
 

INFORMAȚIA  
privind deplasările de serviciu efectuate de către angajații 

Instituției publice “Agenția de Guvernare Electronică” în perioada ianuarie – decembrie 2021 

 
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 
    nu au fost deplasări 

       Mai 
    nu au fost deplasări 

       Iunie 
    nu au fost deplasări 

       Iulie 
    nu au fost deplasări 

       August 
    nu au fost deplasări 
       

        Septembrie 
1. Destinația: 

Republica România, or. București 

Perioada:  
09 – 11 septembrie 2021 

Scopul deplasării: 

Vizita de studiu cu obiectivul de a stabili relații bilaterale   
de colaborare, inițierea activităților de interes comun  

pe domeniul digitalizării, privind dezvoltarea soluțiilor  

digitale compatibile cu standardele UE și  

modernizarea serviciilor publice cu privire la  
documentarea populației.  

 

Ordinul nr. 3005-62 din 08.09.2021 

Persoane delegate: 

- Țurcanu Iurie – Viceprim – ministru pentru Digitalizare 
- Tumuruc Olga – Director AGE 

- Manoil Vlad – coordonator procese reingenerie a serviciilor 

- Bedros Sergiu – manager produse. 
 

 

Cheltuielile de deplasare au fost acoperite 

 de către AGE din sursele proiectului MGSP 

- 31376 lei 48 bani 
 

 

 

               - 

         

        Octombrie 
2. Destinația:  

Republica Estonia, or. Tallinn 
 

Perioada:  

11 – 13 octombrie 2021 
 

Scopul deplasării: 

Participarea la atelierul de lucru cu tematica ”Transformarea 

digitală și reforma administrației publice 

Ordinul nr.  3005 – 69 din 08.10.2021 

 
Persoane delegate: 

- Olga Tumuruc – Director AGE 

 

 

 
                                  - 

 

Cheltuielile acoperite  
de organizatori 



- asigurarea rezilienței și diminuarea riscurilor” 

 

        Noiembrie 
3. Destinația:  

Republica Coreea, or. Seul 

 
Perioada:  

02 – 07 noiembrie 2021 

 
Scopul deplasării: 

Participarea la ”Forumul Global al Liderilor care activează în 

domeniul TIC” 

 

Ordinul nr.  3005 –  72 din 28.10.2021 

 

Persoane delegate: 
- Olga Tumuruc – Director AGE 

 

Cheltuielile de deplasare neacoperite de 

organizatori au fost acoperite de către AGE  

din contul granturilor curente bugetare  
alocate - 5077 lei 70 bani 

 

Cheltuielile acoperite  

parțial  de organizatori 

 
 

4. Destinația:  

Republica Franceză, or. Paris 

 
Perioada:  

29 noiembrie  – 03 decembrie 2021 

 
Scopul deplasării: 

Participarea la ”Evenimentul Global dedicat Plăților și și 

Identității Electronice, și a Securității” 

 
 

Ordinul nr.  3005 –  79  din  24.11.2021 

 

Persoane delegate: 
- Vlad Manoil – Director adjunct AGE 

 

Cheltuielile de deplasare neacoperite de 

organizatori au fost acoperite de către AGE  

din contul granturilor curente bugetare 
alocate -  9891 lei 41 bani 

Cheltuielile acoperite 

parțial  de organizatori 

 

          Decembrie 
5 Destinația:  

Republica Germania, or. Garmisch - Partenkirchen 

 

Perioada:  
12 decembrie  – 14 decembrie 2021 

 

Scopul deplasării: 
Participarea la Seminarul destinat responsabilităților  

de elaborare a politicilor de securitate națională și de  

procesul de planificare strategică în domeniul  

securității naționale, apărării, ordinii publice,  
situațiilor excepționale și securității cibernetice 

 

 

Ordinul nr.  3005 –  93  din  10.12.2021 
 

Persoane delegate:  

- Tumuruc Olga – Director AGE 
 

Cheltuielile de deplasare neacoperite de 
organizatori au fost acoperite de către AGE  

din contul granturilor curente bugetare  

alocate - 2692 lei 37 bani 

Cheltuielile acoperite  
parțial  de organizatori 

 

 


