.10.2022 

 

Persoane delegate: 

- Aramă Igor – Șef al Serviciului schimb de date i 

interoperabilitate din cadrul Direcției platforme digitale 

 

 

 

- 

Cheltuielile acoperite  

de organizatori. 

 

 

          Iulie 
5. Destinația:  

Republica Lituania, or. Vilnius 

 

Perioada:  

13  – 16 iulie 2022 

 

Ordinul nr.  3005 –  50 din  28.06.2022 

 

Persoane delegate:  

- Hariton Vadim – analist financiar /TIC/din  

cadrul Direcției investiții inteligente în Guvernare  

digital. 

Cheltuielile de deplasare acoperite de AGE  

din contul Granturilor curente bugetare  

alocate - 19622 lei 11 bani 

- 
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Scopul deplasării: 

Participarea la vizita de studiu și de lucru cu tematica  

privind implementarea și dezvoltarea Sistemului 

Informațional ENotary. 

 

 

6. Destinația:  

Republica India, or. New Delhi 

 

Perioada:  

31 iulie – 06 august 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la vizită de studiu și de lucru privind familiarizarea  

cu bunele practici de utilizare a datelor  

administrative, registrelor și tehnologiilor geospațiale  

în scopuri statistice, ce ar putea fi aplicate la pregătirea și 

desfășurarea recensământului al populației 

 

Ordinul nr.  3005 –  58 din  25.07.2022 

 

Persoane delegate:  

- Aramă Igor – Șef serviciu schimb de date și 

interoperabilitate. 

 

 

- 

Cheltuielile integral  

acoperite  

de organizatori. 

 

 

7. Destinația:  

Republica Macedonia de Nord, or. Ohrid 

 

Perioada:  

04 septembrie – 08 septembrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Conferința Regională Internet Freedom organizată   

de American Bar Association Rule of Law Initiative, cu suportul  

U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights  

and Labor,  în cadrul căreia vor fi abordate tematicile de protecție a 

datelor, identificarea electronică, securitatea cibernetică, libertatea 

de exprimare online, drepturile copiilor în era digitală, și alte  

subiecte care vizează libertatea internetului. 

 

Ordinul nr.  3005 –  62 din  09.08.2022 

 

Persoane delegate:  

- Catîrev Nina – Șefă serviciu în domeniul dezvoltării și 

planificării din cadrul Serviciului monitorizare și 

evaluare a Direcției management instituțional. 

 

 

 

- 

Cheltuielile integral 

acoperite  

de organizatori. 

 

 

8. Destinația:  

Republica Albania, or. Tirana 

 

Perioada:  

24 august – 27 august 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la instruiri regionale privind rolul tehnologiei  

informației și comunicației în contextul securității regionale  

și internaționale organizat de Organizația de Securitate și  

Cooperarea a Europei (OSCE). 

Ordinul nr.  3005 –  62/1 din  12.08.2022 

 

Persoane delegate:  

- Zghibarța Aurel – analist pentru securitatea  

sistemelor informatice din cadrul Serviciului  

asigurarea calității și securitatea informației. 

 

Cheltuielile de deplasare parțial acoperite  

de AGE din contul Granturilor curente  

bugetare alocate - 2700 lei 36 bani. 

Cheltuielile acoperite 

parțial de organizatori  

de organizatori, cele 

neacoperite vor fi 

acoperite de instituție. 

 

 

9. Destinația:  

Republica Bosnia și Herțegovina, or. Banja Luca 

 

Perioada:  

21 – 25 septembrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la atelierul de lucru regional organizat de Organizația 

pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), având scopul de a 

Ordinul nr.  3005 –  66 din  13.09.2022 

 

Persoane delegate:  

- Zghibarța Aurel – analist pentru securitatea  

sistemelor informatice din cadrul Serviciului  

asigurarea calității și securitatea informației. 

 

          

 

                                    - 

Cheltuielile acoperite 

integral de organizatori. 
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promova dezvoltarea și utilizarea indicatorilor de apreciere a 

gradului de severitate a incidentelor cibernetice, să  

faciliteze schimbul de practici naționale și dezvoltarea  

colaborărilor interinstituționale în domeniul sistemelor de  

clasificare specifice. 

 

10. Destinația:  

Republica Romania, or. București 

 

Perioada:  

29 septembrie – 01 octombrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Conferința Plenipotențiarilor ITU, Panelul de  

nivel înalt ”Strengthening Women-s Empowerment and  

Leadership in the ITU”. 

Ordinul nr.  3005 –  70 din  27.09.2022 

 

Persoane delegate:  

- Tumuruc Olga – Directoare. 

Cheltuielile de deplasare acoperite de AGE  

din contul Granturilor curente bugetare  

alocate - 8436 lei 12 bani 

Cheltuieli acoperite 

integral de instituție 

11. Destinația:  

Republica Cehă, or. Telc 

 

Perioada:  

05 - 07 octombrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Conferința internațională cu genericul  

”Parteneriatul digital pentru securitatea cibernetică și reziliență  

în Regiune”, scopul de bază al evenimentului fiind concentrat de a 

informa despre oportunități și riscuri ale implementării  

soluțiilor digitale în administrația publică (e-Guvernare)  

din perspectiva asigurării securității cibernetice. 

 

Ordinul nr.  3005 –  71 din  27.09.2022 

 

Persoane delegate:  

- Petrov Alexandru – Șef serviciu în  

tehnologia informației (asigurarea calității și  

securitatea informației) al Serviciului asigurarea  

calității și securitatea informației. 

Cheltuielile de deplasare parțial acoperite  

de AGE din contul Granturilor curente bugetare  

alocate - 2291 lei 44 bani 

Cheltuielile acoperite 

parțial de organizatori, 

cele neacoperite vor fi 

acoperite de instituție. 

 

 

12. Destinația:  

Republica Estonia, or. Tallinn 

Republica Letonia, or. Riga 

 

Perioada:  

08 - 11 octombrie 2022 (or.Tallin) 

12 – 15 octombrie 2022 (or. Riga) 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Tallinn Digital Summit, Republica Estonia, precum și 

vizita de lucru în or. Riga, Republica Letonia. 

 

Ordinul nr.  3005 –  75 din  06.10.2022 

 

Persoane delegate:  
1) Tumuruc Olga – Directoarea; 

2) Prisacari Andrei – Director adjunct; 

3) Zaharia Diana – Director administrativ din cadrul 
Proiectului MGSP, conducător al Direcției management instituțional; 

4) Bedros Sergiu - Director digitalizare din cadrul Proiectului 

MGSP, conducător al Direcției implementare proiecte. 

 

 

 

 

                   - 

Cheltuielile acoperite 

integral de organizatori.  

 

 

 Destinația:  

Republica Romania, or. Iași 

 

Perioada:  

19 - 22 octombrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Conferința  

internațională ”dotnetdays.ro.NET&Software Arhitecture”. 

 

Ordinul nr.  3005 –  78 din  17.10.2022 

 

Persoane delegate:  

- Șaptefrați Vlad – dezvoltator de software (integrări 

și mentenanță) din cadrul Direcției platforme digitale 

 

Cheltuielile de deplasare acoperite de AGE  

din contul Granturilor curente bugetare  

alocate – 8667 lei 67 bani 

Cheltuieli acoperite 

integral de instituție 
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 Destinația:  

Republica Coreea, or. Seul 

 

Perioada:  

23 octombrie – 04 noiembrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la ”Programul de formare pentru  

administratorii Centrului de acces la informații (IAC) 2022). 

Ordinul nr.  3005 –  79 din  18.10.2022 

 

Persoane delegate:  

- Macrinici Svetlana -Șefă al Centrului de inovare și 

formare în guvernare digitală; 

-Bercu Igor – Manager senior platforme digitale  

din cadrul Proiectului MGSP, conducător al  

Direcției platforme digitale; 

- Șaptefrați Vlad – dezvoltator de software (integrări 

și mentenanță) din cadrul Direcției platforme digitale. 

 

Cheltuielile de deplasare parțial acoperite  

de AGE din contul Granturilor curente  

bugetare alocate - 5982 lei 95 bani 

Cheltuielile acoperite 

parțial de organizatori, 

cele neacoperite vor fi 

acoperite de instituție. 

 

 

 Destinația:  

Republica Belgia, or. Brussels 

 

Perioada:  

30 noiembrie – 02 decembrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Evenimentul dedicat țărilor din Parteneriatul Estic, 

la subiectul transformării digitale în contextul reformei  

administrației publice. 

Ordinul nr.  3005 –  87 din  29.11.2022 

 

Persoane delegate:  

- dna Zaharia Diana – Director administrativ din  

cadrul Proiectului MGSP, conducător al  

Direcției management instituțional 

Cheltuielile de deplasare parțial acoperite  

de AGE din contul surselor MGSP  

- 2714 lei 99 bani 

Cheltuielile acoperite 

parțial de organizatori, 

cele neacoperite vor fi 

acoperite de instituție. 

 

 

 Destinația:  

Republica Polonia, or. Varșovia 

 

Perioada:  

07 – 10 decembrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Atelierul de lucru de planificare structurată a 

continuității afacerii organizat pentru 3 țări, dintre care fiind  

inclusă și Republica Moldova organizat de International  

Budget Advocasy Hub și Alliance for Public Health, în colaborare  

cu Fondul Global de Combatere SIDA, TBC și Maria (TGF) în  

cadrul proiectului regional de TGF ”Sustenabilitate”. 
 

 

Ordinul nr.  3005 –  89 din  02.12.2022 

 

Persoane delegate:  

- dna Croitor Elena – manager proiect în  

tehnologia informației (produse) din cadrul Direcției  

platforme digitale. 

 

Cheltuielile de deplasare parțial acoperite  

de AGE din contul surselor MGSP  

- 2873 lei 29 bani. 

 

 

 

 

Cheltuielile acoperite 

parțial de organizatori, 

cele neacoperite vor fi 

acoperite de instituție. 

 

 Destinația:  

Republica Azerbaidjan, or. Bacu 

 

Perioada:  

14 – 17 decembrie 2022 

 

Scopul deplasării: 

Participarea la Forumul internațional intitulat  

”Path to Cutting – Edge Governance: Moving from One-stop Shop 

 to Non-stop Shop” organizat în Republica Azerbaidjan. 

 

Ordinul nr.  3005 –  92 din  08.12.2022 

 

Persoane delegate:  

- dl Prisacar Andrei – Director adjunct. 

 

Cheltuielile de deplasare parțial acoperite  

de AGE din contul surselor MGSP  

- 10 954  lei 62 bani. 

 

 

 

 

Cheltuielile acoperite 

parțial de organizatori, 

cele neacoperite vor fi 

acoperite de instituție. 

 

 

 


