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Nr. 3001-73 din 07.07.2021 

 

La nr.   din   

 
Asociația Obștească  

„Juriștii pentru Drepturile Omului” 
 

În urma examinării cererii Asociației Obștești „Juriștii pentru Drepturile 

Omului” nr.78/2021 din 25.06.2021, prin care se solicită prezentarea unor 

informații, în conformitate cu prevederile Legii privind accesul la informație 

nr.982/2000, Agenția de Guvernare Electronică (în continuare - AGE) comunică 

următoarele:  

1. Cu referire la personalul cu funcții de conducere din cadrul AGE, se 

prezintă lista actualizată a conducerii instituției și a șefilor subdiviziunilor 

structurale, ale căror poziții sunt suplinite la momentul de față: 

 

Nr. Subdiviziunea Funcția 

deținută 

Numele, 

prenumele 

 

1.  Conducerea Director Iovv 

Tatiana 

2.  Conducerea Director 

adjunct 

Ursoi 

Gheorghe 

3.  Serviciul asigurarea calității 

și securității cibernetice 

Șef serviciu Petrov 

Alexandru 

4. Direcția investiții inteligente 

în guvernare digitală 

Șef direcție Prisacar 

Andrei 

5. Serviciu contabilitate Șef serviciu, 

Contabil șef 

Luca Lilia 

6. Serviciu resurse umane și 

secretariat 

Șef serviciu Morari 

Ina 

7.  Serviciu planificare 

strategică, monitorizare și 

evaluare 

Șef serviciu Catîrev 

Nina 

8. Serviciul relații publice și 

parteneriate 

Șef serviciu Cazacu    

Tatiana 

 

Totodată, se aduce la cunoștință faptul că în cadrul AGE sunt instituite 

subdiviziuni structurale funcțiile de conducere ale cărora nu sunt suplinite. 
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Astfel, actualmente nu sunt angajate persoane pentru ocuparea pozițiilor de șefi 

pentru următoarele subdiviziuni: 

- Direcția automatizări și integrări; 

- Direcția platforme digitale; 

- Direcția modernizare servicii publice; 

- Direcția operațiuni; 

- Direcția schimb de date și interoperabilitate; 

- Direcția juridică; 

- Serviciul achiziții și logistică. 

 Cu referire la salarizarea personalului ce deține funcții de conducere în 

cadrul instituției, se menționează faptul că AGE este o instituție publică cu 

autonomie financiară (a se vedea pct.13 din Anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului 

nr.743/2002), astfel încât la remunerarea angajaților instituției nu se aplică 

prevederile Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 

270/2018, ci cele ale Legii salarizării nr.847/2002. Reieșind din prevederile 

art.20 din Legea nr.847/2002, formele şi condițiile de salarizare, precum şi 

mărimea salariilor în AGE se stabilesc prin negocieri individuale între 

angajator şi salariați şi se fixează în contractele individuale de muncă. În 

conformitate cu art.128 alin.(3) din Codul muncii nr.154/2003 și clauzele 

contractelor de muncă încheiate cu angajații, salariile personalului AGE sunt 

confidențiale și nu pot fi prezentate, fără a evita încălcarea normelor legale și 

contractuale respective. 

 Totodată, pentru asigurarea transparenței maxime a activității sale, AGE 

aduce la cunoștință că actualmente, salarizarea angajaților instituției se 

realizează conform Regulamentului privind condițiile de salarizare ale 

angajaților I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, aprobat prin Decizia 

Consiliului instituției nr.10 din 28.06.2021 (decizia poate fi vizualizată pe 

pagina web oficială a AGE la linkul https://egov.md/ro/consiliul-institutiei ). 

Potrivit pct.2.7 din Regulamentul dat „Salariul de funcție al salariaților se 

calculează în cuantum multiplu al salariului minim în sectorul real, cu aplicarea 

coeficienților de multiplicitate, recomandați corespunzător anexei nr.4 a 

Hotărârii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea 

angajaților din unitățile cu autonomie financiară”. Coeficienții de multiplicitate 

aplicabili personalului I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” sunt prevăzuți 

în Anexa 1 la prezentul Regulament”. Prin prisma acestor prevederi și a 

coeficienților de multiplicitate aplicabili personalului AGE, se menționează că 

șefii subdiviziunilor structurale ale instituției pot beneficia de salarii de bază 

brute între 5870 lei și 17610 lei, la care în funcție de posibilitățile fondului de 

remunerare a muncii al AGE prevăzut pentru fiecare an, vechimea în muncă și 

performanțele angajatului, pot fi aplicate sporuri salariale, conform pct.3.9 din 

Regulament. 

În ceea ce privește remunerarea directorului și directorului adjunct al AGE, 

reieșind din prevederile art.3 alin.(1) din Legea privind declararea averii și 

intereselor personale nr.133/2016, subliniem că persoanele respective sunt 
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subiecți ai declarării averii și intereselor personale. Astfel, declarațiile de avere 

și interese personale ale directorului și directorului adjunct ai AGE, unde sunt 

reflectate și salariile acestora, pot fi vizualizate pe portalul Agenției Naționale 

de Integritate (linkul https://portal-declaratii.ani.md/ , Organizație: Cancelaria de 

Stat (Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”). 

Suplimentar, aducem la cunoștință faptul că fondul de salarizare al AGE 

pentru anul 2021 constituie 15 950,0 mii lei. 

2. Referitor la achizițiile publice efectuate de către AGE în perioada 2020-

2021, se remite anexat la prezenta scrisoare planurile anuale de achiziții, precum 

și rapoartele cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice ale 

instituției pentru anii respectivi. 

 Totodată, aducem la cunoștință că planurile anuale ale achizițiilor publice 

efectuate de către instituție, modificările la acestea, precum și achizițiile publice 

care sunt inițiate de către AGE sunt plasate pentru informare pe pagina web 

oficială la linkul https://egov.md/ro/transparency/acquisitions . 

3. În privința subsidiilor/granturilor/donațiilor acordate de către AGE 

persoanelor juridice între anii 2020,-2021, reflectăm informația privind 

transmiterea, cu titlu gratuit, către Serviciul Tehnologii Informaționale și 

Securitate Cibernetică, a licențelor VMware, baza legală pentru acestea fiind 

Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.34 din 15 martie 2021, actul de 

transmitere cu titlu gratuit a licențelor din 31.03.2021, precum și factura fiscala 

non livrare EAA 004968856 din 31.03.2021. 

 

 

Director adjunct                                                             Gheorghe URSOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Dumitru Botea,  

e-mail: dumitru.botea@egov.md,  

tel.: 061 000 493 
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