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Aprobat prin 

Ordinul Directorului general al  

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru 

nr. 09 din 19 februarie 2021 

 

PLANUL DE ACTIVITATE 

a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2021 

Nr. 

crt. 
Obiective/ Acţiuni 

Subdiviziuni 

responsabile 
Riscuri de implementare 

Indicatori de 

monitorizare 
Costuri de 

implementare 

Termen de 

realizare 

Documente de 

referinţă 

Obiectivul nr. 1. Dezvoltarea cadrului normativ şi elaborarea documentelor de politici publice în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, 

valorificării şi ameliorării terenurilor degradate, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, 

cartografiei, geoinformaticii şi prospecţiunilor tehnice 

În domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, valorificării şi ameliorării terenurilor degradate 

1.1  Asigurarea participării la 

modificarea Legii nr. 

1247/1992 privind 

reglementarea regimului 

proprietăţii funciare şi 

monitoringul funciar. 

Direcţia relaţii 

funciare şi 

protecţia 

solurilor 

(DRFPS), GL 

Risc extern 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice 

Proiect de act normativ 

definitivat şi remis spre 

aprobare 

Bugetul 

Agenţiei 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

(ARFC) 

Trimestrul IV Cod Funciar nr. 828 

din 25.12.1991 

1.2  Modificarea HG nr. 

1170/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere, 

schimbare a destinaţiei şi 

schimb de terenuri 

DRFPS 

GL 

 

Risc extern 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice 

Proiect de act normativ 

elaborat şi remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Cod Funciar nr. 828 

din 25.12.1991 

1.3  Asigurarea participării la 

elaborarea proiectelor 

hotărîrilor Guvernului cu 

privire la transmiterea, 

DRFPS 

 

Risc extern 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice 

Proiecte de act normativ 

elaborate şi remise spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV HG nr. 1170/2016 
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schimbarea destinaţiei şi 

schimbul de terenuri. 

1.4  Asigurarea participării la 

elaborarea reglementărilor şi 

fişelor tipizate la procedura de 

acordare a subvenţiilor în 

avans pentru proiectele 

investiționale de îmbunătățiri 

funciare întru implementarea 

Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025, aprobat prin HG 

nr. 864/2020 

DRFPS 

 

Risc extern 

Mai multe autorităţi 

administrative deţin şi 

implementează aceste acţiuni 

Proiect de act normativ 

aprobat 

Buget ARFC Trimestrul II HG nr. 864/2020 

1.5  Asigurarea participării la 

elaborarea documentaţiei şi 

realizarea tranzacţiilor ce ţin de 

exproprierea bunurilor imobile 

(terenuri şi construcţii) 

proprietate privată, situate pe 

amplasamentul lucrărilor de 

utilitate publică din 

extravilanul satului 

Giurgiuleşti, raionul Cahul 

pentru asigurarea activităţii 

Portului Internaţional Liber 

Giurgiuleşti 

DRFPS 

Secţia juridică 

(SJ), ÎS IPOT 

(în conlucrare 

cu Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

(MEI) și 

Ministerul 

Finanţelor) 

Risc extern.  

Ameninţări la adresa 

angajamentelor de 

colaborare 

Nr. ședințelor Comisiei 

desfășurate.  

Nr. P-v întocmite/ 

decizii aprobate. 

Nr. contractelor de 

vînzare-cumpărare a 

terenurilor încheiate. 

În limita 

bugetului de 

stat alocat 

Trimestrul II HG nr. 186/2009 

În domeniul cadastrului  

1.6  Modificarea Legii cu privire 

la formarea bunurilor imobile 

nr.354/2004. 

Direcţia 

cadastrul 

bunurilor 

imobile 

Risc Extern:  

-tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice; 

Proiect de act normativ 

elaborat şi remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul III Legea nr. 100/2017 
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(DCBI) 

GL 

- imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Risc Intern:  

Lipsa resurselor umane 

necesare 

-abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor normative 

1.7  Modificarea Codului Funciar 

al Republicii Moldova 

(privitor la modificarea 

categoriilor de destinaţie a 

terenurilor şi clasificatorul 

terenurilor). 

DCBI 

GL 

Risc Extern: 

- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională 

Risc Intern: 

- neprezentarea în termen a 

informaţiilor; 

Proiect de act normativ 

definitivat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV  

1.8  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului de 

aprobare a cadastrului funciar 

naţional pe anul 2020 (situaţia 

la data 01.01.2021). 

DCBI 

 

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare. 

Risc Extern: 

Tergiversarea prezentării 

cadastrului anual de către 

autorităţile publice locale 

(APL). 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul II Codului Funciar nr. 

828/1991. 

HG nr. 24 din 

11.01.1995. 

1.9  Modificarea HG 24 din 

11.01.1995 privind aprobarea 

Ghidului cu privire la 

conţinutul cadastrului funciar 

general (Aprobarea 

Clasificatorului terenurilor 

după amplasare, tipul şi 

domeniul de proprietate, 

destinaţie şi modul de 

folosinţă). 

DCBI 

GL 

Risc Extern: 

Tergiversarea avizării. 

Ameninţări la adresa 

angajamentelor de 

colaborare. 

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare 

Proiect de act normativ 

definitivat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul III Legea 1247 din 

22.12.1992. Cod 

Funciar nr. 828 din 

25.12.1991. 
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1.10  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea conceptului 

Sistemului Informaţional 

Automatizat „Registrul 

fondului funciar al RM”. 

DCBI,  

GL 

Risc Intern: 

- Lipsa resurselor umane 

necesare 

Risc Extern: 

- tergiversarea prezentării 

cadastrului anual de către 

APL 

Proiect de act normativ 

definitivat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Cod Funciar nr. 828 

din 25.12.1991. 

Legea 1247/1992 

1.11  Modificarea Instrucţiunii cu 

privire la executarea lucrărilor 

cadastrale la nivel de clădiri si 

încăperi izolate, aprobată prin 

Ordinul Directorului general 

al ARFC nr. 07 din 

17.01.2015. 

DCBI 

GL 

Risc extern  

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor  

normative 

Risc Intern:  

- prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget ARFC Trimestrul III Legea nr. 1543 din 

25.02.1998. 

1.12  Modificarea Instrucţiunii cu 

privire la înregistrarea 

bunurilor imobile şi a 

drepturilor asupra lor, 

aprobată prin Ordinul 

Directorului general al ARFC 

nr. 112/2005. 

DCBI 

GL 

Risc extern  

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor  

normative 

Risc Intern:  

- prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget ARFC Trimestrul III Legea nr. 1543 din 

25.02.1998. 

1.13  Modificarea Instrucţiunii cu 

privire la executarea lucrărilor 

cadastrale la nivel de teren, 

aprobată prin Ordinul 

Directorului general al ARFC 

nr. 70/2017. 

DCBI 

GL 

Risc extern  

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor  

normative 

Risc Intern:  

- - prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget ARFC Trimestrul III Legea nr.1543/1998 

1.14  Modificarea Instrucţiunii cu 

privire la formarea bunurilor 

imobile, aprobată prin Ordinul 

Directorului general al ARFC 

nr. 71/ 2017. 

DCBI 

GL 

Risc extern  

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor  normative 

Risc Intern: - prezentarea 

informaţiilor incomplete 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget ARFC Trimestrul III Legea nr.354/2004 
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În domeniul geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, cartografiei, geoinformaticii şi prospecţiunilor tehnice 

1.15  Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire 

la aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii 

nr. 254/2016 cu privire la 

infrastructura națională de date 

spațiale. 

Direcţia 

geodezie, 

cartografie şi 

geoinformatică 

(DGCG) 

Risc intern: 

- Complexitatea tematicii; 

- Cunoașterea și 

documentarea insuficientă a  

activității/domeniului supus 

elaborării și implementării 

Risc extern: 

- Tergiversarea avizării 

modificărilor HG de către 

autoritățile publice și 

partenerii sociali 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 778/2001 

Legea nr. 254/2016 

1.16  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea proiectului de lege 

cu privire la Registrul 

denumirilor geografice 

DGCG Risc intern: 

- Complexitatea tematicii; 

- Cunoașterea și 

documentarea insuficientă a  

activității/domeniului supus 

elaborării și implementării 

Risc extern: 

- Tergiversarea avizării 

modificărilor HG de către 

autoritățile publice și 

partenerii sociali 

Proiect de act normativ 

definitivat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

1.17  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Programului 

pentru dezvoltarea 

infrastructurii naționale de 

date spațiale (INDS) și a 

Planului de acţiuni de 

implementare a acestuia, 

inclusiv Foaia de parcurs de 

implementare a INDS în RM. 

DGCG Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării si implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

definitivat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

HG nr. 636/2019 
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1.18  Elaborarea Planului de acţiuni 

privind Managementul 

punctelor Arcului Geodezic 

Struve în Republica Moldova 

DGCG Risc intern: 

- Lipsa resurselor umane 

necesare 

Risc extern: 

- tergiversarea avizării 

proiectului de către 

instituţiile interesate 

Proiect de act normativ 

definitivat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

1.19  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Metodologiei de 

formare a tarifelor pentru 

serviciile de reţea. 

DGCG Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

definitivat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

1.20  Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului privind 

modificarea unor acte 

normative (Hotărîrea 

Guvernului nr. 458/2017, 

Hotărîrea Guvernului 

nr.459/2017, Hotărîrea 

Guvernului nr. 683/2018 și 

Hotărîrea Guvernului 

nr.738/2017). 

DGCG Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

1.21  Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului privind 

modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 254/2018. 

DGCG Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 
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Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

1.22  Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la geoportalul 

infrastructurii naționale de 

date spațiale 

(www.geoportalinds.gov.md). 

DGCG Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

1.23  Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la geoportalul tematic 

de date spațiale 

(www.moldova-map.md). 

DGCG 

Î.S. 

INGEOCAD 

 

Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

1.24  Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la geoportalul tematic 

de date spațiale 

(www.geoportal.md). 

DGCG 

Fondul 

Naţional de 

Date 

Geospaţiale 

(FNDG) 

Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

http://www.geoportalinds.gov.md/
http://www.moldova-map.md/
http://www.geoportal.md/
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1.25  Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobrea 

Regulamentului privind crearea 

datelor spațiale și periodicitatea 

lor de actualizare. 

DGCG 

FNDG 

Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 

17.11.2016. 

1.26  Elaborarea proiectului 

ordinului Directorului general 

al ARFC de modificare a 

Instrucțiunii cu privire la 

crearea rețelei naționale 

gravimmetrice 

DGCG 

 

Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.778/2001 

1.27  Elaborarea proiectului 

ordinului Directorului general 

al ARFC pentru modificarea 

Ordinelor Directorului general 

al ARFC nr. 66/2017, 67/2017 

și 68/2017 privind grupurile 

de lucru în domeniul 

infrastructurii naționale de 

date spațiale. 

DGCG 

 

Risc intern: 

Complexitatea tematicii. 

Cunoaşterea şi documentarea 

insuficientă a 

activităţii/domeniului supus 

elaborării şi implementării. 

Risc extern: 

Tergiversarea avizării de 

către autorităţile publice si 

partenerii sociali. 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.254/2016 

1.28  Managementul punctelor 

Arcului Geodezic Struve - 

patrimoniu mondial 

UNESCO. 

DGCG 

Î.S. 

INGEOCAD 

 

Risc intern:  

Nerespectarea termenilor de 

prezentare a raportului. 

Raport prezentat 

UNESCO. 

Nr. de ședințe ale 

Consiliului coordonator 

Buget ARFC Trimestrul IV HG nr.845 din 

09.11.2012  
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în cadrul cărora s-a 

participat. 

100% Puncte menţinute. 

În domeniul evaluării bunurilor imobile 

1.29  Modificarea Legii nr. 

989/2002 cu privire la 

evaluarea bunurilor imobile în 

contextul implementării 

mecanismului de examinare a 

rapoartelor de evaluare 

Serviciul 

evaluarea 

bunurilor 

imobile 

(SEBI), 

GL 

Risc extern 

Tergiversarea avizării 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget 

ARFC. 
Trimestrul IV Legea nr. 240/2018 

 

1.30  Elaborarea proiectului 

hotărârii de Guvern cu privire 

la modificarea Hotărârii 

Guivernului nr. 670/2003 cu 

privire la Programul de 

implementare a noului sistem 

de evaluare a bunurilor 

imobile în scopul impozitării 

SEBI 

GL 

Risc extern 

Tergiversarea avizării 

Proiect de act normativ 

elaborat și remis spre 

aprobare 

Buget ARFC Trimestrul II Codul Fiscal al 

R.Moldova;  

Legea nr.989/2002;  

Legea nr. 240/2018 

HG nr.817/2020 

1.31  Elaborarea cadrului normativ 

pentru procedura de contestare 

şi soluţionare a contestărilor 

privind rezultatele evaluării 

SEBI 

GLT PIEF 

Risc extern 

Tergiversarea avizării. 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget 

ARFC. 

 

Trimestrul IV Legea nr. 240/2018 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.670/2003 

1.32  Iniţierea elaborării 

mecanismului de 

supraveghere a activităţii de 

evaluare a bunurilor imobile 

depuse în gaj 

SEBI 

GL 

Risc extern 

Tergiversarea avizării. 

Proiect de act normativ 

elaborat şi remis spre 

aprobare 

Buget 

ARFC. 

 

Trimestrul IV HG nr. 1021/2013 

 

1.33  Elaborarea standardelor 

naţionale de evaluare, 

conform bunelor practici 

internaţionale: 

Standardul „Evaluarea 

afacerilor” 

SEBI 

GL 

GLT PIEF 

Risc intern:  

Lipsa resurselor umane în 

cadrul serviciului 

Risc extern:  

Lipsa specialiştilor calificaţi 

în domeniile respective 

Lista standardelor ce 

urmează a fi elaborate 

revizuită. 

Proiecte de acte 

normative elaborate şi 

remise spre aprobare. 

Buget ARFC 

700 mii lei 
Trimestrul IV HG nr. 1021/2013 

HG nr. 4/2014 
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Standardul „Evaluarea 

bunurilor imobile depuse în 

gaj pentru garantarea 

împrumutului bancar” 

 

1.34  Elaborarea metodologiei de 

reevaluare a bunurilor imobile 

cu destinaţie locativă din 

oraşe, bunurilor imobile din 

cadrul întovărăşirilor 

pomicole şi garajelor din 

cooperative de construcţii a 

garajelor. 

SEBI 

GLT PIEF, 

Agenţia 

Servicii 

Publice (ASP) 

Risc extern: 

Lipsa de informaţii din partea 

ASP privind activităţile 

efectuate 

Neprezentarea proiectelor în 

termen a modelelor de 

reevaluare 

Risc intern 

Lipsa cunoştinţelor 

Proiect de act normativ 

aprobat și remis spre 

publicare în Monitorul 

Oficial al RM 

Buget ARFC 

Proiectul de 

înregistrare 

și evaluare 

funciară 

(PÎEF) 

Trimestrul II Legea nr. 240/2018  

Acord de colaborare 

1.35  Elaborarea metodologiei de 

reevaluare a bunurilor imobile 

cu destinaţie comercială şi 

industrială 

SEBI 

Serviciul 

Fiscal de Stat, 

ASP, GLT 

PIEF 

Risc intern: Factorul resurse 

umane. Factorul timpului.  

Risc extern: Comunicarea 

ineficientă 

Proiect de act normativ 

aprobat 

Buget 

ARFC. PÎEF 
Trimestrul III Legea nr. 240/2018  

Acord de colaborare 

1.36  Coordonarea şi monitorizarea 

elaborării normativelor de 

cheltuieli pentru construcţii noi 

SEBI 

ASP, 

GLT PIEF 

Risc extern 

Tergiversarea avizării. 

Proiect de act normativ 

aprobat 

Buget 

ARFC. PÎEF 

Trimestrul IV Legea nr. 240/2018  

Acord de colaborare 

Obiectivul 2. Monitorizarea lucrărilor în domeniile de care este responsabilă ARFC, finanţate din bugetul de stat. 

Programul: Geodezie, Cartografie şi Cadastru 

Sub-programul: Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului 

2.1.  Elaborarea caietelor de sarcini 

pentru lucrările reformei 

funciare: 

1) Investigaţii pedologice 

2) Consolidarea terenurilor 

 

DRFPS Risc extern 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice 

Nr. Contractelor de 

achiziții publice 

încheiate. 

Buget ARFC Trimestrul II Legea nr. 131/2015 

HG nr. 383/2010 
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2.2.  Coordonarea executării 

lucrărilor de investigaţii 

pedologice în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 

1247/1992. 

DRFPS,  

Secţia 

economico-

financiară  

(SE-F),  

ÎS IPOT  

Risc extern 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice 

Risc intern: 

Lipsa resurselor  umane 

necesare 

Contract încheiat 

Lista UAT întocmită. 

Suprafața terenurilor 

agricole (ha) cu 

cercetări pedologice 

efectuate. 

Hărţi pedologice a UAT 

întocmite. 

100% Registre și acte de 

îndeplinire a lucrărilor 

verificate. 

Buget ARFC 

2530 mii lei 
Trimestrul IV Legea nr. 

1247/1992 

HG nr. 24/1995 

2.3.  Coordonarea executării 

lucrărilor de dezvoltare și 

menținere a SIA Registrul 

Solurilor Republicii Molodva 

DRFPS, SE-F 

ÎS IPOT 

Risc extern 

- Ameninţări la adresa 

angajamentelor de 

colaborare. 

Contract încheiat 

Informaţia grafică 

creată. SI funcțional 

100% Registre și acte de 

îndeplinire a lucrărilor 

verificate. 

Buget ARFC 

 
Trimestrul IV HG 1001/2014 

HG nr. nr.835/2020. 

Instrucțiunea ARFC 

2.4.  Efectuarea lucrărilor ce ţin de 

exproprierea bunurilor imobile 

(terenuri şi construcţii) 

proprietate privată, situate pe 

amplasamentul lucrărilor de 

utilitate publică din 

extravilanul satului 

Giurgiuleşti, raionul Cahul 

pentru asigurarea activităţii 

Portului Internaţional Liber 

Giurgiuleşti 

DRFPS, SE-F 

ÎS IPOT 

în conlucrare 

cu MEI 

Risc extern 

- Ameninţări la adresa 

angajamentelor de 

colaborare. 

- Echipamentul trebuie să 

corespundă noilor standarde 

Contracte încheiate. 

29,07 ha de teren 

procurate și transmise 

gestionarului Portului. 

În limita 

bugetului de 

stat alocat 

Trimestrul IV HG nr. 186/2009 

2.5.  Evidenţa tehnică în cadrul 

ţinerii cadastrului funciar, 

crearea datelor geospaţiale şi 

textuale despre folosinţele 

funciare în cadrul zonelor-

pilot. 

DCBI 

 

Risc extern 

- Ameninţări la adresa 

angajamentelor de 

colaborare. 

- Echipamentul trebuie să 

corespundă noilor standarde. 

Contract încheiat 

Zona-pilot identificată 

pentru 3 UAT. 

Listele de soluri 

reindexate pentru 117 

UAT. 

Buget ARFC 

1400 mii lei 
Trimestrul IV Codul funciar 

Legea nr. 

1247/1992 

HG nr. 24/1995 
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Sistem informaţional 

creat şi menţinut. 

100% Registre 

verificate. 

2.6.  Consultarea administraţiei 

publice locale în vederea 

pregătirii materialelor pentru 

includerea în programul de 

executare a lucrărilor de 

corectare a erorilor 

DCBI 

GL 

Risc extern: Prezentarea 

informaţiilor necalitative şi 

nerespectarea termenelor - 

limită de prezentare a 

informaţiilor. 

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente. 

Nr. de UAT solicitante 

și incluse în programul 

de executare a 

lucrărilor. 

Nr. UAT în care s-au 

executat lucrări. 

100 % din dosarele 

pregătite incluse în 

loturile pentru 

desfășurarea licitaţiei 

Buget ARFC 

 
Trimestrul IV HG nr. 1030/1998. 

HG nr. 437/2019 

2.7.  Înregistrarea primară masivă a 

bunurilor imobile şi a 

drepturilor asupra lor şi a altor 

servicii legate de înregistrare. 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

Risc extern: 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi nerespectarea 

termenelor - limită de 

prezentare a informaţiilor. 

Risc intern: 

- resurse financiare 

insuficiente. 

Contract încheiat 

2589 terenuri 

înregistrate  

2756 case de locuit 

individuale cu accesorii 

(cu sau fără teren) 

înregistrate 1122 

modificări în Registrul 

bunurilor imobile (RBI) 

efectuate. 

Buget ARFC 

354 mii lei 
Trimestrul II 

(30 aprilie) 

Legea nr. 

1543/1998. 

HG nr. 1030/1998. 

Instrucţiunea 

aprobată prin 

Ordinul ARFC nr. 

112/2005. 

2.8.  Crearea şi menţinerea SIA 

„Registrul de stat al UAT şi al 

adreselor” 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

Risc extern: 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi nerespectarea 

termenelor - limită de 

prezentare a informaţiilor. 

Risc intern: 

- resurse financiare 

insuficiente. 

Contract încheiat 

Date referitoare la 

adresele clădirilor 

validate. 

Sistem informaţional 

funcţional. 

Buget ARFC 

375 mii lei 
Trimestrul IV Legea nr.151/2017. 

HG nr. 1518/2003. 
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2.9.  Înregistrarea dreptului de 

proprietate asupra bunurilor 

imobile amplasate în 

localităţile rurale, în temeiul 

certificatului de moştenire. 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

Risc extern: 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi nerespectarea 

termenelor - limită de 

prezentare a informaţiilor. 

Risc intern: 

- resurse financiare 

insuficiente. 

 

Contract încheiat 

Nr. de bunuri imobile 

înregistrate în RBI. 

Buget ARFC 

1049 mii lei 

 

Trimestrul II 

(30 aprilie) 

HG nr. 770/2007. 

Legea bugetului de 

stat pentru anul 2021 

nr. 258/2020 

2.10.  Corectarea erorilor comise în 

procesul atribuirii în 

proprietate a terenurilor 

 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

Risc extern:  

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi nerespectarea 

termenelor - limită de 

prezentare a informaţiilor. 

Risc intern: 

resurse financiare 

insuficiente. 

 

Contract încheiat 

Nr. de erori corectate. 

Nr. modificărilor 

efectuate în RBI. 

100% Registre 

verificate. 

Buget ARFC 

200 mii lei 
Trimestrul IV HG nr. 437/2019 

Ordinul directorului 

general ARFC nr. 

70/2017 

Sub-programul: Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor 

2.11.  Sistematizarea informaţiilor 

(fişelor de perimetru) pentru 

realizarea Planului de acţiuni 

pe anii 2021-2023 pentru 

implementarea Programului 

de îmbunătăţiri funciare 

pentru anii 2021-2025, 

aprobat prin HG nr. 864/2020, 

şi înaintarea propunerilor în 

cadrul Comisiei Republicane 

pe domeniu. 

 

DRFPS 

(în conlucrare 

cu Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului şi 

Comisia 

Republicană 

pe domeniu). 

Risc extern 
Ameninţări la adresa 

angajamentelor de 

colaborare 

Set de acte înaintat spre 

examinare şi plasat pe 

pagina web oficială. 

2 rapoarte semestriale şi 

un raport anual privind 

gradul de realizarea a 

executării lucrărilor 

întocmite. 

Buget ARFC 

10000 mii 

lei 

Trimestrul IV HG nr. 864/2020 

HG nr. 691/2018 
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Sub-programul: Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobile 

2.12.  Efectuarea lucrărilor de 

evaluare a bunurilor imobile 

noi înregistrate în RBI, în 

scopul impozitării 

 

SEBI, 

SE-F 

ASP 

Risc extern: Înregistrarea 

contractului la Agenţia 

Achiziţii Publice cu 

depăşirea termenelor. 

 

Contract încheiat 

95%. de bunuri imobile 

evaluate din bunuri 

imobile noi înregistrate 

în RBI. 

10 acte de control 

selectiv întocmite. 

Nr. de bunuri imobile 

reevaluate. 

Buget ARFC 

3500 mii lei 
Trimestrul IV Legea nr. 989/2002 

Legea nr. 267/2012 

HG nr.827/2020 

 

Sub-programul: Geodezie, cartografie şi geoinformatică 

2.13.  Menţinerea Sistemului 

Naţionale de Poziţionare 

Satelitară MOLDPOS şi 

integrarea în Sistemul 

European de Poziţionare 

EUPOS. 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOCAD 

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente. 

Risc extern:  

Colaborare limitată cu 

EUPOS. 

Sistem menţinut. 

Nr. intervenţiilor 

soluţionării problemelor 

apărute - staţii şi 

echipament funcţional.  

Staţie integrată în cadrul 

reţelei europene de staţii 

permanente (EPN). 

100% Registre 

verificate. 

Buget ARFC 

500 mii lei 
Trimestrul IV HG nr.307 din 

28.04.2011 cu 

privire la sistemul 

naţional de 

poziţionare. 

2.14.  Întreţinerea Reţelei Geodezice 

Naţionale (RGN) de ordinul 0, 

I şi II 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOCAD 

Risc intern:  

Resurse financiare 

insuficiente. 

Nr. punctelor RGN 

întreţinute. 

100% Registre verificate 

Buget ARFC 

1900 mii lei 
Trimestrul IV Legea nr. 778 din 

27 decembrie 2001 

2.15.  Supravegherea Reţelei 

Naţionale de Nivelment 

(RNN) de ordinul I şi II și 

integrarea acesteia în Rețeaua 

Europeană de Nivelment. 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOCAD 

Risc intern:  

Resurse financiare 

insuficiente. 

Reţea Naţională de 

Nivelment creată și 

integrată. 

100% Registre verificate 

Buget ARFC 

500 mii lei 
Trimestrul IV Legea nr. 778 din 

27 decembrie 2001 
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2.16.  Crearea Reţelei Gravimetrice 

Naţionale de ordinul III. 

DGCG 

SE-F, I.S. 

INGEOCAD 

Risc intern:  

Resurse financiare 

insuficiente. 

Reţea Gravimetrică 

Naţională creată. 

100% Registre verificate 

Buget ARFC 

1945 mii lei 
Trimestrul IV Legea nr. 778/2001 

2.17.  Crearea seturilor de date 

spațiale (ortoimagini) 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOCAD 

Risc intern 

- Lipsă de resurse umane 

și/sau capacități 

Risc extern 

Timp nefavorabil 

Aerofotografiere 2021 

pentru sectorul Sud al 

RM efectuată.  

Imagini prelucrate și 

ortoimagini create. 

100% Registre verificate 

Buget ARFC 

4233,7 mii 

lei 

Trimestrul IV Legea 254/2016. 

Legea nr. 778/2001 

2.18.  Crearea şi asigurarea 

funcționalității serviciilor de 

reţea pentru seturile de date 

spaţiale. 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOCAD 

Risc intern: Resurse 

financiare insuficiente. 

Servicii de reţea create 

pentru seturile de date 

spaţiale. 

Servicii de reţea 

accesibile 99% din timp. 

Buget ARFC 

1258 mii lei 
Trimestrul IV 

Legea 254/2016. 

HG 737/2017. 

HG 128/2014. 

 

2.19.  Actualizarea şi menţinerea 

hărţii digitale a RM pentru 

„Euro Regional Map” la scara 

1:250000 şi a bazei de date 

spaţiale EuroBondaryMap. 

DGCG 

SE-F 

Î.S. 

INGEOCAD 

Risc intern: Resurse 

financiare insuficiente  

Risc extern:  

Colaborare limitată cu 

Eurogeographics. 

SIG de Referinţă 

funcţional. 

100% Registre 

verificate. 

Buget ARFC 

236 mii lei 
Trimestrul IV HG nr. 607 din 10 

07.2001  

2.20.  Organizarea şi efectuarea 

lucrărilor de demarcare a 

frontierei de stat între 

Republica Moldova şi Ucraina 

DGCG 

SE-F 

Î.S. 

INGEOCAD 

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente. 

Risc extern: Tergiversarea 

întrunirilor Comisiilor mixte 

de demarcare a frontierei de 

stat. 

Lucrări executate 

conform proiectului 

tehnic. Nr. ședințelor GL 

comun și Comisiei mixte 

desfăşurate şi la care s-a 

participat. 

Nr. hotărîrilor/ deciziilor 

aprobate. 100% Registre 

verificate. 

Buget ARFC 

6000 mii lei 
Trimestrul IV Legea nr. 348/2001 

pentru ratificarea 

Tratatului dintre 

RM şi Ucraina cu 

privire la frontiera 

de stat 

HG nr. 134/2018 

2.21.  Determinarea mijlocul 

centrului Barajului 

Hidrotehnic Tampon 

,,Dnestrovsk”. 

DGCG 

Grupul de 

lucru 

 

Risc extern: 

Tergiversarea prezentării 

documentelor confirmative 

de către partea ucraineană. 

Nr. materialelor 

examinate. 

Nr. şedinţelor GL la 

care s-a participat. 

 

Buget ARFC Trimestrul IV Ordinul MEI 

nr.207/2017. 
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2.22.  Participarea la recepţia 

lucrărilor îndeplinite din 

contul bugetului de stat în 

domeniul geodeziei, 

cartografiei şi geoinformaticii. 

DGCG 

FNDG 

Risc intern: 

Tergiversarea prezentării 

documentelor. 

100% Note informative 

verificate. 

100% Lucrări 

recepţionate. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 778/2001 

Obiectivul 3: Asigurarea procedurii de certificare/ atestare a specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, 

geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, precum şi organizarea și desfășurarea activității Comisiilor de certificare/ atestare în 

domeniile respective 

3.1 Certificarea specialiştilor în 

domeniul geodeziei, 

cartografiei, prospecţiunilor 

topografice şi geoinformaticii 

Comisia de 

certificare 

DGCG 

Risc intern 

- Lipsă de cvorum a 

membrilor Comisiei la 

examen 

Nr. cererilor examinate. 

Nr. persoanelor 

certificate din totalul de 

solicitanți. 

Lista specialiștilor 

certificați actualizată și 

publicată. 

Buget ARFC Trimestrul IV 

(trimestrial) 

HG nr. 817/2020 

Ordin ARFC nr. 

01/2021. 

3.2 Certificarea specialiştilor în 

domeniul evaluării bunurilor 

imobile 

Comisia de 

certificare 

SEBI 

Riscuri minime 

 
Nr. cererilor examinate. 

Nr. persoanelor 

certificate din totalul de 

solicitanți. 

Lista specialiștilor 

certificați actualizată și 

publicată. 

Nr. evaluatorilor cu 

sancţiuni aplicate 

Buget ARFC Trimestrul IV 

(trimestrial) 

HG nr. 817/2020 

Ordin ARFC nr. 

03/2021. 

3.3 Certificarea specialiştilor în 

domeniul cadastrului 

Comisia de 

certificare 

DCBI 

Risc extern: 

Lipsa cererilor, 

neprezentarea la examen 

Nr. cererilor examinate. 

Nr. persoanelor 

certificate din totalul de 

solicitanți. 

Lista specialiștilor 

certificați actualizată și 

publicată. 

Buget ARFC Trimestrul IV 

(trimestrial) 

HG nr. 817/2020 

Ordin ARFC nr. 

01/2021. 
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3.4 Atestarea registratorilor în 

domeniul activităţii 

cadastrale. 

Comisia de 

atestare 

DCBI 

Risc extern: 

Lipsa cererilor, 

neprezentarea la examen 

100% din dosare și 

referințe examinate. 

Nr. registratorilor atestați 

din totalul supuși 

atestării. Nr. de ședințe. 

Buget ARFC Trimestrul IV 

(conform 

graficului 

aprobat) 

HG nr. 853/2020 

Ordin ARFC nr. 

02/2021. 

Obiectivul 4: Asigurarea activităţii Colegiului ARFC, organului consultativ pe lîngă ARFC şi a comisiilor în problemele din domeniile de activitate. 

4.1 Organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor Colegiului Agenţiei, 

conform Planului de activitate 

aprobat. 

DGCG Risc intern: 

Lipsă de cvorum. 

100% Şedinţe 

organizate.  

Nr. hotărârilor aprobate. 

Buget ARFC Trimestrul IV HG nr. 383/2010 

HG nr.925 din 

30.08.2005. 

4.2 Organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor Consiliului tehnico-

economic pe lângă Agenţia 

Relaţii Funciare şi Cadastru, 

conform Planului de activitate 

aprobat. 

 

DCBI Risc intern 

Neprezentarea materialelor 

în timp util de către raportori 

Amînarea subiectelor pentru 

altă şedinţă. 

Nr. de şedinţe 

organizate 

Nr. deciziilor aprobate. 

Buget ARFC Trimestrul IV HG nr. 383/2010 

Ordinul ARFC nr. 

74/2019. 

4.3 Examinarea rapoartelor de 

evaluare a bunurilor imobile 

prezentate ARFC și Comisiei 

de certificare a evaluatorilor 

bunurilor imobile  

SEBI, 

Comisia de 

atestare 

Riscuri interne 

Numărul exagerat a 

rapoartelor pentru examinare 

Volumul de timp mare 

pentru examinarea 

rapoartelor prezentate 

Lipsa posibilităţii de 

stimulare materială a 

membrilor externi ai 

Comisiei 

90 % de rapoarte din 

cele prezentate ARFC și 

Comisiei de certificare 

examinate. 

Nr. şedinţelor Comisiei 

desfăşurate. 

100% de evaluatori, care 

au elaborat rapoarte de 

calitate joasă audiaţi la 

şedinţele Comisiei; 

Nr evaluatorilor b.i. 

sancționași.  

100% de scrisori de 

informare întocmite 

 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 989/2002 

HG nr. 817/2020 
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Obiectiv nr. 5: Managementul procesului de e-Transformare în cadrul Agenţiei, îmbunătăţirea calităţii şi procesului de acordare a serviciilor publice şi 

asigurarea transparenţei datelor spaţiale. 

5.1 Publicarea pe portalul 

www.date.gov.md a datelor 

guvernamentale cu caracter 

public - date brute/primare cu 

care operează Agenţia. 

DGCG 

DRFPS 

DCBI 

SEBI 

FNDG 

Risc intern  

Lipsa de personal. 

Date publicate Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 305/2012 

HG nr. 886/2013  

HG nr. 700/2014  

5.2 Publicarea datelor spaţiale pe 

paginile web:  

http://geoportal.md 

http://moldova-map.md 

http://moldpos.md 

DGCG 

FNDG 

Î.S. 

INGEOCAD 

Risc intern: 

Dificultăţi de conexiune la 

internet şi/sau lumină. 

Date şi informaţii 

actualizate şi publicate. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.778/2001. 

Legea nr. 254/2016 

Lege nr.305/2012 

HG nr.731/1997. 

5.3 Dezvoltarea şi întreţinerea 

bazei de date a Fondului 

Naţional de Date Geospaţiale 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

Lipsă de date. 

Nr. de date incluse în 

baza de date. 

BD actualizată 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.778/2001  

HG nr. 731/1997  

5.4 Implementarea şi prestarea 

web - servicii pentru 

autorităţile publice centrale, 

locale, societatea civilă şi 

sectorul privat prin 

intermediul portalului 

www.geoportal.md 

FNDG Risc extern Risc intern 

Probleme tehnice cu 

serverul, electricitate şi 

internet şi uzura morală a 

sistemelor existente. 

Nr. de utilizatori. web 

servicii şi module 

www.geoportal.md 

implementate: Harta 

publică (a datelor 

publice cadastrale, 

topografice etc.), Acces 

WMS/ WFS/ TMS la 

datele Fondului, Modul 

web - redactarea 

obiectelor implementat. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.778 din 

27.12.2001  

HG nr.731 din 

05.08.1997  

HG nr.65 din 

22.01.2007. 

5.5 Furnizarea materialelor topo-

geodezice şi cartografice din 

Fondul Naţional de Date 

Geospaţiale. 

FNDG Risc extern Risc intern 

Imposibilitatea de a furniza 

materiale din cauza 

problemelor tehnice cu 

serverul, electricitate, 

internet. 

Nr. materialelor 

eliberate. Nr. de 

consultaţii oferite. 

Nr. vizitelor la faţa 

locului pentru 

familiarizarea cu 

informaţia din domeniu. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.778 din 

27.12.2001  

HG nr.731 din 

05.08.1997  

http://www.date.gov.md/
http://geoportal.md/
http://moldova-map.md/
http://moldpos.md/
http://www.geoportal.md/
http://www.geoportal.md/
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Obiectivul 6: Dezvoltarea colaborării cu autorităţile publice centrale şi locale, sectorul privat, societatea civilă şi mediul academic și a infrastructurii 

pieţei serviciilor în domeniile de activitate a ARFC. 

6.1 Colaborări cu autorităţile 

publice centrale și locale, 

sectorul privat, societatea 

civilă şi mediul academic în 

domeniile de activitate. 

DRFPS 

DCBI 

DGCG 

SEBI 

FNDG 

Risc intern 

- Lipsa oportunităților sau 

capacităților 

Nr. acordurilor de 

colaborare semnate. 

Seminare şi mese 

rotunde organizate. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.305 din 

26.12.2012  

HG nr. 383/2010 

 

6.2 Consultarea cetăţenilor şi 

persoanelor juridice privind 

corectitudinea efectuării 

evaluării bunurilor imobile 

SEBI, 

Comisia de 

certificare în 

domeniu,  

GL standarde 

Riscuri minime 100% de cereri 

examinate. 

Registrul problemelor 

identificate menținut. 

3 scrisori instructive, de 

recomandare elaborate 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.989/2002 

HG nr. 817/2020 

6.3 Măsuri privind dezvoltarea 

activităţii de evaluare 

 Risc intern  

Lipsa resurselor umane în 

cadrul SEBI 

4 ședințe cu cu 

evaluatorii bunurilor 

imobile desfășurate. 

2 mese rotunde, o 

conferinţă ştiinţifico-

practică, 2 seminare 

consultative desfășurate. 

  Legea nr.989/2002 

Acord de colaborare 

între ARFC şi SEI –

RM nr.22/2015 

6.4 Asigurarea continuității 

procesului de consolidare și 

valorificare a terenurilor 

agricole, de instruire şi 

dezvoltare profesională în 

cadrul lucrărilor respective. 

DRFPS Risc extern 
Schimbări ale mecanismului 

guvernamental. 

200 lideri ai societăţilor 

agricole instruiţi. 

20 funcţionari publici în 

cadrul consiliilor 

raionale instruiţi. 

Buget ARFC Trimestrul IV HG nr. 383/2010 

HG nr. 1075/2007 

6.5 Colaborarea cu Institutul 

Naţional de Standardizare în 

vederea elaborării 

standardelor naţionale de 

evaluare. 

SEBI Risc intern 

Lipsa specialiştilor 

calificaţi. 

Lipsa posibilităţii de 

stimulare materială a 

activităţii. 

Nr. de şedinţe ale 

Comitetului Tehnic 

organizate.  

Nr de standarde 

revizuite. Nr. de 

standarde recomandate 

pentru aplicare. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.989/2002  

Acord de colaborare 

între ARFC şi SEI-

RM nr.22/2015. 
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6.6 Colaborarea cu asociaţiile 

obşteşti ale evaluatorilor 

privind reglementarea 

activităţii de evaluare. 

SEBI Riscul extern  

Lipsa de comunicare. 

Factorul timpului. 

Nr de şedinţe sau alte 

evenimente organizate 

în comun. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr.989/2002  

Acord de colaborare 

între ARFC şi SEI-

RM nr.22/2015. 

6.7 Colaborarea cu mediul 

academic în vederea 

organizării Zilei Ușilor 

deschise şi a practicii de 

producere și de diplomă 

pentru studenţi. 

DRFPS 

DCBI 

DGCG 

SEBI 

FNDG 

Risc intern 
- Lipsă de resurse umane 

și/sau capacități 

Risc extern Lipsa interesului 

din partea studenţilor. 

Eveniment organizat. 

Asistenţa metodologică 

acordată pentru 100% 

din studenţi. 

Nr. de studenţi care au 

efectuat practica de 

specialitate. 

Seminare şi mese 

rotunde organizate. 

Buget ARFC Trimestrul IV HG nr. 383/2010 

Regulamentul 

ARFC. 

Acordurile de 

colaborare. 

6.8 Asigurarea transparenţei 

activităţii ARFC şi a 

informării multilaterale asupra 

procesului decizional  

DRFPS, 

DCBI, 

DGCG, 

SEBI, 

FNDG, 

SJ, 

Serviciul 

informare şi 

comunicare cu 

mass-media 

Risc intern 

Tergiversarea examinării. 

Tabele completate tardiv și 

cu informații incomplete. 

Factorul timpului 

Factor pandemia 

Probleme tehnice şi 

financiare 

Nr. de anunţuri şi 

proiecte de acte 

normative publicate pe 

pagina web oficială, 

inclusiv pe platforma 

www.particip.gov.md. 

Nr. de ateliere de lucru, 

mese rotunde, şedinţe 

publice desfăşurate. 

Nr. de proiecte de acte 

normative aprobate 

Raport anual elaborat, 

remis Cancelariei de 

Stat şi publicat pe 

pagina web oficială 

Materiale informative pe 

domenii publicate pe 

pagina web oficială şi 

rubricile respective 

actualizate permanent 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 239/2008 

HG nr. 967/2016 

HG nr. 383/2010 

Legea nr. 

1247/1992 

Legea nr. 

1543/1998 

Legea nr. 354/2004 

Legea nr. 778/2001 

Legea nr. 254/2016 

Legea nr.989/2002  

HG nr. 817/2020 

http://www.particip.gov.md/
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Obiectivul 7: Instituirea, dezvoltarea şi menţinerea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale  

Obiectiv nr.7.1: Implementarea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale 

7.1.1.  Consultarea în procesul creării 

și dezvoltării serviciilor de 

rețea pentru entitățile publice. 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

Lipsă de resurse umane 

şi/sau capacităţi. 

Nr. entităților publice 

consultate. 

Nr. de servicii de reţea 

create/ dezvoltate. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.2.  Dezvoltarea standardelor 

pentru partajarea datelor 

spațiale 

DGCG Risc intern 

- Lipsă de resurse umane 

Nr. de standarde 

elaborate 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.3.  Promovarea Infrastructurii 

Naţionale de Date Spaţiale. 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

Lipsă de resurse umane 

şi/sau capacităţi. 

Nr. de instruiri şi 

seminare organizate. 

Nr. entităților publice 

care au fost informate 

despre utilizarea unui 

soft open source. 

Nr. materialelor 

informative distribuite/ 

publicate 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.4.  Partajarea seturilor de date 

spaţiale prin încheierea 

acordurilor de colaborare între 

entităţile publice. 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

Lipsă de resurse umane şi 

capacităţi. 

Nr. acordurilor de 

colaborare semnate. 

Buget ARFC Trimestrul III Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.5.  Menţinerea paginii web INDS 

http://inds.gov.md/. 

DGCG Risc intern: 

Dificultăţi de conexiune la 

internet şi/sau lumină. 

Pagină web menținută și 

actualizată. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.6.  Dezvoltarea geoportal-ului 

INDS și integrarea în 

geoportal-ul UE INSPIRE 

DGCG Risc intern: 

Dificultăţi de conexiune la 

internet şi/sau lumină. 

Lipsă de resurse umane. 

Geoportal INDS 

funcţional. 

Nr. de metadate 

actualizate. 

Proiect pilot realizat. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.7.  Consultatrea în procesul 

creării și actualizării 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

Lipsă de resurse umane 

Catalogul inițial de 

metadate actualizat. 
Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

http://inds.gov.md/
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metadatelor entităților publice. şi/sau capacităţi. Nr. entităților publice 

consultate. 

Nr. metadatelor create 

/actualizate şi 

validate/publicate. 

7.1.8.  Elaborarea modelului de 

afaceri şi sustenabilitate a 

INDS şi a Planului de afaceri 

DGCG 

GL 

Risc intern 

Lipsă de resurse umane 

şi/sau capacităţi. 

Modelul de afaceri 

elaborat şi validat de 

către majoritatea părţilor 

implicate.  

Planul de buget pentru 

primul an bugetar 

elaborat și acceptat de 

către Consiliul INDS 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.9.  Elaborarea Catalogului de 

date/ produse analogice 

relevante pentru a fi convertite 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

- Lipsă de resurse umane. 

Risc Extern: 

- Finanțarea 

Catalogul de date supus 

inventarierii/ elaborat 

Ghidul privind 

conversia analogică 

digitală elaborat și 

propus entităţilor 

publice responsabile 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.10.  Elaborarea mecanismului de 

Georeferențiere a datelor 

spațiale 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

- Lipsă de resurse umane. 

Risc Extern: 

- Finanțarea 

Ghidul privind 

georeferențierea fiecărei 

categorii din Catalog 

elaborat. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.11.  Elaborarea specificațiilor 

tehnice pentru datele spațiale 

de bază 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

- Lipsă de resurse umane. 

Risc Extern: 

- Finanțarea 

Ghidul privind 

specificațiile de date 

pentru fiecare categorie 

din Catalog elaborat 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.1.12.  Elaborarea Ghidului  pentru 

armonizarea datelor spațiale 

între diferite seturi de date, în 

scopul îmbunătățirii raportului 

„creare 

(formare)/calitate/cost”  

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

- Lipsă de resurse umane. 

Risc Extern: 

- Finanțarea 

Ghid elaborat. 

Plan pentru 

implementarea 

procesului de 

armonizare a datelor 

elaborat. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 
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Obiectivul 7.2: Coordonarea activităţilor legate de dezvoltare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale. 

7.2.1.  Coordonarea activităţilor 

Consiliului INDS. 

DGCG Risc intern  

Lipsa de cvorum a 

Consiliului. 

100% Şedinţe a 

Consiliului organizate. 

100% Recomandări 

implementate. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

HG nr. 459/2017 

7.2.2.  Organizarea activităţii 

Grupurilor de lucru tematice 

în domeniul INDS: 

- GL privind partajarea datelor 

spaţiale. 

- GL tehnic 

- GL pentru consolidarea 

capacităţilor. 

DGCG Risc intern 

Lipsa de cvorum a GL. 

Nr. şedinţelor GL 

desfăşurate. 

Nr. deciziilor aprobate. 

Buget ARFC Trimestrul IV Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

Ordinele 

directorului general 

al ARFC nr. 

66/2017, 67/2017 și 

68/2017  

7.2.3.  Organizarea Conferinţei cu 

genericul “Ziua infrastructurii 

naţionale de date spaţiale”. 

DGCG 

FNDG 

Risc intern 

Lipsă de resurse umane 

Risc extern 

Finanțarea 

Nr. materialelor 

promoţionale pregătite.  

Eveniment organizat. 

Buget ARFC Trimestrul 

III-IV 

(septembrie-

octombrie) 

Legea nr. 254 din 

17.11.2016 

7.2.4.  Asigurarea participării la 

crearea Sistemului 

Informaţional Geografic la 

nivel de puncte de adresă 

pentru dezvoltarea SIG în 

statistica oficială a RM  

DCBI 

DGCG 

DRFPS 

(în colaborare 

cu BNS, ASP) 

Risc extern 

Ameninţări la adresa 

angajamentelor de 

colaborare 

Suport metodologic şi 

date spaţiale necesare 

pentru crearea bazei de 

date geospațiale în 

statistică oferite. 

Buget ARFC Trimestrul IV 

(decembrie) 

HG nr. 636/2019 

7.2.5.  Asigurarea participării la 

crearea Registrului unităților 

statistice georeferențiat 

DGCG 

DCBI 

DRFPS 

(în colaborare 

cu BNS, ASP) 

Risc extern 

Ameninţări la adresa 

angajamentelor de colaborare 

Contribuţia privind 

crearea Registrului 

unităților statistice 

georeferențiat acordată 

Buget ARFC Trimestrul 

III 2021 

(septembrie) 

HG nr. 636/2019 

7.2.6.  Asigurarea participării la 

crearea geoportalului 

statistic 

DGCG 

DCBI 

DRFPS 

(în colaborare 

cu BNS, ASP) 

Risc extern 

Ameninţări la adresa 

angajamentelor de colaborare 

Contribuţia privind 

crearea geoportalui 

statistic acordată. 

Buget ARFC Trimestrul IV 

2022 

(decembrie) 

HG nr. 636/2019 
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Obiectivul 8: Dezvoltarea colaborării internaţionale pe domeniile de activitate a Agenţiei. 

Obiectivul 8.1: Monitorizarea implementării proiectelor investiţionale. 

8.1.1.  Asigurarea realizării 

Proiectului Uniunii Europene 

TWINNING “Dezvoltarea 

serviciilor de rețea în 

Republica Moldova conform 

standardelor UE” pentru 

perioada 2020-2022 

DGCG, 

FNDG în 

comun cu 

subdiviziunile 

structurale 

implicate 

Risc intern 

- Lipsă de resurse umane. 

Risc Extern: 

- Finanțarea 

 

Raport despre situația 

actuală privind 

instituirea INDS 

întocmit. 

Nr. ateliere de lucru, 

discuţii iniţiate privind 

promovarea principiilor 

de interoperabilitate 

Politica de preţuri şi 

licenţiere a datelor 

spaţiale elaborată 

Buget 

ARFC, 

asistenţă 

externă 

Trimestrul IV 

(2020-2022) 

Acord de 

colaborare,  

Contract nr.  

Aid/167521/DD/AC

T/MD 

8.1.2.  Implementarea proiectului 

“Hărți Digitale pentru 

dezvoltare durabilă” pentru 

perioada 2019-2022 

DGCG, 

FNDG 

Î.S. 

INGEOCAD 

Risc intern: 

Lipsă de resurse umane şi 

capacităţi. 

Risc extern: 

Resurse financiare 

insuficiente. 

Hartă digitală creată. 

Registrul Denumirilor 

Geografice al RM creat. 

Nr. de instruiri privind 

utilizarea datelor 

geospațiale, seminare şi 

conferinţe organizate.  

Raport IGIF elaborat.  

Nr. de hărţi distribuite 

APC/APL. 

Buget 

ARFC, 

asistenţă 

externă 

Trimestrul IV 

(2019-2022) 

Acord de colaborare 

între ARFC şi MAE 

şi Autoritatea de 

Cartografie a 

Regatului 

Norvegiei, 

Contract nr. MDA-

19/0001 

8.1.3.  Asigurarea realizării 

Proiectului de înregistrare şi 

evaluare funciară, Componenta 

B1 - "Evaluarea iniţială a 

bunurilor imobile" şi B2 - 

"Reevaluarea bunurilor 

imobile". 

SEBI Risc intern: 

- Lipsă de resurse umane si 

capacităţi 

Risc Extern: 

Situaţii de criză 

Componentele B1 şi B2 

ale proiectului 

implementate conform 

Planului de acţiuni 

aprobat. 

 

Buget 

ARFC. 

PÎEF 

Trimestrul IV 

(2019-2024) 

Legea nr. 240/2018. 

Acord de 

colaborare. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&apply=N&aofr=167521&userlanguage=en
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8.1.4.  Asigurarea realizării 
Proiectului de înregistrare şi 

evaluare funciară, Componenta 

C, pct.3 „Sprijin pentru 

dezvoltarea Infrastructurii de 

Date Spațiale”. 

DGCG 

FNDG 

Risc intern: 

- Lipsă de resurse umane și 

capacități  

Risc Extern: 

- Resurse financiare 

insuficiente 

Specificații Tehnice 

elaborate.  

Geoportal IDS creat. 

Nr. de instruri privind 

aplicarea geoportalului 

organizate. 

Buget 

ARFC,  

PÎEF 

Trimestrul IV 

(2019-2024) 

Legea nr. 240/2018. 

Acord de 

colaborare.  

8.1.5.  Asigurarea realizării 
Proiectului Uniunii Europene 

în cadrul programului 

Erasmus+ „Ridicarea 

capacității bazată pe probleme 

de excelență academică în 

geoinformatică/GEOBIZ” 

DGCG 

 

Risc intern: 

- Lipsă de resurse umane și 

capacități  

Risc Extern: 

- Resurse financiare 

insuficiente 

Model de cooperare 

între Autoritățile de 

Cartografie și sectorul 

academic de specialitate 

creat. Program de 

educație în 

geoinformatică elaborat. 

Pagina web a proiectului 

creată şi menţinută. 

Nr. de şedinţe 

organizate. 

Buget 

ARFC,  

asistenţă 

externă 

Trimestrul IV 

(2021-2022) 

Acord de 

colaborare, Contract 

nr. 610225-EPP-1-

2019-1-HR-

EPPKA2-CBHE-JP. 

8.1.6.  Asigurarea contribuției ARFC 

la realizarea Proiectului 

„Comunitatea mea” pentru 

consolidarea capacităților 

guvernării locale pentru 

perioada 2020-2025 

DGCG 

 

Risc intern: 

- Lipsă de resurse umane și 

capacități  

 

Asistenţă metodologică 

la implementarea, 

dezvoltarea și 

menţinerea platformei 

GIS-Local acordată. 

Nr. de şedinţe şi 

seminare organizate/ la 

care s-a participat. 

Buget 

ARFC,  

asistenţă 

externă 

Trimestrul IV 

(2020-2025) 

Acord de colaborare 

între ARFC şi IREX  

Obiectivul 8.2: Asigurarea executării prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi urmărirea executării acestora de 

către celelalte părţi la tratate, obiect al cărora ţine de atribuţiile ARFC 

8.2.1.  Dezvoltarea colaborării 

internaţionale în domeniul 

relațiilor funciare, cadastrului, 

geodeziei, cartografiei şi 

geoinformaticii: 

- Comisia Europeană 

DGCG 

DRFPS 

DCBI 

FNDG 

ÎS 

Risc intern:  

Resurse umane și financiare 

limitate.  

Risc extern:  

Colaborare limitată cu 

instituţiile internaţionale. 

Nr. de proiecte realizate.  

Nr. vizitelor de studiu 

efectuate. 

Nr. de conferinţe, 

seminare şi mese 

rotunde organizate/ şi 

Buget ARFC Trimestrul IV Acorduri/ Contracte 

de colaborare 

Legea nr. 778/2001 

HG nr. 607/2001 

HG nr. 845/2012 

HG nr. 383/2010 
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- Asociaţia Europeană a 

Agenţiilor Naţionale de 

Cartografie 

„EuroGeographics” 

- Federaţia Internaţională a 

Geodezilor. 

- Autoritatea de Cartografie şi 

Cadastru a Regatului 

Norvegiei “Kerverket”. 

- Asociaţia Internaţională 

pentru Dezvoltare. 

INGEOCAD la care s-a participat.  

Nr. de rapoarte 

prezentate 

Legea nr. 240/2018. 

Acord de 

colaborare. 

8.2.2.  Colaborarea în cadrul 

Consiliului Interstatal pentru 

Geodezie, Cartografie, 

Cadastru și Teledetecție asupra 

Pământului 

DGCG 

DRFPS 

DCBI 

FNDG 

ÎS 

INGEOCAD 

Risc intern: 

- Resurse umane și financiare 

limitate 

Risc extern: 

- Colaborare limitată cu ţările 

membre CSI 

Eveniment comun 

realizat.  

Raport național 

prezentat.  

Informații și materiale la 

nivel de țară raportate în 

cadrul GL tematice.  

Deciziile/ hotărîrile 

Consiliului realizate și 

raportate.  

Buget ARFC Trimestrul IV Acord între 

Guvernul RM şi 

Guvernele ţărilor 

membre CSI nr. 179 

din 09-10-1992 

8.2.3.  Colaborarea în domeniile 

cadastrului, resurselor funciare, 

geodeziei și cartografiei, 

sistemelor informaționale 

geografice și teledetecției 

asupra Pămîntului/ schimbul 

reciproc de materiale 

topografo-geodezice și 

aerofotografice în cadrul 

Acordurilor de colaborare 

între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernele: 

- României. 

DGCG 

DRFPS 

DCBI 

FNDG 

ÎS 

INGEOCAD 

Risc intern: 

- Resurse umane și financiare 

limitate 

Risc extern: 

Colaborare limitată 

Nr. de acțiuni 

implementate. 

Schimb de date şi 

informaţii asigurat. 

Nr. de acte normative 

elaborate. 

Buget ARFC Trimestrul IV HG nr. 467/1999; 

Legea nr. 348/2001, 

HG nr. 397/1996, 

Acord nr. 244 din 

10-04-1996; 

HG nr. 703/1996; 

HG nr. 704/1996, 

Acord nr. 271 din 

08-10-1996; 

HG nr. 820/2000, 

Acord nr. 34 din 29-

06-2000; 

HG nr. 475/2007 
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- Ucrainei; 

- Federației Ruse; 

- Republicii Belarus; 

- Republicii Azerbaidjan. 

Obiectivul 8.3: Colaborarea internaţională în domeniul evaluării bunurilor imobile. 

8.3.1 Colaborarea cu Institutul 

Internaţional de Impozitare a 

Bunurilor Imobile. 

SEBI Risc intern 

Factorul timpului. 

Informaţia despre 

evaluarea bunurilor în 

scopul impozitării în 

RM prezentată. 

Informaţia privind 

activitatea institutului 

publicată pe pagina web 

oficială. 

Buget ARFC Trimestrul III HG. Nr. 383 din 

12.05.2010 

Regulamentul 

ARFC. 

8.3.2 Colaborarea cu Institutul 

Evaluatorilor Acreditaţi în 

evaluarea bunurilor în scopul 

impozitării (IAAO). 

SEBI Risc extern  

Condiţii financiare. 

Schimb de informaţii 

asigurat. 

Seminar organizat. 

ARFC devine membru 

IAAO. 

Buget ARFC Trimestrul IV HG. Nr. 383 din 

12.05.2010 

Regulamentul 

ARFC. 

 


