
 

Raport anual de activitate  

a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2020 

Planul de activitate a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2020, 

aprobat prin Ordinul ARFC nr. 01/2020, a asigurat implementarea priorităţilor şi 

obiectivelor documentelor de politici naţionale, intersectoriale şi sectoriale, precum şi 

angajamentelor internaţionale. 

Raportul privind desfăşurarea activităţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru 

pe parcursul anului 2020 a fost elaborat în conformitate cu Legea privind controlul 

financiar public intern nr.229/2010, precum și Standardele naţionale de control intern 

în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.189/2015, şi 

include principalele evoluţii, inclusiv restanţele în îndeplinirea acţiunilor planificate, 

respectiv în atingerea obiectivelor stabilite. Gradul de realizare a obiectivelor și 

acțiunilor planificate s-a evaluat în baza indicatorilor de performanță stabiliţi. 

Astfel, pentru anul 2020 pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru au fost 

precizate cheltuieli, conform Legii bugetului de stat, în sumă de 35831,7 mii lei pe 

următoarele subprograme din cadrul programului Geodezie, Cartografie şi Cadastru: 

 Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului – 7005,0 mii lei; 

 Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor – 2300,0 mii lei; 

 Evaluarea şi reevaluarea b.i. în scopul impozitării – 3950,0 mii lei; 

 Măsuri de geodezie, cartografie şi cadastru – 10822,7 mii lei;  

 Demarcarea frontierei de stat între RM şi Ucraina – 6000,0 mii lei;  

 Elaborarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 

(întreținerea aparatului central) – 5754,0 mii lei. 

Pe parcursul anului 2020 bugetul Agenției Relaţii Funciare şi Cadastru a fost 

executat în mărime de 30857,4 mii lei, ceea ce constituie circa 86,12 %.  

Ca rezultat al desfăşurării activităţii Agenţiei pe parcursul anului 2020 din 

numărul total de acţiuni planificate, aproximativ 60 % din acţiuni sunt realizate şi 

circa 25 % – în curs de realizare, iar realizarea a 15 % din acţiuni a fost suspendată, 

activităţi ce rămîn a fi îndeplinite pe parcurs, preponderent în ceea ce priveşte 

definitivarea proiectelor actelor normative iniţiate; un şir de activităţi aferente 

proiectelor de asistenţă externă; respectiv şi acţiunile ce ţin de organizarea şi 

desfăşurarea unor evenimente tematice şi şedinţe de lucru în domeniile de care 

Agenția Relaţii Funciare şi Cadastru este responsabilă, fiind stopate în conformitate 

cu prevederile Hotărîrilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, în 

legătură cu evoluţia procesului epidemiologic – infecţia Covid-19. 

Totodată, printre deficienţele întîmpinate la realizarea acţiunilor planificate 

pentru anul 2020, atît de ordin intern, cît şi extern, referitor la efectuarea lucrărilor cu 

finanţare din bugetul statului, beneficiar al cărora este Agenția Relaţii Funciare şi 

Cadastru, relevăm etapa mai îndelungată privind procesul de selectare a obiectelor şi 

mijloacelor financiare necesare, aprobate pentru implementarea Programului de 

conservare și sporire a fertilităţii solurilor, pentru care s-au sistematizat fișele de 

perimetru şi prezentat în modul stabilit Comisiei de selectare a mijloacelor și 

obiectelor, în cadrul căreia s-au aprobat de principiu fişele de perimetru înaintate de 

către autorităţile administraţiei publice locale, iar ulterior, dat fiind faptul că acestea 

s-au aflat în imposibilitate să achite integral suma pentru documentația de proiect, 

lucrările au rămas neexecutate. 



 

APROBAT 

Anatolie GHILAŞ, Director general al 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru 

/ semnat /  

_________________________ 

17  martie  2021 

Raport privind realizarea Planului de activitate a  

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe anul 2020 

Nr. 

crt. 
Acţiuni 

Responsabil 

(subdiviziuni) 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Notă privind realizarea și  

comentariile în argumentare 

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 

Termen de realizare: Trimestrul I 

1.1  Prezentarea proiectului de 

lege pentru modificarea 

unor acte normative (Legea 

nr. 778/2001, Legea nr. 

254/2016 şi Legea nr. 

160/2011) în cadrul 

şedinţelor Comisiilor 

parlamentare şi în plenul 

Parlamentului. 

DGCG Proiect adoptat Realizat. 

Legea adoptată nr. 16/2020 și publicată 

în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

1.2  Modificarea Legii 

cadastrului bunurilor 

imobile nr. 1543/1998 

pentru ajustarea la noile 

prevederi ale Codului civil. 

Termen conform PAG* 

martie 2020 

DCBI 

ASP 

Proiect aprobat Realizat. 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

356 din 10.06.2020 şi remis 

Parlamentului, înregistrat cu nr. 246 din 

15.06.2020.  

Proiectul dat a fost adoptat prin Legea 

nr. 155 din 20.07.2020. 

De asemenea, al doilea proiect de 

hotărîre a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 882 din 09.12.2020 şi 

remis Parlamentului, înregistrat cu nr. 

508 din 10.12.2020. 

1.3  Modificarea HG nr. 

1030/1998 despre unele 

măsuri privind crearea 

cadastrului bunurilor 

imobile. 

Termen conform PAG* 

martie 2020 

DCBI 

GL 

Proiect aprobat Realizat. 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

345 din 10 iunie 2020. 

Termen de realizare: Trimestrul II 

1.4  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului de 

aprobare a cadastrului 

DCBI 

 

Proiect aprobat Realizat. 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

357 din 10 iunie 2020. 



 

funciar naţional pe anul 

2019 (situaţia la data 

01.01.2020). 

1.5  Asigurarea participării la 

elaborarea Regulamentului 

cu privire la modalitatea de 

ţinere a SI „Registrul 

Solurilor RM”. 

DRFPS 

(în conlucrare 

cu MADRM 

şi APP) 

Proiect aprobat Realizat. 

Regulamentul privind modul de ţinere a 

SI „Registrul solurilor Republicii 

Moldova” a fost aprobat prin HG nr. 

835/2020. 

1.6  Asigurarea participării la 

elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la transmiterea şi 

modificarea destinaţiei 

terenurilor pentru staţiile de 

irigare din localităţile 

Zîrneşti-Cahul şi Cicoara-

Cahul. 

DRFPS 

(în conlucrare 

cu APP, 

MADRM, 

AAM, FPM) 

Proiect aprobat Realizat. 

HG aprobată nr. 198/2020. 

1.7  Asigurarea participării la 

crearea condițiilor pentru 

construcția infrastructurii 

tehnice și de producere în 

subzona Cahul, ZEL „Bălţi” 

Termen conform PAG* 

iunie 2020 

DRFPS, 

DCBI 

(în conlucrare 

cu MEI) 

 

Proiect aprobat Realizat. 

HG aprobată nr.65/2020. 

1.8  Elaborarea reglementărilor 

şi fişelor tipizate la 

procedura de consolidare a 

terenurilor, aprobate prin 

HG nr. 1075/2007 

DRFPS 

(în comun cu 

MADRM) 

Proiect aprobat Realizat. 

Fișele tipizate la procedura de 

consolidare a terenurilor au fost 

aprobate prin Ordinul ARFC nr. 33 din 

09.07.2020. 

1.9  Modificarea HG nr. 

186/2009 cu privire la unele 

măsuri privind asigurarea 

activităţii Portului 

Internaţional Liber 

Giurgiuleşti 

DRFPS 

SJ 

Proiect aprobat Realizat. 

HG aprobată nr.335/2020. 

1.10  Modificarea Instrucţiunii cu 

privire la executarea 

lucrărilor cadastrale la nivel 

de clădiri si încăperi izolate 

nr. 07 din 17.01.2015. 

DCBI 

GL 

Proiect aprobat Realizat. 

Proiect aprobat prin Ordinul ARFC nr. 

20 din 05.05.2020 și înregistrat la 

Ministerul Justiției. 

1.11  Modificarea Instrucţiunii cu 

privire la executarea 

lucrărilor cadastrale la nivel 

de teren, aprobată prin 

Ordinul directorului general 

al ARFC nr. 70/2017. 

DCBI 

GL 

Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 
Proiectul se află la etapa de definitivare, 

în contextul operării modificărilor la 

Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 

1543/1998. Realizarea acțiunii va 

continua pe parcursul anului 2021. 

1.12  Definitivarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire 

la reevaluarea bunurilor 

imobile în scopul 

impozitării 

SEBI 

GL 

(Min Fin, 

ASP) 

Proiect aprobat Realizat. 

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu 

privire la evaluarea şi reevaluarea 

bunurilor imobile în scopul impozitării, 

elaborat în comun cu Ministerul 

Finanțelor, a fost aprobat prin HG nr. 

827/2020. 



 

1.13  Elaborarea proiectului HG 

privind modificarea HG nr. 

670/2003 despre aprobarea 

Programului de măsuri 

privind implementarea 

noului sistem de evaluare a 

bunurilor imobile în scopul 

impozitării. 

SEBI 

GL 

Proiect aprobat Realizat. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 345/2020 

au fost operate modificări pentru cea de a 

treia etapă a Programului de stat de 

creare a cadastrului bunurilor imobile, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1030/1998, preconizată pentru perioada 

2020-2023. Prin urmare, în scopul 

asigurării evaluării tuturor terenurilor şi 

altor bunuri imobile, printre obiectivele 

specifice ale Programului enunţat, s-a 

stabilit şi obiectivul privind completarea 

şi actualizarea informaţiei despre 

valoarea determinată în scopul 

impozitării a bunurilor imobile din 

localităţile urbane şi rurale. 

1.14  Restabilirea mecanismului 

de certificare a evaluatorilor 

bunurilor imobile, a 

inginerilor cadastrali şi 

geodezi 

SEBI 

DCBI 

DGCG 

GL 

Proiect aprobat Realizat. 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

409 din 17.06.2020 şi remis 

Parlamentului, înregistrat cu nr. 268 din 

22.06.2020 şi adoptat prin Legea nr. 

154 din 20.07.2020. Astfel, întru 

executarea Legilor de profil, Legea nr. 

788/2001, Legea nr. 989/2002, Legea 

nr. 354/2004, și Legea nr. 160/2011 s-a 

elaborat proiectul hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la certificarea specialiștilor în 

domeniile geodeziei, cartografiei, 

prospecțiunilor topografice, 

geoinformaticii, evaluării bunurilor 

imobile și cadastrului, aprobat prin HG 

nr. 817/2020 și în baza acestei HG s-a 

elaborat şi aprobat Ordinul ARFC nr. 

01/2021 cu privire la instituirea 

comisiilor de certificare și comisiilor de 

examinare a contestațiilor. 

1.15  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 

GL, ASP 

Proiect aprobat Acţiune în curs de realizare.  

Se efectuează în comun cu proiectul 

Înregistrarea şi evaluarea funciară, ASP. 

Elaborat un model de evaluare a 

bunurilor imobile locative în scop de 

impozitare, pentru alte categorii de 

bunuri imobile – modelele vor fi 

elaborate în anul 2021. 

1.16  Elaborarea actului normativ 

privind determinarea 

gradului de finalizare a 

construcţiilor în scopul 

impozitării. 

SEBI, 

DCBI, 

MEI 

ASP 

Proiect aprobat Acţiune în curs de realizare. 
Este iniţiat un proiect-pilot cu primăria 

mun. Chişinău. Finalizarea elaborării 

procedurii – anul 2021. 

Termen de realizare: Trimestrul III 



 

1.17  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 

Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare 
Proiect definitivat şi urmează a fi 

promovat în dependenţă de adoptarea de 

către Parlament a proiectului Codului 

funciar în redacţie nouă, elaborat de 

către MADRM. 

1.18  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Metodologiei de formare a 

tarifelor pentru serviciile de 

reţea. 

DGCG Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 
Proiectul HG a fost supus Analizei de 

impact și ca urmare s-a constatat că 

proiectul urmează să fie expediat 

Ministerului Finanțelor pentru expertiza 

financiară, deoarece serviciile vor fi 

acoperite de la bugetul de stat. Totodată, 

acțiunea este planificată spre realizare 

în cadrul proiectului Twinning 2 

„Dezvoltarea serviciilor de rețea în 

Republica Moldova conform 

standardelor UE, pentru perioada 2020-

2022”, în curs de desfășurare și conform 

planului din cadrul proiectului este 

planificat în perioada 2021-2022. 

Acţiune cu trecere pentru anul 2021. 

1.19  Definitivarea modificărilor 

la Hotărârea Guvernului nr. 

1303 din 24.11.2004 despre 

aprobarea Regulamentului 

cu privire la evaluarea 

bunurilor imobile în scopul 

impozitării. 

SEBI 

GL 

Proiect aprobat Realizat. 

Proiect aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 827/2020. 

1.20  Elaborarea metodologiei de 

reevaluare a bunurilor 

imobile cu destinaţie 

comercială şi industrială 

SEBI 

SFS, ASP, 

GL 

Proiect aprobat Acţiune în curs de realizare.  

La etapa iniţială se colectează datele 

despre tranzacţii cu bunurile imobile 

comerciale şi industriale. Metodologia va 

fi elaborată în comun cu Proiectul 

Înregistrarea şi evaluarea funciară. 

1.21  Revizuirea metodologiei de 

reevaluare a terenurilor cu 

destinaţie agricolă cu 

construcţii 

SEBI 

SFS, ASP, 

GL 

Proiect aprobat Urmează a fi realizată în anul 2022 în 

comun cu experţii Proiectului 

Înregistrarea şi evaluarea funciară 

Termen de realizare: Trimestrul IV 

1.22  Asigurarea participării la 

modificarea Legii nr. 

1247/1992 privind 

reglementarea regimului 

proprietăţii funciare şi 

monitoringul funciar. 

DRFPS 

DCBI 

GL 

(în conlucrare 

cu MADRM, 

ÎS IPOT) 

Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea proiectului de lege privind 

reglementarea regimului proprietăţii 

funciare, cadastru şi monitoring funciar a 

fost definitivat în cadrul grupului de 

lucru instituit prin Ordinul ARFC nr. 14 

din 20.03.2019, și plasat pe pagina web 

oficială a ARFC pentru consultare 

publică și propuneri. Analiza impactului 



 

de reglementare la proiectul dat urmează 

a fi examinată în cadrul Grupului de 

lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementarea activităţii de 

întreprinzător. Realizarea acțiunii va 

continua pe parcursul anului 2021. 

1.23  Elaborarea proiectelor 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea 

destinaţiei terenurilor. 

DRFPS 

 

Proiecte 

aprobate 

Realizat. 

S-au examinat şi elaborat 11 proiecte de 

hotărîri ale Guvernului dintre care 5 

proiecte au fost aprobate: 

1. HG nr. 65/2020 (în scopul 

construcţiei halelor de producere ZEL 

„Bălți”). 

2. HG nr. 110/2020 (în scopul 

construcţiei unui turn de 

radiocomunicaţii). 

3. HG nr. 198/2020 (în scopul 

reabilitării sistemului centralizat de 

irigare Chircani-Zîrneşti). 

4. HG nr. 626/2020 (în scopul 

reabilitării drumului naţional R16 Bălţi-

Făleşti-Sculeni). 

5. HG nr. 816/2020 (în scopul 

reabilitării drumului naţional M3 

Chişinău-Comrat-Giurgiuleşti-frontiera 

cu România). 

1.24  Modificarea Codului 

Funciar al Republicii 

Moldova (privitor la 

modificarea categoriilor de 

destinaţie a terenurilor şi 

clasificatorul terenurilor). 

DCBI 

GL 

Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare 
Proiect definitivat şi urmează a fi 

promovat în dependenţă de adoptarea de 

către Parlament a proiectului Codului 

funciar în redacţie nouă, elaborat de 

către MADRM. 

1.25  Elaborarea proiectului 

hotărârii de Guvern cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului privind 

modul de ţinere a sistemului 

informaţional automatizat 

„Registrul obiectelor de 

infrastructură tehnico-

edilitară” (ROITE). 

DCBI, 

GL 

Proiect aprobat Acțiunea a fost stopată, s-a înaintat o 

solicitare Cancelariei de Stat privind 

coordonarea organizării unei şedinţe de 

lucru, cu participarea autorităţilor 

interesate, în vederea identificării 

soluţiilor de modificare a Legii nr. 

150/2017 cu privire la Registrul 

obiectivelor de infrastructură tehnico-

edilitară, în contextul aprobării cadrului 

normativ aferent INDS (Legea nr. 

254/2016 şi HG nr. 458/2017), cît şi 

dezvoltarea unor viziuni noi privind 

evidenţa obiectelor de infrastructură 

tehnico-edilitară. 

1.26  Elaborarea Conceptului SI 

„Cadastrul folosinţelor 

funciare”. 

DRFPS, 

DCBI,  

GL, ÎS IPOT/ 

ÎS 

INGEOCAD 

Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 

S-au sistematizat informațiile pe 

domeniul dat. A fost creat grupul de 

lucru. Propunerile vor fi consultate/ 

examinate în cadrul ședinței următoare 

a GL. Realizarea acțiunii va fi posibilă 

după operarea modificărilor la cadrul 

normativ. 



 

1.27  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

Strategia si Planul de 

Acţiuni pentru 

implementarea Cadrului 

Integrat de Date Geospaţiale 

DGCG Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 

În cadrul Proiectului Twinning (2020-

2022) cu ajutorul experților în perioada 

septembrie – decembrie s-a efectuat 

analiza INDS în Republica Moldova și s-

a elaborat raportul, în baza căruia va fi 

elaborat Programul de implementare a 

INDS și planul de implementare pe 3-5 

ani cu foaia de parcurs. Elaborarea 

proiectului integral al Programului este 

planificată pentru sem. I al anului 2021. 

1.28  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la crearea 

Registrului Denumirilor 

Geografice 

DGCG Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 

Acțiunea este parte componentă a 

proiectului “Hărți Digitale pentru 

dezvoltare durabilă”, cu numărul de 

referință MDA-19/0001, suport tehnic 

beneficiat din partea Ministerului 

Afacerilor Externe al Guvernului 

Regatului Norvegiei pentru perioada 

2019-2022. 

Proiect în curs de elaborare. 

- a fost creat Grupul de lucru pentru 

Denumiri geografice, 

- au fost selectate și sistematizată 

informația cu privire la baza 

legislativă, 

- competențele autorităților publice 

centrale și locale. 

1.29  Elaborarea Planului de 

acţiuni privind 

Managementul punctelor 

Arcului Geodezic Struve în 

Republica Moldova 

DGCG Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 

Proiectul a fost elaborat și avizat de 

către entitățile publice interesate. 

Acţiune cu trecere în anul 2021. 

1.30  Dezvoltarea standardelor 

pentru partajarea datelor 

spațiale 

DGCG Nr. de standarde 

elaborate 

Acțiune în curs de realizare. 

Acțiunea este parte componentă a 

Proiectului de înregistrare şi evaluare 

funciară, Componenta C3 Suport pentru 

dezvoltarea Infrastructurii de Date 

Spațiale, Acord de finanţare încheiat 

dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare, la 17 

septembrie 2019, ratificat prin Legea nr. 

240/2018.  

În anul 2020 au fost elaborați TR pentru 

definirea standardelor naționale pentru 

IDS/ Infrastructura de Date Spațiale pe 

baza standardelor internaționale:  

• Definirea modelului de date pentru 

publicarea datelor spațiale; 

• Crearea capacității interne pentru a 

menține Standardul Național și Modelul 

de Date 

• Implementarea Web GIS. 



 

1.31  Dezvoltarea cadrului 

normativ pentru procedura 

de contestare şi soluţionare 

a contestărilor privind 

rezultatele evaluării 

SEBI 

GL 

Proiect aprobat Acțiune în curs de realizare. 

Proiectul urmează a fi elaborat în 

comun cu consultanţii internaţionali ai 

Proiectului înregistrarea şi evaluarea 

funciară. Realizarea acţiunii va continua 

pe parcurs 

1.32  Elaborarea standardelor 

naţionale de evaluare. 

SEBI 

GL 

2 standarde 

aprobate 

Realizat. 

A fost iniţiată activitatea de elaborare a 

Standardelor Naţionale de evaluare prin 

adaptarea standardelor internaţionale de 

evaluare la cadrul normativ naţional din 

domeniu. Au fost elaborate primele două 

standarde naţionale: 

1. Valoarea de piaţă. Tipurile de valori. 

2. Termeni de referință. Elaborarea 

raportului de evaluare 

1.33  Elaborarea Programului de 

Dezvoltare Strategică a 

ARFC pentru anii 2020-

2022. 

SAMEP în 

comun cu 

subdiviziunil

e structurale 

Program 

aprobat. 

Acțiune în curs de realizare. 

Proiect în proces de elaborare. 

1.34  Managementul punctelor 

Arcului Geodezic Struve - 

patrimoniu mondial 

UNESCO. 

DGCG Raport prezentat 

UNESCO. 

100% Puncte 

menţinute. 

Acțiune realizată. 

S-a elaborat proiectul raportului 

național și prezentat la UNESCO. 

1.35  Implementarea Cadrului  

Integrat de Informații 

Geospațiale (IGIF) 

DGCG Implementarea 

indicatorului 

strategic 9, 

comunicare și 

angajamente în 

Moldova  

 

Acțiune în curs de realizare. 
Acțiunea este parte componentă a 

Proiectului de înregistrare şi evaluare 

funciară, Componenta C3. 

În anul 2020 au fost elaborați TR 

pentru Indicatorul IGIF 9 (SP9) ce se 

referă la comunicare și angajament, 

pentru a identifica utilizatorii de date 

spațiale și nevoile acestora, pentru a 

comunica eficient politica și beneficiile 

geospațiale și pentru a dezvolta relații 

constructive, de colaborare și de 

durată. 

1.36  Elaborarea Planului  de 

Afaceri pentru Infrastructura 

Națională de Date Spațiale în 

Republica Moldova (INDS) 

 

DGCG Plan de afaceri 

pentru 

Infrastructura 

Națională de 

Date Spațiale în 

Republica  

Moldova 

elaborat 

Acțiune în curs de realizare. 

Acţiunea este cu trecere în anul 2021, 

parte componentă a Proiectului UE 

Twinning, pentru perioada 2020-2022. 

În anul 2020 au fost elaborați TR pentru: 

i) Modelul de afaceri pentru INDS; 

ii) Model de finanțare pentru INDS 

iii) Opțiunile modelului de preț pentru 

datele spațiale; 

iv) Opțiunile modelului de licențiere 

pentru date spațiale; 

v) Modelul de parteneriat pentru INDS; 

vi) Analiza cost-beneficiu pentru datele 

geospațiale din Moldova. 

 



 

Nr. 

crt. 
Acţiuni 

Responsab

il 

Indicatori de 

produs/ rezultat 

Termen de 

realizare 

Notă privind realizarea și  

comentariile în argumentare 

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 

 

 

 

 

 

3) Evidenţa grafică a 

terenurilor 

DRFPS Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Realizat. 

1) Încheiat contractul privind 

executarea lucrărilor de investigaţii 

pedologice la scara 1:10000 în 14 

UAT ale raionului Floreşti (set 

complet). 

2) Fișele tipizate au fost avizate de 

către autoritățile implicate, s-a 

aprobat prin Ordinul ARFC nr. 33 

din 09.07.2020, iar ulterior vor fi 

elaborate caietele de sarcini 

respective. 

3) Odată cu operarea modificărilor 

cadrului normativ se va stabili 

grupul de lucru pentru participarea 

la elaborarea caietului de sarcini. 

2.2.  Coordonarea executării 

lucrărilor de investigaţii 

pedologice. 

DRFPS, 

SE-F  

Lista UAT 

întocmită. 

27900 ha 

terenuri agricole 

cu cercetări 

pedologice 

efectuate. 

Hărţi pedologice 

a UAT 

întocmite. 

100% Registre 

verificate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări în sumă de 

2.436.662,80 lei pentru 14 UAT din 

raionului Floreşti, pe suprafaţa de 

24276 ha terenuri agricole, inclusiv 

elaborarea hărţilor preliminare de 

lucru şi vectorizarea hărţilor 

pedologice. 

Au fost verificate Registrele nr.1-8 

şi actele de îndeplinire a lucrărilor, 

conform graficului stabilit la 

achiziţie. 

2.3.  Evidenţa grafică în 

cadrul ţinerii 

cadastrului funciar 

prin crearea datelor 

spaţiale şi textuale 

despre folosinţele 

funciare în cadrul 

zonelor-pilot. 

DRFPS 

DCBI 

în 

conlucrare 

cu 

MADRM, 

şi ÎS 

IPOT/ ÎS 

INGEOC

AD 

Zona-pilot 

identificată 

pentru 6 UAT. 

Sistem 

informaţional 

creat şi menţinut. 

100% Registre 

verificate. 

Trimestrul 

IV 

În curs de realizare. 

Se stabileşte zona-pilot în care vor 

fi organizate lucrările respective. 

Realizarea acțiunii va continua pe 

parcursul anului 2021. 

2.4.  Consultarea APL 

privind definitivarea 

lucrărilor cadastrale 

iniţiate, necesare 

înregistrării primare 

masive a bunurilor 

DCBI 

GL 

Numărul de 

consultări, 

demersuri 

examinate. 

Lucrări 

definitivate 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Conform Legii nr. 240/2018 pentru 

ratificarea Acordului de finanţare 

dintre RM şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare în 

vederea realizării Proiectului de 



 

imobile proprietate 

privată. 

pentru 7 UAT de 

nivelul I. 

înregistrare şi evaluare funciară, 

lucrările cadastrale pentru 

înregistrarea primară masivă a 

bunurilor imobile vor fi executate 

în cadrul proiectului respectiv în 

perioada 2019-2024. 

S-au îndeplinit şi recepţionat 

lucrările iniţiate în anul 2019, 

conform contractelor de achiziţie 

publică a serviciilor respective, 

pentru 5 localităţi, în sumă de 

340993 lei pentru 5882 bunuri 

imobile, inclusiv: 

- Ciucur-Mingir, r. Cimişlia, 1133 

bunuri imobile; 

- Cotovscoe, UTA Găgăuzia, 522 

bunuri imobile; 

- Lingura, r. Cantemir, 1159 bunuri 

imobile; 

- Sărata-Răzeşti, r. Leova, 1199 

bunuri imobile; 

- Cîrpeşti, r. Cantemir, 1869 bunuri 

imobile. 

2.5.  Înregistrarea primară 

masivă a bunurilor 

imobile şi a drepturilor 

asupra lor şi a altor 

servicii legate de 

înregistrare. 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

11206 terenuri 

înregistrate 

13799 case de 

locuit 

individuale cu 

accesorii (cu sau 

fără teren) 

înregistrate 

Modificări în 

RBI efectuate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au înregistrat 420 b. i., inclusiv: 

139 terenuri, 281 case de locuit 

individuale cu accesorii (cu sau fără 

teren) şi efectuate 65 modificări în 

RBI, în sumă de 27511 lei, în baza 

contractului de achiziţie publică a 

serviciilor respective pentru 

localităţile în care s-au executat 

deja lucrările. 

2.6.  Crearea şi menţinerea 

SIA „Registrul de stat 

al UAT şi al adreselor” 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

Date referitoare 

la adresele 

clădirilor 

validate. 

Sistem 

informaţional 

funcţional. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au prestat servicii de creare a SIA 

RUATA în sumă de 346.626,26 lei, 

inclusiv cu întocmirea materialelor 

pentru înregistrarea obiectelor 

informaţionale, pentru: 

- Întocmirea a 36 planuri de adrese 

ale construcţiilor 

- Pregătirea informaţiei pentru 

aprobarea planurilor de adrese, în 

cazul cînd în localitate lipseşte 

numărul poştal al clădirii – 17546 

clădiri convenţionale. 

- Pregătirea informaţiei pentru 

aprobarea planurilor amplasării 

străzilor, în cazul cînd în localitate 

lipseşte denumirea străzii – 3860 

segmente convenţionale de stradă. 

- Înregistrarea primară masivă a 

27738 obiecte informaţionale (549 



 

străzi, 2628 segmente de stradă, 

12919 adrese ale construcţiilor şi 

9617 adrese ale încăperilor izolate, 

2025 date ref. la denumirea străzilor 

validate). 

De asemenea pentru stabilirea pe 

teren a 21 segmente de hotar ale 

UAT şi ale intravilanului 

localităţilor s-au valorificat 

28.373,64 lei. 

2.7.  Înregistrarea dreptului 

de proprietate asupra 

bunurilor imobile 

amplasate în 

localităţile rurale, în 

temeiul certificatului 

de moştenire. 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

75000 bunuri 

imobile 

înregistrate în 

RBI. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au prestat servicii în sumă de 

2.217.840 lei pentru înregistrarea a 

55446 bunuri imobile. 

2.8.  Corectarea erorilor 

comise la întocmirea 

planurilor cadastrale 

DCBI, 

SE-F 

ASP 

2630 de erori 

corectate. 

Nr. modificărilor 

efectuate în RBI. 

100% Registre 

verificate. 

Trimestrul 

IV 

Lucrările respective se execută în 

cadrul Proiectului de înregistrare şi 

evaluare funciară pentru perioada 

2019-2024, ratificat prin Legea nr. 

240/2018 

Sub-programul: Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor 

2.9.  Sistematizarea 

informaţiilor (fişelor 

de perimetru) pentru 

înaintarea propunerilor 

la elaborarea 

proiectului de ordin al 

MADRM privind 

aprobarea Listei 

obiectelor şi 

mijloacelor necesare 

pe anul 2020 pentru 

realizarea Planului de 

acţiuni pe anii 2017-

2020 pentru 

implementarea 

Programului de 

conservare şi sporire a 

fertilităţii solurilor. 

DRFPS 

(în 

conlucrare 

cu 

MADRM 

şi Comisia 

Republica

nă pe 

domeniu). 

Set de acte 

înaintat spre 

examinare 

Comisiei 

Republicane pe 

domeniu şi 

plasat pe pagina 

web a ARFC. 

Propuneri 

înaintate 

MADRM spre 

aprobare. 

2 rapoarte 

semestriale şi un 

raport anual 

privind gradul de 

realizarea a 

executării 

lucrărilor 

întocmite. 

Trimestrul 

II 

Realizat. 

Au fost discutate online cu primăria 

com. Cărpineni prezentarea 

suportului pentru întocmirea 

caietului de sarcini la executarea 

lucrărilor de conservare și sporire a 

fertilității solurilor. Conform 

rectificărilor Legii bugetului au fost 

redistribuite circa 11,143 mln. lei. 

La obiectivul nr.2 s-au valorificat 

circa 1076157.20 lei pentru 

definitivarea SIA RSRM. 

Au fost sistematizate fișele de 

perimetru pentru Comisia de 

selectare a mijloacelor și obiectelor, 

în cadrul căreia s-au aprobat de 

principiu fişele de perimetru 

înaintate de către 8 UAT din RM. 

Din motiv că primăriile urmau să 

achite 100% pentru documentația de 

proiect, iar din lipsă de mijloace 

financiare aceasta nu a fost 

executată. 

2.10.  Efectuarea lucrărilor 

antierozionale, de 

protecţie şi sporire a 

fertilităţii solurilor, 

conform ordinului 

MADRM privind 

DRFPS, 

SE-F 

 

Suprafaţa 

terenurilor 

protejate contra 

inundaţiilor şi 

eroziunii (ha). 

Nr. de iazuri 

Trimestrul 

II- IV 

Nu s-au executat, deoarece nu este 

aprobat Ordinul MADRM pentru 

asemenea lucrări, conform pct. 4 al 

HG nr. 626/2011. 

ARFC a solicitat MADRM prin 

scrisoarea 36/01-06/385 din 



 

aprobarea Listei 

obiectelor şi 

mijloacelor necesare 

pe anul 2020 pentru 

realizarea Planului de 

acţiuni pe anii 2017-

2020 pentru 

implementarea 

Programului de 

conservare şi sporire a 

fertilităţii solurilor. 

construite 

(lucrări 

continuate). 

Lungimea 

canalelor şi a 

albiilor rîurilor 

mici curăţate 

(km). Nr. de 

proiecte ale 

lucrărilor 

antierozionale 

elaborate. 

Suprafaţa 

terenurilor 

fertilizate (ha). 

100% Registre 

verificate. 

23.06.2020 redistribuirea 

mijloacelor financiare de circa 

11143 mii lei către alte proiecte ale 

ramurilor economiei naționale. 

Conform rectificărilor Legii 

bugetului au fost redistribuite circa 

11,143 mln. lei. 

Au fost sistematizate fișele de 

perimetru pentru Comisia de 

selectare a mijloacelor și obiectelor, 

în cadrul căreia s-au aprobat de 

principiu fisele de perimetru 

înaintate de către 8 UAT din RM. 

Din motiv că primăriile urmau să 

achite 100% pentru documentația de 

proiect, iar din lipsă de mijloace 

financiare aceasta nu a fost 

executată. 

2.11.  Crearea Bazei de date 

şi întreţinerea S.I.A. 

„Registrul Solurilor 

RM”. 

DRFPS, 

SE-F 

 

Informaţia grafică 

creată pentru S.I.A 

„Registrul 

Solurilor RM”. 

Sistem 

informaţional 

funcţional. 

100% Registre 

verificate. 

Trimestru

l IV 

Realizat. 

A fost monitorizat și verificat actul 

de executare a lucrărilor la Crearea 

Bazei de date şi întreţinerea S.I. 

„Registrul Solurilor RM”, în sumă 

de 1076157.20 lei, conform 

contactului de achiziție publică 

încheiat între ARFC și ÎS IPOT. 

Sub-programul: Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobile 

2.12.  Efectuarea lucrărilor 

de reevaluarea specială 

a bunurilor imobile în 

scopul impozitării. 

SEBI, 

SE-F 

ASP 

Contract semnat 

95%. de bunuri 

imobile reevaluate 

din bunuri imobile 

noi, înregistrate în 

cadastru. 

10 acte de control 

selectiv întocmite. 

52000 de bunuri 

imobile 

reevaluate. 

Trimestru

l IV 

Realizat. 

S-au prestat servicii de reevaluare 

specială în scopul impozitării (ceea 

ce prezintă evaluarea bunurilor 

imobile noi construite, precum și a 

celor care au suferit schimbări 

esențiale după evaluarea primară a 

acestora), în baza contractului de 

achiziție publică încheiat între 

ARFC și ASP, pentru 30.703 

bunuri imobile în sumă de 

2.078.139,15 lei. 

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. 

INGEOC

AD 

Sistem menţinut. 

Nr. intervenţiilor 

soluţionării 

problemelor 

apărute - staţii şi 

echipament 

funcţional.  

Staţie integrată în 

cadrul EPN. 

100% Registre 

verificate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări de menţinere a 

sistemului în sumă de 417.752,4 lei, 

inclusiv asigurarea datelor EPN; 

corectarea erorilor şi înlăturarea 

defecţiunilor legate de funcţionarea 

sistemului; lucrări de recalculare a 

reţelei MOLDPOS. 



 

2.14.  Întreţinerea Reţelei 

Geodezice Naţionale 

(RGN) de ordinul 0, I 

şi II 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOC

AD 

Nr. punctelor 

RGN întreţinute. 

100% Registre 

verificate 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări de restabilire a 

punctelor RGN de ordinul 1 şi 2 în 

sumă de 426.961,2 lei, inclusiv 

pentru 23 puncte ale RGN 1 şi 134 

puncte ale RGN 2. 

2.15.  Supravegherea Reţelei 

Naţionale de 

Nivelment (RNN) de 

ordinul I şi II. 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOC

AD 

Reţea Naţională 

de Nivelment 

creată. 

100% Registre 

verificate 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări pentru 

poligonul III - Ungheni - Lipcani - 

Ocniţa - Bălţi - Soroca - Floreşti - 

Rezina - Orhei - Criuleni – 

Bulboaca, în sumă de 241032 lei, 

inclusiv pentru: 

Cercetarea şi renovarea a 6 repere 

murale. 

Cercetarea 4 repere murale. 

Cercetarea şi renovarea a 7 repere 

de sol. 

Cercetarea unui reper de sol 

Determinarea coordonatelor a 9 

puncte de cat. I, prin metoda GPS, 

cu doi receptori în Real Time. 

Pregătirea și instalarea a 5 reperaje 

murale pentru drumuirea de 

nivelment de clasa II - cat. II. 

Executarea drumuirii de nivelment 

de clasa II - cat. V-14,96 km. 

Executarea drumuirii de nivelment 

de clasa II - cat.VI-10 km. 

Executarea drumuirii de nivelment 

de clasa II -cat.VII-4,2 km. 

Executarea drumuirii de nivelment 

de clasa II - cat.VIII-3,78 km. 

Prelucrarea materialelor de nivelare 

a clasei II-45,76 km. 

Pentru lucrările de compensare a 

738 puncte ale RNN clasa 1 şi 2 şi 

întocmirea catalogului a 747 puncte 

de nivelment, întocmire a 

proiectului de compensare şi 

elaborarea raportului tehnic final -  

1814,82 km, s-au valorificat 

1.836.258,0 lei. 

2.16.  Crearea Reţelei 

Gravimetrice 

Naţionale de ordinul 

III. 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOC

AD 

Reţea 

Gravimetrică 

Naţională creată. 

100% Registre 

verificate 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări pentru crearea 

reţelei gravimetrice naţionale (etapa 

3 - crearea reţelei gravimetrice de 

sprijin ordinul III (RGS-III)) în 

sumă de 1.782.993,6 lei, inclusiv: 

Cercetarea şi renovarea punctelor 

gravimetrice de ordinul 3 -32 

puncte. 

Cercetarea punctelor gravimetrice 

de ordinul 3 -20 puncte. 



 

Recunoaşterea punctelor 

gravimetrice de ordinul 3 -42 

puncte. 

Confecţionarea centrelor M-2 – 32 

centre. 

Instalarea centrelor M-2 – 32 centre. 

Confecționarea și instalarea  pe 

pămînt – 10 puncte. 

Măsurători gravimetrice în punctele 

de ordinul 3 – 73 puncte. 

Determinarea coordonatelor 

punctelor prin metoda GPS cu doi 

receptori în Real-Time – 44 puncte. 

Prelucrarea măsurătorilor 

gravimetrice - 69 puncte. 

2.17.  Crearea seturilor de 

date spațiale 

(ortoimagini) 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOC

AD 

Licitaţie 

desfăşurată. 

Aerofotografiere 

2020 pentru 

teritoriul RM 

efectuată.  

Seturi de date 

privind 

ortoimaginile 

2020 create. 

100% Registre 

verificate 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări de fotografiere 

aeriană, crearea imaginilor 

orthophoto şi Modelului Digital al 

Reliefului pentru teritoriul RM - 

sectorul Centru în sumă de 

4.623.702,0 lei, inclusiv pentru: 

Elaborarea proiectului tehnic 

(documentaţia de proiectare şi deviz 

pentru executarea lucrărilor) - un 

raport. Marcarea a 152 puncte de 

reper. 

Determinarea coordonatelor pentru 

152 puncte de reper (prin măsurători 

GNSS) prin metoda staţiilor 

autonome satelite cu doi receptori - 

cat. I. 

Prelucrarea materialelor 

(determinărilor GNSS şi calcularea 

coordonatelor punctelor de control) 

determinării prin satelit pentru 152 

coordonate. 

Aerofotografierea pe o suprafaţă de 

10000 km
2
, triangularea şi crearea 

imaginilor orientate. Se examinează 

imaginile și se efectuează controlul 

calității. Perfectarea 

ortofotoplanurilor digitale – 9997,24 

km
2
 

Elaborarea raportului tehnic – 1. 

2.18.  Crearea şi asigurarea 

funcționalității 

serviciilor de reţea 

pentru seturile de date 

spaţiale. 

DGCG 

SE-F 

I.S. 

INGEOC

AD 

Servicii de reţea 

create pentru 

seturile de date 

spaţiale. 

Servicii de reţea 

accesibile 99% 

din timp. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au valorificat 922.004,4 lei, 

inclusiv pentru administrarea 

portalului www.moldova-map.md, 

publicarea seturilor de date Corine 

Land Cover 2000, 2018; publicarea 

seturilor de date Linemap 2020; 

publicarea seturilor de date 

Cadastru; actualizarea şi publicarea 

http://www.moldova-map.md/


 

seturilor de date tematice; 

modernizarea şi actualizarea 

infrastructurii portalului tematic 

www.moldova-map.md pe 

platforma M-Cloud. 

Crearea şi publicarea metadatelor 

pentru serviciile de descărcare și 

specificațiile pentru seturile de date 

(vector) pe portalul național ARFC 

www.geoportalinds.gov.md. 

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. 

INGEOC

AD 

SIG de Referinţă 

funcţional. 

100% Registre 

verificate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări de actualizare 

a hărţii digitale a RM “Euro 

Regional Map la scara 1:250 000 în 

sumă de 194.110,8 lei, inclusiv 

pentru: actualizarea straturilor 

tematice ale bazei de date, 

colectarea şi analiza datelor cu 

privire la obiectele de hotar, 

modificarea structurii bazei de date; 

crearea BD obiectelor 

transfrontaliere; corectarea erorilor 

apărute, actualizarea stratului de 

drumuri naţionale; verificarea şi 

corectarea topologiei, colectarea şi 

analiza şi validarea datelor cu 

privire la obiectele de hotar ale 

țărilor din Regiunea E, validarea 

datelor şi crearea bazei de date a 

Regiunii E, crearea raportului 

tehnic. 

Lucrări de actualizare a bazei de 

date spațiale ,,EuroBondary Map” 

în sumă de 41.808,0 lei, inclusiv 

pentru: colectarea și analiza datelor 

cu privire la hotarele 

administrative, actualizarea 

hotarelor comunelor, verificarea și 

corectarea topologiei, comunicarea 

online, crearea a 6 rapoarte 

tehnice. 

2.20.  Organizarea şi 

efectuarea lucrărilor de 

demarcare a frontierei 

de stat între Republica 

Moldova şi Ucraina 

DGCG 

SE-F 

Î.S. 

INGEOC

AD 

Controlul 

executării 

lucrărilor 

conform 

proiectul tehnic 

efectuat. Nr. 

ședințelor GLC și 

Comisiei mixte 

desfăşurate şi la 

care s-a 

participat. 

Nr. deciziilor 

aprobate. 100% 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au executat lucrări de demarcare a 

frontierei de stat între RM şi 

Ucraina în sumă de 5999377,2 lei, 

inclusiv pentru: 

Creare a hărții de demarcare a 

hotarului dintre RM și Ucraina - 

sectorul Centru: 

- Pregătirea către editare a hărţilor 

topografice vectoriale digitale 

pentru 45 planuri la scara 1:5000, 

categoria 8. 

- Pregătirea denumirilor geografice 

http://www.moldova-map.md/
http://www.geoportalinds.gov.md/


 

Registre 

verificate. 

şi a însemnărilor în două limbi. 

- Transformarea a 104 de  planuri în 

brulioane. 

- Ridicarea stereotopografică la 

scara 1:5000, secţionarea 2m, 

categoria 8 – 73 km
2
. 

- Redactarea informaţiei digitale 

acumulate şi controlul calităţii ei la 

staţiile fotogrammetrice digitale, 

scara 1:5000, cat. 5 – 60 km
2
. 

Demarcarea frontierei de stat între 

Republica Moldova și Ucraina 

(sectorul Nord – 300 km și sectorul 

Sud - 480km): 

- Ajustarea în comun a 

coordonatelor 707 puncte pe 

sectorul Sud 

- Elaborarea a 93 traforete pentru 

semnele de frontieră pe sectorul 

Nord şi 255 traforete pe sectorul 

Sud. 

Creare a hărții de demarcare a 

hotarului dintre RM și Ucraina 

(sectorul Nord – 300 km și sectorul 

Sud - 480km):  

- Pregătirea către editare a 2 planuri. 

- Elaborarea formularelor 15 om/zi. 

- Transformarea planurilor în 

brulioane – 19 brulioane. 

Demarcarea frontierei de stat între 

Republica Moldova și Ucraina 

(Sectorul centru 451 km): 

- Întocmirea protocoalelor semnelor 

de frontieră -85 protocoale. 

- Întocmirea protocolului crochiu de 

descriere a liniei de frontieră – 85 

protocoale. 

2.21.  Determinarea mijlocul 

centrului Barajului 

Hidrotehnic Tampon 

,,Dnestrovsk”. 

DGCG 

Grupul de 

lucru 

 

Nr. materialelor 

examinate. 

Nr. şedinţelor 

GL la care s-a 

participat. 

Trimestrul 

IV 

Ședințele au fost stopate din 

motivul creat de pandemie. 

2.22.  Participarea la 

controlul și recepţia 

lucrărilor îndeplinite 

din contul bugetului de 

stat în domeniul 

geodeziei, cartografiei 

şi geoinformaticii. 

DGCG 

FNDG 

100% Note 

informative 

verificate. 

100% Lucrări 

recepţionate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au verificat şi recepţionat 

lucrările, finanţate din contul 

bugetului de stat, executate pe 

parcursul anului 2019. 

Obiectivul 3: Asigurarea monitorizării activităţii anticorupţie în cadrul Agenţiei. 

3.1 Asigurarea realizării 

măsurilor de prevenire 

şi combatere a 

SJ, 

Subdiviziu

ni 

Plan aprobat. 

4 rapoarte 

întocmite. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Subdiviziunile structurale prezintă 

măsurile conform riscurilor 



 

corupţiei şi 

protecţionismului din 

cadrul Agenţiei. 

structurale apărute. 

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 100% Şedinţe 

organizate.  

Nr. hotărârilor 

aprobate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-a planificat ședința Colegiului pe 

27 martie 2020, însă în urma 

creării situației pandemice, şedinţa 

s-a amânat, iar ulterior şedinţa s-a 

desfăşurat la 19.06.2020 prin 

corespondenţă, prin intermediul 

mijloacelor electronice. 

4.2 Organizarea şi 

desfăşurarea şedinţelor 

Consiliului tehnico-

economic pe lângă 

Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru, 

conform Planului de 

activitate aprobat. 

DCBI Nr. de şedinţe 

organizate 

Nr. deciziilor 

aprobate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

În luna februarie s-a desfăşurat o 

şedinţă a Consiliului, cu 

examinarea subiectelor stabilite și 

întocmirea procesului-verbal 

respectiv. 

4.3 Examinarea 

rapoartelor de evaluare 

a bunurilor imobile 

prezentate Comisiei de 

atestare a evaluatorilor 

bunurilor imobile pe 

lîngă ARFC 

SEBI, 

Comisia 

de atestare 

100 % de rapoarte 

prezentate ARFC 

examinate. 

Nr. şedinţelor 

Comisiei 

desfăşurate. 

Nr. evaluatorilor 

ce au elaborate 

rapoarte de 

calitate joasă 

audiaţi la şedinţele 

Comisiei. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au examinat 8 rapoarte de 

evaluare a bunurilor imobile, 

elaborate de către Camera de 

Comerț și Industrie RM, filiala 

Edineț; şi de către Societatea 

Evaluatorilor Independenţi, cu 

informarea petiţionarilor şi 

solicitanţilor. 

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. 

SICM-M, 

Subdiviziu

ni de 

ramură, 

FNDG 

Date publicate în 

termen. 
Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Seturi de date și date 

guvernamentale deschise publicate 

pe Portalul Guvernamental de 

Date. 

5.2 Publicarea datelor 

spaţiale pe paginile 

web:  

http://geoportal.md 

http://moldova-

map.md 

http://moldpos.md 

DGCG 

FNDG 

Î.S. 

INGEOC

AD 

Date şi 

informaţii 

actualizate şi 

publicate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

- Actualizate datele cadastrale la 

fiecare trei luni, conform 

contractului de cooperare 

- Publicate datele CORINE Land 

Cover (CLC)_2018 

5.3 Dezvoltarea şi 

întreţinerea bazei de 

date a Fondului 

Naţional de Date 

DGCG 

FNDG 

Nr. de date 

incluse în baza 

de date. 

BD actualizată 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au primit, verificat şi păstrat 

materialele în forma digitală şi pe 

hârtie de la Î.S.INGEOCAD în care 

http://www.date.gov.md/
http://geoportal.md/
http://moldova-map.md/
http://moldova-map.md/
http://moldpos.md/


 

Geospaţiale Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

exercită funcţia de fondator şi agenţi 

economici (52 rapoarte şi materiale 

cu privire la lucrările topogeodezice 

şi cartografice executate în perioada 

anului 2019). 

Actualizate datele cadastrale la 

fiecare trei luni, conform 

contractului de cooperare. 

5.4 Implementarea şi 

prestarea web - servicii 

pentru autorităţile 

publice centrale, 

locale, societatea civilă 

şi sectorul privat prin 

intermediul portalului 

www.geoportal.md 

FNDG 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. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au implementat Web-servicii 

pentru autorităţile publice centrale şi 

locale, societatea civilă şi sectorul 

privat. 

Asigurat accesul public (gratis pe 

internet) la date spaţiale 

http://geoportal.md/ - 2500-2700 

vizite de o zi. 

5.5 Furnizarea materialelor 

topo-geodezice şi 

cartografice din Fondul 

Naţional de Date 

Geospaţiale. 

FNDG Nr. materialelor 

eliberate. Nr. de 

consultaţii privind 

eliberarea 

materialelor. Nr. 

vizitelor la faţa 

locului pentru 

familiarizarea cu 

informaţia din 

domeniu. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-au consultat şi eliberat 

materialele topogeodezice şi 

cartografice la solicitarea 

beneficiarilor în baza cererilor cu 

viza pozitivă a conducerii Agenţiei 

Obiectivul 6: Dezvoltarea colaborării cu autorităţile publice centrale şi locale, sectorul privat, 

societatea civilă şi mediul academic 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. 

Subdiviziu

ni 

structurale 

Nr. acordurilor 

de colaborare 

semnate. 

Seminare şi 

mese rotunde 

organizate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-a organizat atelierul de lucru 

pentru lansarea Proiectului „Hărţi 

Digitale pentru Dezvoltare 

Durabilă”, suport tehnic acordat de 

către Guvernul Regatului Norvegiei 

pentru perioada 2020-2023, cu 

participarea autorităţilor publice 

centrale și locale şi mediul 

academic. 

În cadrul colaborării în domeniu au 

fost semnate:  

1) Anexa C la Acordul între ARFC 

şi Agenţia ”Apele Moldovei” cu 

privire la colaborarea în domeniile 

geodeziei, cartografiei, cadastrului, 

http://www.geoportal.md/
http://www.geoportal.md/
http://www.geoportal.md/
http://geoportal.md/


 

organizării teritoriului şi sistemelor 

informaţionale geografice „Cu 

privire la elaborarea Master-

Planului pentru alimentare cu apă şi 

sanitaţie în bazinul râului Nîrnova.” 

2) Anexa B la Acordul încheiat 

între ARFC şi Primăria mun. 

Chişinău cu privire la colaborarea 

în domeniile geodeziei, 

cartografiei, cadastrului, organizării 

teritoriului şi sistemelor 

informaţionale geografice, „În 

vederea organizării suportului 

tehnic și accesului tehnologic la 

informaţia specificată”. 

3) Anexa la Acordul de colaborare 

dintre ARFC şi UASM. 

6.2 Colaborarea cu 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale în vederea 

asigurării 

monitoringului 

bunurilor imobile şi 

implementării a noului 

sistem de evaluare în 

scopul impozitării 

SEBI 

DCBI 

GL 

(MEI, 

ASP) 

GL creat prin 

Ordinul ARFC 

Lista cauzelor de 

nerespectare a 

Legii nr. 

267/2012 

întocmită. 

Nr. de mese 

rotunde 

desfăşurate. 

Trimestrul 

IV 

În curs de realizare. 

În prezent se discută în cadrul 

grupului de lucru în comun cu 

consultantul Proiectului 

înregistrarea şi evaluarea funciară. 

 

6.3 Promovarea procesului 

de instruire şi 

dezvoltare 

profesională în cadrul 

lucrărilor de 

consolidare a 

terenurilor agricole. 

DRFPS 200 lideri ai 

societăţilor 

agricole care 

optează pentru 

consolidarea 

terenurilor 

agricole instruiţi. 

20 funcţionari 

publici în 

consiliile 

raionale din ţară 

instruiţi. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Seminare organizate în raioanele 

Anenii Noi, Cahul și Ialoveni. În 

contextul situaţiei epidemiologice în 

legătură cu infecţia COVID-19 s-au 

suspendat seminarele în 

conformitate cu prevederile 

hotărîrilor Comisiei naţionale 

extraordinare de sănătate publică. 

De asemenea, odată cu stabilirea 

carantinei preşedinţii de raioane au 

fost informaţi că instruirile vor fi 

organizate după finalizarea acesteia. 

6.4 Colaborarea cu 

Institutul Naţional de 

Standardizare în 

vederea elaborării 

standardelor naţionale 

de evaluare. 

SEBI Nr. de şedinţe 

organizate. Nr de 

standarde 

revizuite. Nr. de 

standarde 

recomandate 

pentru aplicare. 

Trimestrul 

IV 
Realizat. 

Două şedinţe organizate prin 

intermediul mijloacelor electronice. 

Examinate 2 proiecte ale 

standardelor naţionale elaborate. 

6.5 Colaborarea cu 

asociaţiile obşteşti ale 

evaluatorilor. 

SEBI Nr de şedinţe sau 

alte evenimente 

organizate în 

comun. 

Trimestrul 

IV 
Realizat. 

În contextul situaţiei 

epidemiologice în legătură cu 

infecţia COVID-19 colaborarea s-a 

desfășurat prin corespondenţă. 



 

6.6 Colaborarea cu sectorul 

academic în vederea 

organizării Zilei Ușilor 

deschise şi a practicii 

de producere și de 

diplomă pentru 

studenţi. 

Subdiviziu

ni 

structurale 

FNDG 

Eveniment 

organizat. 

Asistenţa 

metodică acordată  

Nr. de studenţi 

care au efectuat 

practica de 

specialitate. 

Seminare şi mese 

rotunde 

organizate. 

Trimestrul 

IV 

În contextul situaţiei 

epidemiologice în legătură cu 

infecţia COVID-19 s-a suspendat 

desfăşurarea evenimentelor 

tematice în conformitate cu 

prevederile hotărîrilor Comisiei 

naţionale extraordinare de sănătate 

publică. 

6.7 Organizarea şi 

desfăşurarea 

seminarului comun pe 

tema reţelelor 

gravimetrice şi a 

cvasigeoidului 

regional. 

DGCG 

FNDG 

Nr. materialelor 

promoţionale 

pregătite 

Eveniment 

organizat şi 

desfăşurat. 

Trimestrul 

III 

În contextul situaţiei 

epidemiologice în legătură cu 

infecţia COVID-19 s-a suspendat 

desfăşurarea evenimentelor 

tematice în conformitate cu 

prevederile hotărîrilor Comisiei 

naţionale extraordinare de sănătate 

publică. 

Obiectivul 7: Implementarea și coordonarea activităților legate de dezvoltarea 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 

Nr. de servicii de 

reţea create. 

Servicii de rețea 

dezvoltate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

ARFC a consultat Agenția Apele 

Moldovei, Agenția MOLDSILVA 

și Agenția pentru Geologie și 

Resurse Minerale și ca urmare s-a 

creat portalul tematic 

www.geologie.gov.md, Î.S. ICAS a 

publicat datele spațiale temporar pe 

portalul moldova-map până la 

crearea propriului portal tematic și 

Agenția Apele Moldovei urmează 

să lanseze portalul. 

Primăria mun. Chișinău a fost 

consultată la crearea metadatelor 

pentru datele spațiale publicate pe 

modova-map la rubrica e-

urbanism. 

S-a desfăşurat şedința online cu 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii privind crearea 

protalului tematic cu rețelele de 

telecomunicație. 

7.1.2.  Elaborarea modelului 

de afaceri si 

sustenabilitate INDS 

DGCG 

GL 

Modelul de 

afaceri creat 
Trimestrul 

IV 

Acțiune în curs de realizare. 

În proces de elaborare în cadrul 

proiectului Twinning 2 (2020-

2022). În cadrul Componentei 2 a 

proiectului s-a inițiat crearea 

chestionarelor care vor sta la baza 

creării modelului de afaceri. 

Acțiune cu trecere în 2021. 

http://www.geologie.gov.md/


 

7.1.3.  Crearea seturilor de 

date spațiale (denumiri 

geografice). 

DGCG 

Î. S. 

INGEOC

AD 

Denumiri 

geografice 

create. 

Trimestrul 

IV 

Acțiune în curs de realizare. 

Acţiune cu realizare în cadrul 

proiectului „Hărţi Digitale pentru 

Dezvoltare Durabilă”, suport 

tehnic acordat de către Guvernul 

Regatului Norvegiei. 

7.1.4.  Organizarea şi 

desfășurarea 

instruirilor 

personalului 

specializat din cadrul 

entităților publice 

implicate în pregătirea 

şi menținerea seturilor 

de date spațiale 

DGCG Nr. de instruiri 

organizate 
Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-a organizat o ședință pentru 

aducerea la cunoștință angajaţilor 

Agenției MOLDSILVA și Î.S. 

ICAS despre necesitatea publicării 

datelor spațiale și creării serviciilor 

de rețea. 

7.1.5.  Promovarea 

Infrastructurii 

Naţionale de Date 

Spaţiale. 

DGCG 

FNDG 

Nr. de instruiri şi 

seminare 

organizate. 

Nr. entităților 

publice care au 

fost informate 

despre utilizarea 

unui soft open 

source. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Au fost organizate 3 seminare 

teritoriale în r-nul Anenii Noi, 

Ialoveni, Cahul și în cadrul 

Universității de Agrare de Stat din 

Moldova privind necesitatea INDS 

și beneficiile INDS pentru 

societate.  

Întru monitorizarea realizării 

INDS, conform prevederilor Legii 

nr. 254/2016, s-a elaborat şi 

aprobat Ordinul nr. 23/2020 a 

Directorului general al ARFC cu 

privire la mecanismul de 

monitorizare a implementării 

INDS. Acţiune cu trecere în 2021, 

parte componentă a Proiectului UE 

Twinning (2020-2022). 

7.1.6.  Partajarea seturilor de 

date spaţiale prin 

încheierea acordurilor 

de colaborare între 

entităţile publice. 

DGCG 

FNDG 

Nr. acordurilor 

de colaborare 

semnate. 

Trimestrul 

III 

Realizat. 

A fost semnat Acordul de 

cooperare între Programul USAID 

Comunitatea Mea și Agenția 

Relații Funciare şi Cadastru a 

Republicii Moldova cu privire la 

asigurarea suportului necesar din 

partea ARFC întru realizarea INDS 

la nivel local.  

Acordul unic privind partajarea 

seturilor de date spaţiale este parte 

a componentei 1 din cadrul 

proiectului Twinning (2020-2022). 

7.1.7.  Menţinerea paginii 

web INDS 

http://inds.gov.md/. 

DGCG Pagină web 

menținută și 

actualizată. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Pagina INDS menținută și 

actualizată după posibilitate. 

7.1.8.  Dezvoltarea geoportal-

ului INDS și integrarea 

în geoportal-ul UE 

INSPIRE 

DGCG Geoportal INDS 

funcţional. 

Nr. de metadate 

actualizate. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Geoportalul infrastructurii 

naționale de date spațiale este 

menținut în permanență, cu 

http://inds.gov.md/


 

actualizarea metadatelor pentru 

seturile și serviciile de date 

spațiale. A fost creată specificația 

tehnică pentru noul geoportal al 

INDS în cadrul proiectului PÎEF. 

7.1.9.  Consultatrea în 

procesul creării și 

actualizării metadatelor 

entităților publice. 

DGCG 

FNDG 

Nr. metadatelor 

create şi 

actualizate. 

Nr. de metadate 

validate.  

Nr. metadatelor 

publicate pe 

geoportalul INDS. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

Au fost consultate 6 entități 

publice pentru crearea metadatelor 

actualizarea, validarea şi 

publicarea lor pe 

www.geoportalinds.gov.md. 

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

Spaţiale. 

7.2.1.  Coordonarea 

activităţilor 

Consiliului INDS. 

DGCG 100% Şedinţe a 

Consiliului 

organizate. 100% 

Recomandări 

implementate. 

Trimestrul 

IV 

A fost planificată ședința pentru 

luna martie a anului 2020, din 

motivul creat de pandemie 

şedințele au fost stopate. 

7.2.2.  Organizarea activităţii 

Grupului de lucru 

privind partajarea 

datelor spaţiale. 

DGCG Nr. şedinţelor 

GL desfăşurate. 

Nr. deciziilor 

aprobate. 

Trimestrul 

IV 

Ședințele au fost stopate din 

motivul creat de pandemie. 

7.2.3.  Organizarea activităţii 

Grupului de lucru 

tehnic. 

DGCG Nr. şedinţelor 

GL desfăşurate. 

Nr. deciziilor 

aprobate. 

Trimestrul 

IV 

Ședințele au fost stopate din 

motivul creat de pandemie. 

7.2.4.  Organizarea activităţii 

Grupului de lucru 

pentru consolidarea 

capacităţilor. 

DGCG Nr. şedinţelor 

GL desfăşurate. 

Nr. deciziilor 

aprobate. 

Trimestrul 

IV 

Ședințele au fost stopate din 

motivul creat de pandemie. 

7.2.5.  Organizarea atelierului 

de lucru cu genericul 

“Ziua infrastructurii 

naţionale de date 

spaţiale”. 

DGCG 

FNDG 

Nr. materialelor 

promoţionale 

pregătite. 

Eveniment 

organizat. 

Trimestrul 

II 

În contextul situaţiei 

epidemiologice în legătură cu 

infecţia COVID-19 s-a suspendat 

desfăşurarea evenimentelor 

tematice în conformitate cu 

prevederile Hotărîrilor Comisiei 

naţionale extraordinare de sănătate 

publică. 

7.2.6.  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) 

Suport 

metodologic şi 

date spaţiale 

necesare pentru 

crearea bazei de 

date geospațiale 

în statistică 

oferite. 

Trimestrul 

IV 

(decembrie) 

Realizat. 

Este creat Grupul de lucru comun 

între ARFC și BNS pentru 

integrarea datelor statistice cu 

datele spațiale de Referință. 

7.2.7.  Asigurarea participării 

la crearea Registrului 

unităților statistice 

georeferențiat 

DGCG 

DCBI 

DRFPS 

(BNS, 

ASP) 

Contribuţia privind 

crearea Registrului 

unităților statistice 

georeferențiat 

acordată 

Trimestrul 

III 2021 

(septembrie) 

Acțiune în curs de realizare. 

A fost identificată lista datelor 

statistice existente care urmează a 

fi integrate cu datele spațiale de 

Referință. 

7.2.8.  Asigurarea participării DGCG Contribuţia Trimestrul Acțiune în curs de realizare. 

http://www.geoportalinds.gov.md/


 

la crearea 

geoportalului 

statistic 

DCBI 

DRFPS 

(BNS, 

ASP) 

privind crearea 

geoportalui 

statistic acordată. 

IV 2022 

(decembrie) 

Urmează Armonizarea datelor 

pentru aducerea în standarde unice 

pentru a fi integrate și partajate. 

Obiectivul 8: Dezvoltarea colaborării internaţionale pe domeniile de activitate a Agenţiei. 

Obiectivul 8.1: Monitorizarea implementării proiectelor investiţionale. 

8.1.1.  Crearea hărţii liniare în 

baza ortoimagini 2016 

pentru restul de 40 % 

teritoriul RM. 

DGCG, 

Î.S. 

INGEOC

AD 

Contracte 

semnate  

Hartă liniară 

creată. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

S-a efectuat coordonarea și 

monitorizarea activităților în cadrul 

Acordului de colaborare cu 

Agenția de Cartografie a Norvegiei 

pentru perioada 2020-2022: Hărți 

Digitale pentru dezvoltare durabilă. 

8.1.2.  Cooperarea în cadrul 

proiectului "Dezvoltarea 

regională în Republica 

Moldova: suport privind 

implementarea 

strategiilor regionale 

utilizând datele 

Sistemului Informaţional 

Geografic (GIS)”. 

DGCG 

FNDG 

Acord de 

colaborare semnat. 

Nr. de ateliere de 

instruire la care s-

a participat. 

Asistenţă 

consultativă din 

partea Agenţiei 

cehe GEOtest 

acordată. 

Trimestrul 

IV 

Realizat. 

În luna februarie a anului 2020 s-a 

participat la instruirea organizată 

conform planului din cadrul 

proiectului. 

S-a întocmit aviz pe marginea 

Raportului prezentat de către 

experţii părţii cehe. 

8.1.3.  Realizarea Proiectului 

de înregistrare şi 

evaluare funciară, 

Acord de finanţare 

dintre Republica 

Moldova (RM) şi 

Asociaţia 

Internaţională pentru 

Dezvoltare (AID), 

Componenta B1 - 

"Evaluarea iniţială a 

bunurilor imobile" şi 

B2 - "Reevaluarea 

bunurilor imobile". 

SEBI Componentele 

B1 şi B2 ale 

proiectului 

implementate 

conform 

Planului de 

acţiuni aprobat. 

Trimestrul 

IV 

(2019-2024) 

Realizat. 

Elaborat Programul de instruire în 

domeniul metodelor de analiză 

statistică pentru elaborarea modelelor 

de evaluare.  

Elaborat şi se actualizează Planul de 

implementare a activităților în cadrul 

componentelor B1 şi B2.  

Oferite 7 consultaţii privind elaborarea 

Raportului de analiză a pieței 

imobiliare, care a fost prezentat 

Ministerului Finanțelor pentru 

modificarea politicii fiscale în 

domeniul impozitării bunurilor imobile. 

Examinat proiectul modelului de 

evaluare a apartamentelor în scopul 

impozitării. 

8.1.4.  Realizarea Proiectului 

de înregistrare şi 

evaluare funciară, 

Acord de finanţare 

dintre RM şi AID, 

Componenta C, pct.3 

„Sprijin pentru 

dezvoltarea 

Infrastructurii de Date 

Spațiale”. 

DGCG 

FNDG 

Contract semnat. 

Model de afaceri 

INDS creat. 

Geoportal INDS 

creat. Seturi de Date 

de Referință create. 

Geoportal INDS 

integrat cu 

Geoportalul 

INSPIRE. Numărul 

de specialiști 

instruiți. 

Trimestrul 

IV 

(2019-

2024) 

Realizat. 

S-au elaborat şi coordonat cu 

echipa Băncii Mondiale și ASP, 

Caietele de sarcini și Termenele de 

Referință pentru: 

- Modelul de afaceri IDS; 

- Ridicarea capacității 

instituționale; 

- Geoportalul național IDS; 

- Standarde IDS. 

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.  Implementarea 

prevederilor HG nr. 

607/2001 privind 

aderarea ARFC la 

Asociaţia Europeană a 

Agenţiilor Naţionale de 

Cartografie 

„EuroGeographics”. 

DGCG 

FNDG 

Nr. de proiecte 

realizate. Nr. 

vizitelor de 

studiu efectuate. 

Nr. de 

conferinţe, 

seminare şi 

mese rotunde 

organizate/ şi 

la care s-a 

participat. Nr. 

de rapoarte 

prezentate 

Trimestrul 

IV 

 

Realizat. 

Ședințe de lucru (on-line): 

- Adunarea Generală Extraordinară 

EuroGeographics (29 -30 aprilie). 

- Ședința experților Proiectul EU 

Twinning (2020-2022) (23 aprilie). 

- Ședința experților Agenției 

Europene de Mediu referitor la 

extinderea Proiectului CORINE 

CLC (16 aprilie). La solicitarea 

Agenției Europene de Mediu au fost 

elaborate și expediate două 

prezentări: 

i) Proiectul Pilot CORINE CLC 

pentru Moldova;  

ii) Bune practici pentru utilizarea 

Proiectului Pilot CLC în Moldova. 

8.2.2.  Implementarea 

prevederilor HG nr. 

845/2012 cu privire la 

aderarea ARFC la 

Federația Internațională 

a Geodezilor 

DGCG 

FNDG 

Nr. de 

conferinţe, 

seminare şi 

mese rotunde 

organizate/ şi la 

care s-a 

participat. 

Nr. de rapoarte 

prezentate 

Trimestrul 

IV 

 

Realizat. 

Colaborare la distanță. 

Participarea la 3 ședințe a Grupului 

de lucru on-line. 

8.2.3.  Realizarea prevederilor 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernele 

ţărilor membre CSI, 

privind aderarea la 

Consiliul Interstatal 

pentru Geodezie, 

Cartografie, Cadastru și 

Teledetecție asupra 

Pământului din 9 

octombrie 1992. 

DGCG 

FNDG 

Eveniment comun 

realizat. Raport 

național elaborat și 

prezentat. Informații 

și materiale la nivel 

de țară raportate în 

cadrul GL tematice. 

Deciziile/ hotărîrile 

Consiliului realizate 

și raportate. 

Informație 

generalizată și 

prezentată 

comitetului 

executiv al CSI. 

Trimestrul 

IV 

 

Realizat. 

Şedința de lucru (on-line) 

- Ședinţa experților Consiliului CSI 

referitor la modificarea și 

completarea regulamentului cu 

privire la funcționalitatea 

Consiliului CSI (03 aprilie). 

Proiectul hG cu privire la iniţierea 

negocierilor asupra proiectului 

Protocolului privind modificarea 

Acordului de colaborare s-a aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

416/2020. 

Pe 10-11 septembrie a avut loc a 42-

a Ședință interstatală CSI. 

8.2.4.  Realizarea prevederilor 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii 

Azerbaidjan privind 

colaborarea în domeniul 

geodeziei, cartografiei, 

sistemelor informaționale 

geografice și teledetecției 

asupra Pămîntului, 

aprobat prin HG nr. 

475/2007. 

DGCG 

FNDG 

Nr. de acțiuni 

implementate. 

Schimb de date şi 

informaţii 

asigurat. 

Nr. de acte 

legislative și 

normative 

elaborate. 

Trimestrul 

IV 

 

Acţiune cu trecere în anul 2021 

8.2.5.  Realizarea prevederilor 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

DGCG 

FNDG 

Nr. de acțiuni 

implementate. 
Trimestrul 

IV 

Acţiune cu trecere în anul 2021 



 

Guvernul Republicii 

Belarus cu privire la 

colaborarea în domeniile 

cadastrului, resurselor 

funciare, geodeziei și 

cartografiei, aprobat prin 

HG nr.820/2000. 

Schimb de date şi 

informaţii 

asigurat. 

Nr. de acte 

legislative și 

normative 

elaborate. 

 

8.2.6.  Realizarea prevederilor 

Acordului dintre 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Ucrainei cu privire la 

colaborarea reciprocă în 

domeniul geodeziei, 

cartografiei, și 

teledetecției asupra 

Pămîntului, aprobat prin 

HG nr.397/1996. 

DGCG 

FNDG 

Nr. de acțiuni 

implementate. 

Schimb de date şi 

informaţii 

asigurat. 

 

Trimestrul 

IV 

 

În curs de realizare. 

În baza acordului între părți s-a 

întocmit o adresare părții ucrainene 

pentru a colabora în privința 

definitivării rețelei naționale de 

nivelment, cu organizarea unei 

ședințe, dar din cauza pandemiei a 

fost imposibilă desfăşurarea 

şedinţei. 

8.2.7.  Realizarea prevederilor 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul Federației Ruse 

cu privire la schimbul 

reciproc de materiale 

topografo-geodezice și 

aerofotografice, aprobat 

prin HG nr.703/1996. 

DGCG 

FNDG 

Nr. de acțiuni 

implementate. 

Schimb de date şi 

informaţii 

asigurat. 

 

Trimestrul 

IV 

 

Acţiune cu trecere în anul 2021 

8.2.8.  Realizarea prevederilor 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul Federației Ruse 

cu privire la colaborarea 

în domeniul geodeziei, 

cartografiei, cadastrului și 

teledetecției asupra 

Pămîntului, aprobat prin 

HG nr.704/1996. 

DGCG 

FNDG 

Nr. de acțiuni 

implementate. 

Schimb de date şi 

informaţii 

asigurat. 

 

Trimestrul 

IV 

 

Acţiune cu trecere în anul 2021 

8.2.9.  Realizarea prevederilor 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul României cu 

privire la colaborarea în 

domeniul geodeziei, 

cartografiei și cadastrului, 

aprobat prin HG nr. 

467/1999. 

DGCG 

FNDG 

Nr. de acțiuni 

implementate. 

Schimb de date şi 

informaţii 

asigurat. 

 

Trimestrul 

IV 

 

În curs de realizare. 
În baza acordului între părți s-a 

întocmit o adresare părții române 

pentru a colabora în privința 

definitivării rețelei naționale de 

nivelment, cu organizarea unei 

ședințe, dar din cauza pandemiei a 

fost imposibilă desfăşurarea şedinţei. 

Obiectivul 8.3: Colaborarea internaţională în domeniul evaluării bunurilor imobile. 

8.3.

1 

Colaborarea cu Institutul 

Internaţional de 

Impozitare a Bunurilor 

Imobile. 

SEBI Informaţia 

despre evaluarea 

bunurilor în 

scopul 

impozitării în 

RM prezentată 

Trimestrul 

III 

Realizat. 

În luna aprilie s-a prezentat 

informaţia actualizată privind 

desfăşurarea lucrărilor de 

reevaluare a bunurilor imobile în 

scopul impozitării 

8.3.

2 

Colaborarea cu Institutul 

Evaluatorilor Acreditaţi în 

evaluarea bunurilor în 

scopul impozitării (IAAO). 

SEBI Posibile căi de 

colaborare 

identificate. 

Seminar organizat. 

Trimestrul 

IV 

În curs de realizare. 

Au fost iniţiate discuţii în cadrul 

grupului de lucru. 

 


