„APROBAT”
prin Hotărîrea Colegiului Agenţiei
Relaţii Funciare şi Cadastru,
din 30 ianuarie 2012
(Proces-verbal nr. 1)

Planul de activitate
al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe anul 2012
Instituţia: Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
Misiunea Instituţiei: Desfăşurarea potrivit legii, activităţii în domeniile ce vizează realizarea politicii statului în domeniul administrării fondului
funciar şi reglementării relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geo-informaticii, integrarea acestora în
procesele reformei economice şi ajustarea actelor legislative şi normative din domeniu la standardele şi normele europene.
Direcţia de activitate: Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul creării şi administrării cadastrului bunurilor imobile
Obiectiv

Activităţi principale

Elaborarea /
modificarea /
completarea
actelor legislative
şi normative în
vigoare

Elaborarea
modificărilor la HG nr.
1030 din 12 octombrie
1998 cu privire la unele
măsuri în vederea
finalizării lucrărilor
prevăzute în Programul
de stat de creare a
cadastrului bunurilor
imobile şi HG nr. 120 din
07.02.2007
Modificarea /
completarea Legii
cadastrului bunurilor
imobile nr. 1543-XIII din

Termen de
realizare
Trimestrul I

Trimestrul I

Indicatori
HG aprobată

modificările
aprobate

Responsabil

Investiţii prevăzute

ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu

Nu necesită

ARFC, Direcţia
cadastru Cristina
Nicolaescu;

Nu necesită

Documente de
referinţă
Programul de stat de
creare a cadastrului
bunurilor imobile,
aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1030 din
12 octombrie 1998.

Programul de activitate
al Guvernului RM
Integrarea Europeană:
LIBERTATE,

25.02.1998.

Î.S. Cadastru –
Inga GrecuStavilă
ARFC, Direcţia
cadastru –
Octavian
Mocreac /
comisia de
certificare a
inginerilor
cadastrali

Modificarea /
completarea Hotărârii
Guvernului nr. 524 din
16.05.2006 pentru
aprobarea
Regulamentului privind
certificarea inginerilor
cadastrali.

Trimestrul II

modificările
aprobate

Modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 61 din
29.01.1999 pentru
aprobarea
Regulamentului cu
privire la formarea
bunurilor imobile şi,
concomitent, Legii cu
privire la formarea
bunurilor imobile nr.
354-XV din 28.10.2004.
Întocmirea şi aprobarea
prin Hotărârea de Guvern
cadastrului funciar
naţional pe anul 2011
( situaţia la data
01.01.2012). Publicarea
buletinului anual al
cadastrului funciar.
Modificarea Instrucţiunii
cu privire la modul de

Trimestrul III

modificările
aprobate

ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu,
Leonid Pascaru

Trimestrul II

cadastrul funciar
aprobat

ARFC, Direcţia
cadastru –
Octavian
Mocreac

Trimestrul II

instrucţiunea
aprobată şi

ARFC, Direcţia
cadastru –

Nu necesită

Nu necesită

Nu necesită

Nu necesită

DEMOCRAŢIE,
BUNĂSTARE 20112014
------

Raport de monitorizare
a Legii cu privire la
formarea bunurilor
imobile nr. 354-XV din
28.10.2004.

Hotărîrea Guvernului
pentru aprobarea
Regulamentului cu
privire la conţinutul
documentaţiei
cadastrului funciar
general, nr. 24 din
11.01.95.
------

elaborare şi actualizare a
planurilor cadastrale şi
geometrice din
27.05.2003.
Elaborarea Instrucţiunii
privind modul de
executare a lucrărilor
cadastrale la nivel de
construcţie.

Continuarea
procesului de
atribuire în
proprietate a
pământului şi
îmbunătăţirea
registrului
bunurilor imobile

Elaborarea Conceptului
tehnic al Registrului
obiectelor de
infrastructura
inginerească şi Proiectul
Regulamentului privind
registrul obiectelor de
infrastructura
inginerească.
Organizarea şi
desfăşurarea licitaţiilor
publice pentru serviciile
cadastrale masive.
Consultarea
administraţiilor publice
locale în vederea pregătii
materialelor pentru
includerea în program de
executare a lucrărilor
cadastrale masive pe an.
2013.
Monitorizarea executării

Trimestrul II

Trimestrul IV

Trimestrul I

Trimestrul III

Trimestrul IV

publicată în MO

Cristina
Nicolaescu

instrucţiunea
aprobată şi
publicată în MO

ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu

Conceptul tehnic al
Registrului şi
Regulament aprobat
prin HG

ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu,
Leonid Pascaru
Î.S. Cadastru –
Valeriu Gînju

Nu necesită

Programul de
Dezvoltare Strategică a
Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru
pentru anii 2012-2014

pregătirea
documentaţiei,
desfăşurarea
licitaţiei

ARFC, Direcţia
cadastru –
Leonid Pascaru,
Victor Cananău

Nu necesită

consultarea APL,
întocmirea
memorandumurilor,
recepţia
materialelor
cadastrale

ARFC, Direcţia
cadastru –
Victor Cananău,
(Olga Ştubei)

Nu necesită

Programul de
Dezvoltare Strategică a
Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru
pentru anii 2012-2014
Programul de stat de
creare a cadastrului
bunurilor imobile,
aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1030 din
12 octombrie 1998.

Executarea

ARFC, Direcţia

6.000.000 lei

Programul de stat de

Nu necesită

------

serviciilor contractate

Monitorizarea
executării
programului de
valorificare a
lucrărilor
(finanţate din
buget)

lucrărilor cadastrale
în mod masiv în 20
de localităţi

cadastru –
Leonid Pascaru,
Victor Cananău
ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu
Î.S. Cadastru –
Angela Matcov
ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu
Î.S. Cadastru –
Angela Matcov
ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu
Î.S. Cadastru –
Angela Matcov

Administrarea bazei
centrale de date a
bunurilor imobile

februarie decembrie,
2012

neidentificat

Crearea SIA "Registrul
de stat al UAT şi al
străzilor din localităţile
de pe teritoriul
Moldovei"

februarie decembrie,
2012

nr. planurilor de
adrese întocmite,
nr. obiectelor
informaţionale
înregistrate

Înregistrarea dreptului de
proprietate asupra
bunurilor imobile
amplasate în localităţile
rurale, în temeiul
certificatului de
moştenire

februarie decembrie,
2012

Neidentificat (în
dependenţa de
solicitare) / nr.
bunurilor imobile
înregistrate

Înregistrarea arendei
asupra a două sau mai
multor terenuri cu
destinaţie agricolă, în
scopul consolidării

februarie decembrie,
2012

Neidentificat (în
dependenţa de
solicitare) / nr.
bunurilor imobile
înregistrate

ARFC, Direcţia
cadastru –
Cristina
Nicolaescu
Î.S. Cadastru –
Angela Matcov

296.298 lei

700.022 lei

1.455.680 lei

100.000 lei

creare a cadastrului
bunurilor imobile,
aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1030 din
12 octombrie 1998.
Programul de
valorificare a lucrărilor
(finanţate din buget)

HG nr. 1518 din
17.12.2003

Legea pentru aprobarea
Metodologiei de
calculare a tarifelor
pentru serviciile
prestate de
Întreprinderea
specializată în cadastru
şi de filialele acesteia.
Legea pentru aprobarea
Metodologiei de
calculare a tarifelor
pentru serviciile
prestate de
Întreprinderea
specializată în cadastru
şi de filialele acesteia.

Îmbunătăţirea calităţii
registrului bunurilor
imobile

februarie decembrie,
2012

Corectarea erorilor
comise la întocmirea
planurilor cadastrale

februarie decembrie,
2012

Înregistrarea primară
masivă

februarie decembrie,
2012

ARFC, Direcţia
150.000 lei
cadastru –
Cristina
Nicolaescu
Î.S. Cadastru –
Angela Matcov
nr. modificărilor
ARFC, Direcţia
150.000 lei
efectuate în r.b.i
cadastru –
Cristina
Nicolaescu
Î.S. Cadastru –
Angela Matcov
15000 de bunuri
ARFC, Direcţia
1.000.000 lei
imobile înregistrate cadastru –
Cristina
Nicolaescu
Î.S. Cadastru –
Angela Matcov
Total pe direcţia de activitate 9.852.000 lei
nr. bunurilor
imobile, nr. titulari
de drepturi

HG nr. 120 din
07.02.2007

HG nr. 120 din
07.02.2007

HG nr. 120 din
07.02.2007
HG nr. 1030 din 12.10.
1998

Direcţia de activitate: Asigurarea realizării politicilor statului în domeniul relaţiilor funciare şi protecţiei solurilor
Obiectiv
1. Consolidarea
terenurilor
agricole.

Activităţi principale
1.1. Lucrările de proiect
pentru schimbul de
terenuri, vânzareacumpărarea şi alte
tranzacţii.

Termen de
realizare
2012

Indicatori

Responsabil

6 782 cote de teren

Agenţia Relaţii
Funciare şi
Cadastru.
Î. S. „IPOT”.
Î. S. „Cadastru”

Investiţii prevăzute
(lei)
1 006 000,00

Documente de
referinţă
Legea nr. 1006-XV din
25.04.2002 pentru
modificarea şi
completarea Codului
funciar art. (701-5).

Total
2. Identificarea,
inventarierea
cantitativă şi
calitativă şi
elaborarea
planurilor
cadastrale ale
terenurilor
destinate
agriculturii,
proprietate
publică a
statului.

1.2. Pregătirea
materialelor şi
înregistrarea cotelor de
teren echivalent după
corectarea proiectelor şi
consolidarea terenurilor
agricole îndeplinite în
anii 2003-2008.

2012

Nr. cotelor de teren
echivalent
înregistrate.

2.1. Identificarea,
inventarierea cantitativă
şi calitativă şi elaborarea
planurilor cadastrale ale
terenurilor destinate
agriculturii, proprietate
publică a statului.

2012

18 212,05 ha
terenuri destinate
agriculturii,
proprietate publică
a statului

2.2. Elaborarea soft-ului
de creare şi menţinere a
bazei de date
automatizate privind
informaţia cantitativă şi
calitativă a terenurilor
agricole.
2.3. Înregistrarea
terenurilor agricole
proprietate publică a
statului în registrul
bunurilor imobile.

2011

150 000,00

Agenţia Relaţii
Funciare şi
Cadastru.
Î. S. „IPOT”.

1 156 000,00
33 000,00

SOFT elaborat.

301 152,00

Nr. bunurilor
imobile înregistrate.

12 164,00

Codul funciar nr. 828XII din 25.12.1991, art.
701-5.
Hotărârea Guvernului
nr. 416 din 17 aprilie
2007 cu privire la
realizarea Programului
de consolidare a
terenurilor agricole.
Legea nr. 668-XIII din
23.11.1995.
Hotărârea Guvernului
nr. 1093 din 22.09.2006.

2.4. Evidenţa
modificărilor curente a
terenurilor destinate
agriculturii proprietate
publică a statului.
Total
3. Delimitarea
terenurilor
proprietate
publică.

Total
4. Ţinerea
registrului de
Stat al
localităţilor şi
străzilor.
Total
5. Investigări
pedologice.

Total

% modificărilor
survenite.

300 000,00

646 316,00
1 140 000,00

3.1. Delimitarea
terenurilor proprietate
publică pentru proiectele
pilot în stadiu de
definitivare.

2011

6 primării

Agenţia Relaţii
Funciare şi
Cadastru.
Î. S. „IPOT”.

4.1. Efectuarea lucrărilor
la solicitarea primăriei
municipiului Bălţi.

2012

3 localităţi

Agenţia Relaţii
Funciare şi
Cadastru.
Î. S. „IPOT”.

5.1. Investigări
pedologice în localităţile
raionului Soroca.

2012

42 130 ha

Agenţia Relaţii
Funciare şi
Cadastru.
Î. S. „IPOT”.

5.2. Investigări
pedologice în localităţile
raionului Teleneşti.

2012

30 896 ha

1 140 000,00
8 968,00

8 968,00
903 716,00

903 716,00

Legea nr. 91-XVI din
5.04.2007.
Hotărârea Guvernului
nr.1528 din 29.12.2007.

Legea nr. 1543-XIII din
25.02.1998.
Hotărârea Guvernului
nr.1518 din 17.12.2003.

Codul funciar nr. 828XII din 25.12.1991.
art. 14 din Legea nr.
1247-XII din
22.12.1992, cu
modificările ulterioare.
Hotărârea Guvernului
nr. 24 din 11.01.1995.

6. Planul de
acţiuni privind
implementarea
Programului de
conservare şi
sporire a
fertilităţii
solurilor.

6.1. Elaborarea
proiectului de hotărâre a
Guvernului pentru
aprobarea Planului de
acţiuni privind
implementarea
Programului de
conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor.

2012

6.2. Executarea lucrărilor
conform Planului
aprobat.

2012

desecare – 450 ha;
curăţirea canalelor
– 10,7 km;
iazuri – 21 unităţi;
defrişare – 430 ha;
protejarea
terenurilor contra:
inundaţiilor – 1500
ha;
eroziunii – 500 ha.

Agenţia Relaţii
Funciare şi
Cadastru.
Întreprinderea
de Stat
„Protecţia
Solurilor şi
Îmbunătăţiri
Funciare”.

Total
Total pe Direcţie

18 000 000,00

Legea bugetului de stat
pe anul 2012 nr. 282 din
27.12.2011.
Hotărârea Guvernului
nr.626 din 20.08.2011.

18 000 000,00
21 855 000,00

Direcţia de activitate: promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul evaluării bunurilor imobile
Obiectiv

Activităţi principale

1. Elaborarea
proiectelor de
acte legislative şi
normative

1.1. Elaborarea
proiectului de hotărîre a
guvernului privind
modificarea Hotărîrilor
de Guvern nr.1030 şi
670.
1.2. Elaborarea
Regulamentului privind
reevaluarea bunurilor
imobile

Termen de
realizare
aprilie, 2012

Trim.IV,
2012

Indicatori

Responsabil

Investitii prevazute

Hotărârea
Guvernului privind
modificarea H.G.
1030, 670

ARFC (O.Buzu)

-

Regulamentul
privind reevaluarea
bunurilor imobile

ARFC (O.Buzu),
Î.S.”Cadastru”
(A.Sandu)

-

Documente de
referinţă
H.G. nr.1030 şi 670.

Legea cu privire la
activitatea de evaluare
nr. 989 din 18.04.2002

1.3. Elaborarea
Trim.I. 2012
proiectului legii cu
privire la monitoringul
bunurilor imobile
1.4 Elaborarea
Trim.II
proiectului de hotărîre a
2012
guvernului privind
modificarea Hotărîrii
Guvernului nr.1303 din
24.11.2004
1.5. Elaborarea
Trim I.
proiectului de lege cu
2012
privire la modificarea şi
completarea a legii nr.
898 din 18.04.2002

Proiectul legii cu
privire la
monitoringul
bunurilor imobile
Proiectul hotărîrii
de guvern

Proiectul legii

ARFC (O.Buzu)

-

Legea cadastrului
bunurilor imobile nr.
1543 din 25.02.1998

ARFC (O.Buzu)

Legea cu privire la
activitatea de evaluare
nr. 989 din 18.04.2002

ARFC (O.Buzu)

Legea nr. 160 din
25.07.2011 cu privire la
reglementare prin
autorizare a activităţii
de întreprinzător

2.Implementarea
noului sistem de
evaluare a
bunurilor
imobile

2.1.Evaluarea bunurilor
imobile cu destinaţie
locativă – case de
locuit în localităţile
rurale:
2.1.1. Evaluarea
bunurilor imobile cu
destinaţia locativă din
localităţile rurale ale
mun.Chişinău şi Bălţi

Trim.II

2.1.2. Colectarea
Ianuarie –
datelor despre casele de decembrie ,
locuit din localităţile
2012
rurale cu excepţia
caselor de locuit din
localităţile rurale
mun.Chişinău şi Bălţi
2.2.Finalizarea
lucrărilor de evaluare a Ianuarie
terenurilor agricole cu
construcţii

2.3 Reevaluarea
specială a bunurilor
imobile

Ianuariedecembrie,
2012

Nr. de bunuri

ARFC (O.Buzu)
Î.S. „Cadastru”
(A.Sandu)

Nr. de bunuri
imobile

440 081

9 267 331 lei
HG nr.670 din
09.06.2003

ARFC (O.Buzu)
Î.S. „Cadastru”
(A.Sandu)

Nr.de b.i. evaluate

10 219
HG nr.670 din
09.06.2003

ARFC (O.Buzu)
Î.S. „Cadastru”
(A.Sandu)

2 082 369
Nr. de bunuri

HG nr.670 din
09.06.2003

Î.S. „Cadastru
(A.Sandu)

HG nr.670 din
09.06.2003

2.4.Crearea sistemului
informaţional
automatizat (baza de
date a tranzacţiilor cu
bunurile imobile)
2.5. Îmbunătăţirea
sistemului de
transmiterea datelor
organelor fiscale
3.Elaborarea
mecanismului
de
implementare
a reevaluării
bunurilor
imobile în
scopul
impozitării

Ianuariedecembrie
2012

Sistemul elaborat,
testat

Ianuarie –
decembrie
2012

Lista, formatul şi
structura datelor
coordonate cu IFPS

ARFC (O.Buzu)
Î.S. „Cadastru”
(V.Gînju)

1 200 000

ARFC (O.Buzu)
IFPS, ÎS „Cadastru”,
(V.Gînju)Î.S.
„Fiscinform”
Total 13 000 000

Studierea metodelor de Trim.IV 2012 Proiectul
ARFC (O.Buzu)
analiză
a
pieţei
instrucţiunii privind Î.S. „Cadastru”
imobiliare;
analiza
(V.Gînju)

Cu atragerea
finanţării externe

HG nr.670 din
09.06.2003

HG nr.670 din
09.06.2003

4. Elaborarea
standardelor
naţionale de
evaluare a
bunurilor
imobile care
sunt
prioritare
pentru
dezvoltarea
economia RM

4.1. crearea grupului Pe parcursul
de
lucru
pentru
anului
elaborarea
standardelor
4.2.
stabilirea
priorităţilor
de
elaborarea
standardelor

5.Organizarea
activităţii
comisiei de
atestare a
evaluatorilor
bunurilor
imobile

3.1.Efectuarea
procedurii de atestare
a
evaluatorilor
bunurilor imobile:
3.1.1. efectuarea
Pe parcursul
examenelor de
anului
atestare
a
evaluatorilor
3.1.2. ţinerea bazei de Pe parcursul
date
anului
electronice a
evaluatorilor
titularii
certificatelor
de calificare
Pe parcursul
3.1.3. ţinerea
anului
registrului de
eliberare şi de
retragere
a

Lista standardelor ARFC în comun cu
necesare elaborării ONG
(O.Buzu)
Nr. De proiecte
standardelor

Cu atragerea
finanţării externe

Legea RM cu privire la
activitatea de evaluare nr.898
din 18.04.2002

Nr. de examene ARFC (O.Buzu)
efectuate

-

HG nr.900 din 24.07.2003

Baza
de
electronică

date ARFC , Comisia de
atestare (L.Boian)

-

HG nr.900 din 24.07.2003

de
de ARFC, Comisia de
a atestare (L.Boian)

-

HG nr.900 din 24.07.2003
Registrul
eliberare şi
retragere
certificatelor

certificatelor
de calificare
3.1.4.
modificarea
Trim.III,
Regulamentului
cu
2012
privire la instituire şi
funcţionare a comisiei
de
atestare
a
evaluatorilor bunurilor
imobile
3.2. Analiza
şi
expertiza
Pe parcursul
rapoartelor
de
anului
evaluare,
prezentate
de
beneficiarii
serviciilor
de
evaluare
3.3.Efectuarea
procedurii de retragere
a certificatelor de Pe parcursul
calificare
a
anului
evaluatorilor bunurilor
imobile
6.Asigurarea
transparenţei
lucrărilor de
evaluare a
bunurilor
imobile, a
activităţii
Comisiei de
atestare a

4.1. Conlucrarea cu
mass-media şi
organizaţii
nonguvernamentale
4.2. Publicarea
informaţiei respective
pe web-site al ARFC

Regulament
modificat şi aprobat

-

HG nr.900 din 24.07.2003

Nr. de rapoarte de
evaluare analizate
ARFC, Comisia de
atestare (O.Buzu)

-

HG nr.900 din 24.07.2003

Nr. certificatelor de ARFC, Comisia de
calificare retrase, atestare (O.Buzu)
nr. de avertizări
către evaluatori de
bunuri imobile
Pe parcursul Nr. de articole ARFC (O.Buzu)
anului
publicate

-

HG nr.900 din 24.07.2003

ARFC; Comisia de
atestare (O.Buzu)

Pe parcursul Nr. de informaţii ARFC (O.Buzu)
anului
publicate

Legea privind transparenţa în
procesul decizional nr.239XVI din 13. 11.2008
Legea privind transparenţa în
procesul decizional nr.239XVI din 13.11.2008

evaluatorilor
bunurilor
imobile
7. Colaborarea
cu instituţii
superioare de
învăţămînt

5.1. Coordonarea
planurilor de
învăţămînt pentru
specialitatea
„Evaluarea bunurilor
imobile”, pentru
programe de master ce
ţin de evaluarea
bunurilor imobile şi
economia imobiliară
5.2. Organizarea
conducerii şi recenzării
tezelor de licenţă şi
tezelor de masterat de
către specialiştii ARFC
şi întreprinderilor
subordonate
5.3. Organizarea
practicii de producere
şi practicii de diplomă
pentru studenţii
Universităţii Tehnice
din Moldova şi
Universităţii Agrare de
Stat din Moldova
5.4. Organizarea
seminarelor,
conferinţelor,
grupurilor de lucru cu
invitarea

Pe parcursul Nr.
programelor ARFC (O.Buzu)
anului
coordonate

Nr.de teze, conduse ARFC (O.Buzu),
de
colaboratorii Î.S.”Cadastru”
ARFC
(A.Sandu)
Nr.de
teze
recenzate
de
colaboratorii ARFC
Nr. de studenţi, care ARFC (O.Buzu)
au petrecut practica Î.S.”Cadastru”
în
sistemul (A.Matcov)
organelor cadastrale

Nr. de seminare şi
şedinţe la care au ARFC (O.Buzu),
participat
reprezentanţii
universităţilor

Acord de colaborare între
ARFC şi UTM din 14.09.2010

reprezentanţilor ale
universităţilor specialişti în domeniu

Total pe domeniul evaluării a bunurilor imobile 13 000 000 lei

Direcţia de activitate: Asigurarea realizării politicilor statului în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii
Termen
Activităţi
Investiţii
Obiectiv
de
Indicatori
Responsabil
Documente de referinţă
principale
prevăzute
realizare
1.
1.1 Elaborarea
Trimestrul Proiectul Legii
Direcţia GCGIE
0
Strategia Naţională de
Dezvoltarea
Proiectului Legii
III
pentru
Dezvoltare a Republicii
cadrului
pentru modificarea
modificarea şi
Moldova pe perioada
legal în
şi completarea Legii
completarea
2008-2011
domeniul
nr.778-XV din 27
Legii nr.778-XV
geodeziei,
decembrie 2001 „Cu
din 27 decembrie
Programul de activitate al
cartografiei
privire la geodezie,
2001 „Cu privire
Guvernului RM
şi
cartografie şi
la geodezie,
„Integrare Europeană:
geoinformati geoinformatică”
cartografie şi
Libertate, Democraţie,
cii
geoinformatică” ,
Bunăstare” pe anii 2011avizat si aprobat
2014
Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire
la geodezie, cartografie şi
geoinformatică

1.4. Elaborarea şi
aprobarea
Instrucţiunii privind
utilizarea datelor
spaţiale aflate în
gestiunea ARFC

Trimestrul
IV

Instrucţiune
aprobată

Direcţia GCGIE
Fondul Naţional
de Date Spaţiale

0

Tarife aprobate

Direcţia GCGIE
Î.S. INGEOCAD

0

Regulament
aprobat

Direcţia GCGIE
Î.S. INGEOCAD

0

Clasificator unic
elaborat

Direcţia GCGIE
Inspectoratul
Geodezic de Stat
Î.S. INGEOCAD

Investiţii
externe

Direcţia GCGIE
Inspectoratul
Geodezic de Stat
Secţia economie
şi finanţe

0

Trimestrul I
1.5. Elaborarea şi
aprobarea tarifelor
pentru serviciile
MOLDPOS
1.6. Elaborarea
Regulamentului cu
privire la utilizarea
datelor MOLDPOS

Trimestrul
II

Trimestrul
IV
1.7 Elaborarea şi
aprobarea
clasificatorului unic şi
semnelor
convenţionale pentru
crearea hărţilor cu
gradul de detaliere la
scara 1: 25 000, 1:50
000, 1:100 000

Atlas de semne
convenţionale
elaborat

Trimestrul
III

Norme de timp
reexaminate şi
aprobate

Î.S. INGEOCAD
1.8. Reexaminarea şi
aprobarea normelor

Programul de activitate al
Guvernului RM
„Integrare Europeană:
Libertate, Democraţie,
Bunăstare” pe anii 20112014
Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire
la geodezie, cartografie şi
geoinformatică

de timp pentru
lucrările geodezice ,
cartografie şi
fotogrametrie
1.8. Armonizarea
standardelor
naţionale în
domeniul creării ,
stocării şi
gestionării datelor
geospaţiale conform
standardelor ISO
19100

2. Crearea,
menţinerea
şi
modernizar
ea Reţelelor
Geodezice
Naţionale

2.1. Menţinerea
Reţelei Naţionale de
Poziţionare Satelitar
MOLDPOS şi
integrarea în
Sistemul European de
Poziţionare EUPOS

Pe
parcursul
anului

Standarde
armonizate

Direcţia GCG

Investiţii
externe

Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică,
tehnică şi regim

HG nr.1298 din 28.X.2003,
Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001

Fondul Naţional
de Date
Geospaţiale
Î.S. INGEOCAD
Total 0
Pe
parcursul
anului

2.2 Menţinerea Staţiei Pe
Permanente de
parcursul
Referinţă
anului
IgeoChişinău

Sistem Naţional
de Poziţionare
MOLDPOS
menţinut

Staţie
Permanentă de
Referinţă
menţinută

Direcţia
GCGIE
Î.S.
INGEOCAD

Direcţia
GCGIE
Î.S.
INGEOCAD

Bugetul de stat Legea nr.778-XV din 27
500 000
decembrie 2001 „Cu privire
la geodezie, cartografie şi
geoinformatică
2.Hotărîrea Guvernului
nr.244 din 31 martie 1999
Bugetul de stat „Cu privire la crearea
Reţelei Geodezice
58 757
Naţionale şi introducerea
pe teritoriul Republicii
Moldova a sistemului

geodezic global WGS-84”;

2.3. Întreţinerea
Reţelei Geodezice
Naţionale (RGN):
2.2.1 Întreţinerea
punctelor geodezice
ale RGN de ordinul 0,
I şi II
2.3 Reţeaua Naţională
de Nivelment (RNN)
- Supravegherea
reţelei naţionale de
nivelment clasa 1 şi 2
2.4. Reţeaua
Gravimetrică
Naţională:
2.4.1 Crearea reţelei
Gravimetrice
Naţionale de ordinul
III

3. Strategia Naţională de
Dezvoltare a Republicii
Moldova pe perioada 20112014
4. Hotărîrea Comisiei
UNESCO nr.1187 din 15
iulie 2005
Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire
la geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

2011 –
2015

Lucrări de
întreţinere a
punctelor RGN de
ordinul 0 şi I

Direcţia
GCGIE
Î.S.
INGEOCAD

280 000

2011-2015

Lucrări de
supraveghere a
reţelei naţionale
de nivelment

Direcţia
GCGIE
Î.S.
INGEOCAD

408 665

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire
la geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

2011-2015

Modele (bazele de
date) altitudinilor
Baltice

Direcţia
GCGIE
Î.S.
INGEOCAD

0

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire
la geodezie, cartografie şi
geoinformatică”
Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire
la geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

Total 1 247 422 lei

3. Crearea
Infrastructu
rii de Date
Geografice
Spaţiale a
Republicii
Moldova şi
integrarea
în spaţiul
european

3.1. Actualizarea
hărţii digitale
„EuroGlobalMap”,
„EuroRegionalMap”,
„EuroBoundaryMap”

2011-2015

3.2.Crearea SIG de
referinţă 1: 50 000 pentru
Sistemul Informaţional
Geografic Naţional

2012

3.3. Crearea SIG de
referinţă 1: 5 000 pentru
Sistemul Informaţional
Geografic Naţional

2012

SIG de Referinţă
funcţional

Direcţia
GCGIE

155 135

HG nr.607 din
07.12.01”Privind aderarea
Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru la Asociaţia
Europeană a Agenţiilor
Naţionale de Cartografie şi
Cadastru
„EuroGeographics”

Investiţii externe

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”
Acordul de colaborare cu Agenţia
Internaţională de Dezvoltare a
Japoniei JICA şi Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru privind
realizarea Proiectului „Creation
of Database for National Base
Map for Development of NSDI”

Î.S.
INGEOCAD

SIG de Referinţă
funcţional pe
teritoriul RM

Direcţia GCGIE
Î.S. INGEOCAD

SIG de Referinţă
funcţional

Direcţia GCG
Î.S. INGEOCAD

Bugetul de stat
225 643

Investiţii externe

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică” Acordul de
colaborare între Agenţia Relaţii

3.4. Crearea SIA
„Înregistrarea lucrărilor”
pentru Inspectoratul de
Stat pentru supravegherea
geodezică, tehnică şi regim

Trimestrul IV

Sistem informaţional
automatizat

4. Asigurarea
ramurilor
economiei
naţionale cu
date geodezice,
cartografice şi
geoinformatice

4.1 Demarcarea frontierei
de stat între Republica
Moldova şi Ucraina/
sectorul centru

2012-2015

Semne de frontieră

5. Asigurarea
accesului on–
line la bazele
de date
spaţiale a
Fondului
Naţional de
Date
Geospaţiale

5.1. Elaborarea şi
implementarea Webservicii pentru autorităţile
publice centrale, locale şi
sectorul privat

2011-2015

Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică, tehnică
şi regim

Programul
e-Guvernare

Total
Direcţia GCG
Î.S. INGEOCAD

380 778 lei
8 800 000

Bază de Date
geospaţială

Web servicii şi
module
www.geoportal.md:
Harta publica (a
datelor publice
cadastrale,
topografice etc.)
Acces
WMS/WFS/TMS
la datele
Fondului Geo
Modul web-

Direcţia GCG
Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică, tehnică
şi regim
Fondul Naţional
de Date
Geospaţiale

Funciare şi Cadastru şi
Autoritatea de Cartografie şi
Cadastru al Norvegiei privind
realizarea Proiectului „Moldova
– line maps for development”
Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

1. Decretul preşedintelui
Republicii Moldova nr. 497-III
din 08 februarie 2002 „Privind
desemnarea membrilor Comisiei
mixte de demarcare a frontierei
de stat dintre Republica Moldova
şi Ucraina”;
2. Hotărârea Guvernului nr. 567
din 15.05.03 „Privind
organizarea şi asigurarea
tehnico-materială a lucrărilor de
demarcare a frontierei de stat
între Republica Moldova şi
Ucraina”
Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

redactarea
obiectelor
6. Integrarea
Republicii
Moldova în
Comunitatea
Europeană şi
CSI prin
dezvoltarea
sectorului
public de date
spaţiale

6.1. Realizarea Proiectelor
din cadrul Comisiei
Europene:
- TAIEX Study Visit
47742 „Planning
management of national
mapping and
surveying”/Managementul
şi planificarea cartografiei
şi geodeziei naţionale

Trimestrul I

6.2. Realizarea Acordului
de colaborare între ARFC
şi Statens
Kartverk/Norvegia pentru
Proiectul „Moldova-line
maps for development”

Pe parcursul
anului

Bază de date digitală
funcţională

Direcţia GCG

Investiţii externe

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică” ,
Programul de activitate al
Guvernului RM „Integrare
Europeană: Libertate,
Democraţie, Bunăstare” pe anii
2009 (noiembrie şi decembrie) şi
2010

Direcţia GCG

Investiţii externe

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică” ,
Programul de activitate al
Guvernului RM „Integrare
Europeană: Libertate,
Democraţie, Bunăstare” pe anii
2009 (noiembrie şi decembrie) şi
2010
Acordul de Colaborare între
ARFC şi Statens
Kartverk/Norvegia pentru
Proiectul „Moldova-line maps for
development”

6.2. Organizarea
Workshopului Final
„Moldova-line maps for
development”/Harţi
digitale pentru dezvoltare

2012

Workshop Final
organizat de către
ARFC în colaborare
cu Statens
Kartverk/Norvegia

Direcţia GCG

Investiţii externe

Acordul de Colaborare între
ARFC şi Statens
Kartverk/Norvegia pentru
Proiectul „Moldova-line maps for
development”

Investiţii externe

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică” ,

Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică, tehnică
şi regim
Fondul Naţional
de Date
Geospaţiale
Statens
Kartverk/Norvegi
a

6.3. Realizarea Acordului
de colaborare între ARFC
şi JICA/Japonia pentru
proiectul „„Crearea bazei
de date a hărţii digitale de
bază pentru dezvoltarea
infrastructurii de date
spaţiale a Republicii
Moldova”

2012

Bază de date digitală
funcţională

Î.S. INGEOCAD
Direcţia GCG

Programul de activitate al
Guvernului RM „Integrare
Europeană: Libertate,
Democraţie, Bunăstare” pe anii
2009 (noiembrie şi decembrie) şi
2010
Acordului de colaborare între
ARFC şi JICA/Japonia pentru
proiectul „Creation of Digital
Base Map for development of
National Spatial Data
Infrastructure in the Republic of
Moldova

6.4. Organizarea
Conferinţei „Crearea bazei
de date a hărţii digitale de
bază pentru dezvoltarea
infrastructurii de date
spaţiale a Republicii
Moldova”

2012

Conferinţa „Crearea
bazei de date a hărţii
digitale de bază
pentru dezvoltarea
infrastructurii de
date spaţiale a
Republicii Moldova”,
organizat de ARFC şi
JICA

Echipa de studiu
JICA
Direcţia GCG

Investiţii externe

Acordului de colaborare între
ARFC şi JICA/Japonia pentru
proiectul „Creation of Digital
Base Map for development of
National Spatial Data
Infrastructure in the Republic of
Moldova

Direcţia GCG

0

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică, tehnică
şi regim
Fondul Naţional
de Date
Geospaţiale
Î.S. INGEOCAD

6.5. Realizarea Acordurilor
de colaborare cu Agenţiile
de cartografie şi Cadastru
din cadrul ţărilor membre
UE:
- Polonia
- Armenia

Pe parcursul
anului

Schimb de date şi
experienţă

6.6. Aplicaţii de proiect
pentru monumentarea
punctelor Arcului Geodezic
Struve – un patrimoniu
mondial UNESCO
(Geamăna)

Pe parcursul
anului

Aplicaţii de Proiect

Direcţia GCG

0

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

6.7. Implementarea
Proiectului beneficiat de
către Comisia Europeană
TWINNING
”Institutional,
organizational and legal

Pe parcursul
anului

Contract semnat
între ARFC şi
Comisia Europeană

Direcţia GCG

Investiţii externe

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

Seminare, mese
rotunde

framework for the
mapping and survey
system in the Republic of
Moldova”/Dezvoltarea
instituţională şi legală a
cartografiei şi geodeziei în
Republica Moldova
6.8. Colaborarea în cadrul:
I) Asociaţiei Europene a
Agenţiilor de Cartografie
şi Cadastru
EuroGeographics
ii) EUREF
iii) EUPOS
iv) FIG
6.8. Colaborarea în cadrul
Consiliului Interstatal în
domeniul geodeziei,
cartografiei, cadastrului şi
teledetecţiei asupra
Pămîntului

Schimb de date şi
experienţă
Proiecte realizate
Conferinţe, Seminare
şi mese rotunde
Pe parcursul
anului

Participarea la
Sesiunea Interstatală
(2 Sesiuni)
Activităţi în cadrul
Grupurilor de lucru:
- denumiri geografice;
- instruire
profesională;
- navigaţie;

0

6.9. Organizarea Sesiunii
a XXXIII-a a Consiliului
Interstatal în domeniul
geodeziei, cartografiei,
cadastrului şi teledetecţiei
asupra Pămîntului

Trimestrul II

Sesiunea a XXXIII-a
a Consiliului
Interstatal în
domeniul geodeziei,
cartografiei,
cadastrului şi
teledetecţiei asupra
Pămîntului,
organizată de către
Republica Moldova
prin intermediul
ARFC

Direcţia GCG
Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică, tehnică
şi regim

143 000
Fondul de rezervă
a Guvernului

Acordul semnat în 1992 dintre
Guvernele ţărilor membre CSI

0

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

0

Legea nr.778-XV din 27
decembrie 2001 „Cu privire la
geodezie, cartografie şi
geoinformatică”

Fondul Naţional
de Date
Geospaţiale
Î.S. INGEOCAD

6.9. Colaborarea în cadrul
Acordurilor de colaborare
cu Agenţiile de Cartografie
şi Cadastru din cadrul
ţărilor-membre CSI:
- Ucraina;
- Republica Belarusi;
- Federaţia Rusă;
- Azerbaidjan.

Pe parcursul
anului

6.10. Colaborări cu
autorităţile publice
centrale, ONG şi sectorul
privat privind utilizarea
datelor spaţiale

Pe parcursul
anului

Schimb de date şi
experienţă
Conferinţe, Seminare
şi mese rotunde

Direcţia GCG
Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică, tehnică
şi regim
Fondul Naţional
de Date
Geospaţiale

Schimb de date şi
experienţă
Conferinţe, Seminare
şi mese rotunde

Î.S. INGEOCAD
Direcţia GCG
Inspectoratul de
Stat pentru
supravegherea
geodezică, tehnică
şi regim
Fondul Naţional
de Date
Geospaţiale

Î.S. INGEOCAD

6.11 Activitatea în cadrul
Consiliului coordonator
pentru crearea SIGN
(Sistemul Informaţional
Geografic Naţional)

Pe parcursul
anului

Organizarea
şedinţelor,
Elaborarea şi
aprobarea Planului
de activitate a
Consiliului
coordonator pentru
a.2011

Direcţia GCG

0

HG nr. 1298 din 28.10.2003 „Cu
privire la crearea Sistemului
Informaţional Geografic
Naţional”
HG nr.997 din 19.10.2010 cu
privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în anexa nr.1 la
HG nr 1253 din 25 septembrie
2002 „Cu privire la instituirea
Consiliului coordonator pentru
crearea SIGN”

Total „Măsuri de geodezie şi cartografie”, tip 185

1 628 200 lei

Total „Demarcarea frontierei de stat”, tip 214

8 800 000 lei

Total din rezerva Guvernului
Total pe domeniu
Total pe ARFC

143 000 lei
10 571 200 lei
55278200 lei

