APROBAT:
Director general al Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru
Anatolie GHILAŞ,
26 septembrie 2013
PLANUL DE ACTIVITATE
al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2013
Direcţia de activitate: Asigurarea realizării politicilor statului în domeniul relaţiilor funciare şi protecţiei solurilor
Obiectiv nr.1: Consolidarea terenurilor agricole.
1
Activităţi

2
Indicatori de produs/rezultat

3
Termen de
realizare
Pe parcursul anului

4
Responsabil
(subdiviziune)
DRFPS, Î.S. IPOT

1.1. Consolidarea terenurilor agricole, conform solicitărilor şi Nr. cotelor de teren consolidate.
mijloacelor financiare alocate.
1.2. Pregătirea materialelor şi înregistrarea cotelor de teren Nr. cotelor de teren echivalent
Pe parcursul anului DRFPS, Î.S. „IPOT”
echivalent după corectarea proiectelor şi consolidarea înregistrate.
terenurilor agricole.
Obiectiv nr.2: Identificarea, inventarierea cantitativă şi calitativă şi elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii,
proprietate publică a statului.
2.1. Identificarea, inventarierea cantitativă şi calitativă şi Ha de terenuri agricole identificate.
Pe parcursul anului DRFPS, Î.S. „IPOT”
elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate Nr. de planuri cadastrale elaborate.
agriculturii, proprietate publică a statului.
2.2. Elaborarea softului de creare şi menţinere a bazei de date Soft funcţional elaborat şi menţinut. Pe parcursul anului DRFPS, Î.S. „IPOT”
automatizate privind informaţia cantitativă şi calitativă.
2.3. Înregistrarea terenurilor agricole proprietate publică a Nr. bunurilor imobile înregistrate.
Pe parcursul anului DRFPS, Î.S. „IPOT”
statului în registrul bunurilor imobile.
2.4. Evidenţa modificărilor curente a terenurilor destinate Ponderea modificărilor survenite.
Pe parcursul anului DRFPS, Î.S. „IPOT”
agriculturii proprietate publică a statului.
1

1

2

3

4

Pe parcursul anului

DRFPS, Î.S. „IPOT”

Pe parcursul anului

DRFPS, Î.S. „IPOT”

Pe parcursul anului

DRFPS, Î.S. „IPOT”

Obiectiv nr.3: Delimitarea şi evidenţa proprietăţii de stat şi a unităţilor administrativ-teritoriale.
3.1. Identificarea şi delimitarea terenurilor proprietate publică Numărul de bunuri imobile
a statutului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.
(terenuri) delimitate, formate şi
înregistrate.
Obiectiv nr.4: Ţinerea registrului de stat al localităţilor şi străzilor.
4.1. Efectuarea lucrărilor de stabilire şi actualizare a hotarelor Lucrări tehnice executate eficient.
administrative ale UAT de nivelul întâi.
Obiectiv nr.5: Investigări pedologice.
5.1. Efectuarea investigărilor pedologice în două raioane.

Lucrări tehnice executate eficace.
Ha de terenuri agricole cercetate.

Obiectiv nr.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
pentru anul 2014.
6.2. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea
Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor
pentru anii 2014-2016.
6.3. Executarea lucrărilor conform Planului de acţiuni privind
implementarea Programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor aprobat pe anul 2013.

Proiect de hotărîre de Guvern
elaborat şi înaintat spre aprobare.

Trimestrul IV

DRFPS

Proiect de hotărîre de Guvern
elaborat şi înaintat spre aprobare.

Trimestrul IV

DRFPS

Lucrări tehnice executate eficace.
Ha de terenuri desecate, defrişate,
protejate contra inundaţiilor şi eroziunii.
Km canalelor şi a albiilor rîurilor mici
curăţate.
Nr. de iazuri construite.

Pe parcursul anului

DRFPS, Î.S „PSÎF”

Obiectiv nr.7: Dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul relaţiilor funciare şi protecţiei solurilor.
7.1. Modificarea şi completarea Legii nr. 1247-XII din Proiect de hotărîre de Guvern
22.12.1992 ,,privind reglementarea de stat a regimului elaborat şi înaintat spre aprobare.

Trimestrul IV

DRFPS
2

1
proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul
funciar”.
7.2. Definitivarea procedurii de modificare şi completare a
Hotărîrii Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 2007 „pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire,
modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor”.
7.3. Modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la
vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008.
7.4. Elaborarea Programului de delimitare a terenurilor
proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică
a unităţilor administrativ-teritoriale pentru anii 2013-2018,
inclusiv a terenurilor care aparţin domeniului public sau celui
privat, în vederea executării Legii nr. 91 din 05.04.2007.
7.5. Ajustarea legislaţiei naţionale din domeniul relaţiilor
funciare la Standardele Internaţionale.
7.6. Elaborarea proiectelor de HG „cu privire la transmiterea,
modificarea destinaţiei şi schimbul unor terenuri”, conform
Regulamentului aprobat prin HG nr. 1451/2007.

2

3

4

Proiect de hotărîre de Guvern
elaborat şi înaintat spre aprobare.

Trimestrul I

DRFPS

Proiect de hotărîre de Guvern
elaborat şi înaintat spre aprobare.

Trimestrul IV

DRFPS

Trimestrul II

DRFPS

Trimestrul IV

DRFPS

Pe parcursul anului

DRFPS

Proiect de hotărâre a Guvernului
elaborat şi înaintat spre aprobare

Legea nr. 1247-XII din 22.12.1992

armonizată.
Proiecte de hotărâri ale Guvernului
elaborate şi înaintate spre aprobare.

Direcţia de activitate: Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul creării şi administrării cadastrului bunurilor imobile
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul cadastrului bunurilor imobile
1.1. Elaborarea modificărilor la HG nr. 1030 din 12 octombrie Proiect de hotărîre de Guvern
1998 despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor elaborat şi înaintat spre aprobare.
imobile, a HG nr. 120 din 07.02.2007 cu privire la unele
măsuri în vederea finalizării lucrărilor prevăzute în Programul
de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, precum şi a
HG nr.670 din 09 iunie 2003 despre aprobarea Programul de
măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a
bunurilor imobile în scopul impozitării, în scopul extinderii
termenilor de realizare a lucrărilor.

Trimestrul IV

DCBI/ Î.S.„Cadastru”

3

1
2
1.2. Modificarea şi completarea HG nr. 524 din 16.05.2006 Proiect de hotărîre de Guvern
pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea elaborat şi înaintat spre aprobare.
inginerilor cadastrali, în vederea modificării procedurii de
retragere a certificatelor inginerilor cadastrali.

3
Trimestrul II

4
DCBI

1.3. Elaborarea propunerilor de modificare a Legii nr. 354-XV Proiect elaborat şi înaintat spre
din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile.
aprobare.

Trimestrul II

DCBI/Î.S. „Cadastru”

1.4. Întocmirea şi aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Proiect de hotărîre de Guvern
cadastrului funciar naţional pe anul 2012 (situaţia la data elaborat şi înaintat spre aprobare.
01.01.2013).
Buletin anual al cadastrului funciar
publicat.
1.5. Elaborarea propunerilor de modificare a Legii cadastrului Proiect elaborat şi înaintat spre
bunurilor imobile cu reglementarea procedurii de stabilire a aprobare.
hotarelor.
1.6. Elaborarea propunerilor de modificarea a unor acte Nr. de acte normative elaborate şi
legislative ţinând cont de crearea Registrului obiectelor de promovate.
infrastructură tehnico-edilitară.
1.7. Elaborarea proiectului HG despre unele măsuri privind Proiect elaborat şi înaintat spre
crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul aprobare.
obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”.
1.8. Elaborarea Instrucţiunii privind modul de executare a Instrucţiune elaborată, înaintată spre
lucrărilor cadastrale la nivel de construcţie.
aprobare şi publicată în MO.
1.9. Modificarea Instrucţiunii privind modul de conferire a Instrucţiune modificată, înaintată
adresei.
spre aprobare şi publicată în MO.
1.10. Elaborarea Instrucţiunii cu privire la modul de Instrucţiune elaborată, aprobată şi
actualizare a datelor cadastrale în vederea susţinerii sistemului publicată în MO.
de impozitare.

Trimestrul I

DCBI

Trimestrul IV

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Trimestrul IV

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Trimestrul III

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Trimestrul I

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Trimestrul I

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Trimestrul III

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Obiectiv nr.2: Organizarea licitaţiilor publice şi monitorizarea îndeplinirii lucrărilor cadastrale în mod masiv
2.1. Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru
serviciile cadastrale masive, cu încheierea ulterioară a
contractelor cu executanţii serviciilor cadastrale.

Numărul de licitaţii desfăşurate, nr.
de contracte încheiate, nr. de bunuri
imobile contractate.

Trimestrul I

DCBI

4

1
2.2. Consultarea administraţiilor publice locale în vederea
pregătirii materialelor pentru includerea în programul de
executare a lucrărilor cadastrale masive pe anul 2014.

2
3
4
Nr. consultărilor acordate.
Trimestrul IV
DCBI
Nr. dosarelor pregătite şi
recepţionate pentru petrecerea
licitaţiei.
2.3. Monitorizarea executării lucrărilor cadastrale în mod
Lucrări executate conform
Pe parcursul anului DCBI
masiv.
graficului.
Nr. volumelor executate conform
termenilor stabiliţi.
Ponderea în procente a lucrărilor
executate din totalul de lucrări
preconizate.
2.4. Elaborarea propunerilor de modificare a documentaţiei
Memorandumuri elaborat în format
Trimestrul IV
DCBI
pentru desfăşurarea licitaţiilor pentru contractarea serviciilor
nou. Contract-tip modificat.
cadastrale în mod masiv pentru anul 2014.
Caietul de sarcini completat.
Obiectiv nr.3: Monitorizarea executării programului de valorificare a lucrărilor (finanţate din buget) de către Î.S. Cadastru
3.1. Administrarea bazei centrale de date a bunurilor imobile. BD menţinută.
Pe parcursul anului DCBI/Î.S. „Cadastru”
3.2. Crearea SIA „Registrul de stat al UAT şi al străzilor din
localităţile de pe teritoriul Moldovei”.

Numărul planurilor de adrese
întocmite, nr. obiectelor
informaţionale înregistrate.
3.3. Înregistrarea bunurilor proprietăţii publice a statutului şi a Ponderea în procente a bunurilor
unităţilor administrativ-teritoriale.
imobile înregistrate la solicitare.
3.4. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor
Numărul bunurilor imobile
imobile amplasate în localităţile rurale, în temeiul certificatului înregistrate în dependenţă de
de moştenire.
solicitare.
3.5. Înregistrarea arenzii asupra a două sau mai multor
Numărul bunurilor imobile
terenuri cu destinaţie agricolă, în scopul consolidării.
înregistrate în dependenţă de
solicitare.
3.6. Îmbunătăţirea calităţii registrului bunurilor imobile.
Numărul de nonconformităţi
identificate şi eliminate.
3.7. Corectarea erorilor comise la întocmirea planurilor
Numărul de erori corectate.
cadastrale
Numărul modificărilor efectuate în
RBI

Pe parcursul anului

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Pe parcursul anului

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Pe parcursul anului

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Pe parcursul anului

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Pe parcursul anului

DCBI/Î.S. „Cadastru”

Pe parcursul anului

DCBI/Î.S. „Cadastru”
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1
3.8. Înregistrarea bunurilor imobile ca urmare a executării
lucrărilor cadastrale în mod masiv.

2
3
Numărul de bunuri imobile
Pe parcursul anului
(terenuri) înregistrate în RBI.
Nr. modificărilor în registru.
Obiectiv nr.4: Certificarea inginerilor cadastrali şi monitorizarea îmbunătăţirii prestării serviciilor cadastrale
4.1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei de
Numărul cererilor examinate,
Pe parcursul anului
certificare a inginerilor cadastrali.
şedinţelor desfăşurate, nr. inginerilor
cadastrali certificaţi din totalul de
aplicanţi.
4.2. Modernizarea Registrului bunurilor imobile în scopul
Nivelul de accesare a RBI.
Pe parcursul anului
asigurării accesului activ la RBI.
Registru modernizat.
4.3. Eliberarea documentelor din cadastrul bunurilor imobile în Numărul de documente eliberate on- Pe parcursul anului
format digital prin acces on-line.
line în format digital.
4.4. Elaborarea caietului de sarcini pentru proiectarea
Caiet de sarcini elaborat prin
Trimestrul IV
Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul obiectelor de atragerea asistenţei externe.
infrastructură tehnico-edilitară”.

4
DCBI/Î.S. „Cadastru”

DCBI

DCBI/Î.S. „Cadastru”
DCBI/Î.S. „Cadastru”
DCBI/Î.S. „Cadastru”

Direcţia de activitate: Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul evaluării bunurilor imobile
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul evaluării bunurilor imobile.
1.1. Elaborarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor Regulament elaborat şi aprobat.
Trimestrul IV
imobile.
1.2. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului despre Proiect de hotărîre de Guvern
Trimestrul IV
aprobarea Regulamentului privind recepţia garajelor din elaborat şi înaintat spre aprobare.
cooperativele de construire a garajelor.
1.3. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind Proiect de hotărîre de Guvern
Trimestrul II
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1303 din 24.11.2004 elaborat şi înaintat spre aprobare.
despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea
bunurilor imobile în scopul impozitării.
1.4. Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi Proiect de lege elaborat şi înaintat
Trimestrul I
completarea a Legii nr. 989-XV din 18.04.2002 cu privire la spre aprobare.
activitatea de evaluare.
1.5. Modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare a Proiect elaborat şi înaintat spre
Pe parcursul anului
bunurilor imobile, confiscate, naţionalizate sau scoase în orice aprobare.

SEBI/Î.S. „Cadastru”
SEBI/Î.S. „Cadastru”
SEBI/Î.S. „Cadastru”

SEBI
SEBI/Î.S. „Cadastru”
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1
2
mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice,
aprobată prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
nr.136 din 05.09.2008, MO Nr. 197 (3290) din 04.11.2008.
Obiectiv nr.2: Implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile.
2.1. Analiza tranzacţiilor şi ofertelor cu bunuri imobile.
Studiu efectuat.

3

4

Pe parcursul anului

SEBI/Î.S. „Cadastru”

Pe parcursul anului

SEBI/Î.S. „Cadastru”

Pe parcursul anului

SEBI/Î.S. „Cadastru”

2.4. Crearea SIA „BD privind tranzacţiile cu bunurile SIA creat, testat şi menţinut.
Trimestrul IV
imobile”.
2.5. Transmiterea datelor despre bunurile imobile către Acord încheiat între ARFC şi IFPS
Pe parcursul anului
organele fiscale conform unui nou format stabilit.
pentru transmiterea datelor.
2.6. Evaluarea proprietăţii publice a statutului şi a unităţilor Ponderea în procente a bunurilor
Pe parcursul anului
administrativ-teritoriale.
imobile evaluate la solicitare.
Obiectiv nr.3: Elaborarea mecanismului de implementare a reevaluării bunurilor imobile în scopul impozitării
3.1. Studierea metodelor de analiză a pieţei imobiliare şi Mecanism elaborat şi înaintat spre
Trimestrul IV
elaborarea Instrucţiunii privind analiza datelor pieţei aprobare.
imobiliare.
Proiectul Instrucţiunii elaborat,
înaintat spre aprobare şi publicat în
MO.
Obiectiv nr.4: Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile şi îmbunătăţirea prestării serviciilor de evaluare
4.1. Organizarea activităţii Comisiei de atestare a Nr. de examene efectuate.
Pe parcursul anului
evaluatorilor bunurilor imobile.
BD a evaluatorilor, titulari ai
certificatelor, menţinută.
Registru de eliberare/retragere a
certificatelor funcţional.
4.2. Analiza şi expertiza rapoartelor de evaluare, prezentate de Nr. de rapoarte de evaluare
Pe parcursul anului
beneficiarii serviciilor de evaluare.
analizate.
4.3. Publicarea informaţiei despre lucrările de evaluare a bunurilor Nr. de informaţii publicate.
Pe parcursul anului

SEBI/Î.S. „Cadastru”

2.2. Evaluarea bunurilor imobile cu destinaţia locativă din Nr. de bunuri imobile evaluate.
localităţile rurale.
Date colectate despre bunurile
imobile.
2.3. Evaluarea bunurilor imobile nou formate.
Nr. de bunuri imobile evaluate.

imobile şi activitatea Comisiei de atestare a evaluatorilor bunurilor
imobile pe pagina web oficială a Agenţiei.

SEBI/Î.S. „Cadastru”
SEBI/Î.S. „Cadastru”
SEBI/Î.S. „Cadastru”

SEBI, Comisia de
atestare

SEBI, Comisia de
atestare
SEBI
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2

3

4

Direcţia de activitate: Asigurarea realizării politicilor statului în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii
1.1. Modificarea şi completarea Legii nr. 778/2001 cu privire
la geodezie, cartografie şi geoinformatică şi a Legii nr.
160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător în scopul dezvoltării şi monitorizării activităţilor
aferente domeniului geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.
1.2. Elaborarea proiectului HG cu privire la instituirea
Consiliului coordonator pentru Infrastructura de Date Spaţiale,
în scopul creării şi dezvoltării acestei infrastructuri.
1.3. Elaborarea şi aprobarea Instrucţiunii cu privire la
utilizarea datelor GNSS.
1.4. Elaborarea proiectului HG cu privire la atestarea
specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei şi
geoinformaticii.
1.5. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind utilizarea
datelor spaţiale aflate în gestiunea ARFC.
1.6. Armonizarea standardelor naţionale în domeniul creării,
stocării şi gestionării datelor geospaţiale conform standardelor
ISO 19103; 19109.
1.7. Elaborarea, aprobarea şi editarea standardelor şi atlasului
de semne convenţionale pentru hărţile cu gradul de detaliere la
scara 1: 50 000, 1:5000.

Proiect elaborat şi înaintat spre
aprobare.

Trimestrul IV

DGCG

Proiect de hotărîre de Guvern
elaborat şi înaintat spre aprobare.

Trimestrul IV

DGCG

Proiect de instrucţiune elaborat,
aprobat şi publicat în MO.
Proiect de hotărîre de Guvern
elaborat şi înaintat spre aprobare.

Trimestrul II

DGCG

Trimestrul IV

DGCG

Regulament elaborat şi aprobat.

Trimestrul IV

DGCG, FNDS

Standarde ISO 19103; 19109
implementate.

Pe parcursul anului

DGCG

Numărul de standarde şi atlase
elaborate, aprobate şi editate.

Trimestrul IV

DGCG
Î.S. INGEOCAD

Sistem Naţional de Poziţionare
MOLDPOS menţinut

Pe parcursul anului

DGCG
Î.S. INGEOCAD

Staţie Permanentă de Referinţă
menţinută

Pe parcursul anului

DGCG
Î.S. INGEOCAD

Obiectiv nr.2: Crearea, menţinerea şi modernizarea Reţelelor Geodezice Naţionale
2.1. Menţinerea Reţelei Naţionale de Poziţionare Satelitar
MOLDPOS şi integrarea în Sistemul European de Poziţionare
EUPOS.
2.2. Menţinerea
Staţiei
Permanente
de
Referinţă
IgeoChişinău.
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2.3. Întreţinerea Reţelei Geodezice Naţionale (RGN).

2
Lucrări de întreţinere a punctelor
RGN de ordinul I şi II
2.4. Supravegherea Reţelei Naţionale de Nivelment (RNN) de Lucrări de supraveghere a reţelei
ordinul I şi II.
naţionale de nivelment
2.5. Lucrări de creare a Reţelei Gravimetrice Naţionale de Modele (bazele de date) altitudinilor
ordinul III.
Baltice

3
2011 – 2015
2011-2015
2011-2015

4
DGCG
Î.S. INGEOCAD
DGCG
Î.S. INGEOCAD
DGCG
Î.S. INGEOCAD

Obiectiv nr.3: Crearea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale şi integrarea în Infrastructura Europeană de Date Spaţiale
3.1. Actualizarea
şi
menţinerea
hărţilor
digitale SIG de Referinţă funcţional
„EuroGlobalMap”, „EuroRegionalMap”, „EuroBoundaryMap”
pentru infrastructura europeană de date spaţiale.
3.2. Coordonarea creării Sistemului Informaţional Geografic Sistem Informaţional Geografic
Naţional.
creat.
Nr. de utilizatori ai bazei de date.
3.3. Organizarea Conferinţei anuale cu genericul „Crearea Conferinţă organizată
Infrastructurii de Date Geografice Spaţiale a Republicii
Moldova şi integrarea în spaţiul european”.

2011-2015

DGCG
Î.S. INGEOCAD

2003-2015

DGCG
FNDS
Î.S. INGEOCAD
DGCG
TAIEX

2013

Obiectiv nr.4: Asigurarea ramurilor economiei naţionale cu date geodezice, cartografice şi geoinformatice
4.1. Demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova şi Nr. Semnelor de frontieră
Ucraina/sectorul centru.
Bază de Date Geospaţială
Lucrări tehnice executate în
conformitate cu recomandările
Misiunii EUBAM;
Acorduri semnate.

2012-2015

DGCG
Î.S. INGEOCAD

Obiectiv nr.5: Realizarea Programului Naţional e- Guvernare şi asigurarea transparenţei datelor spaţiale
5.1. Conlucrarea cu mass-media şi societatea civilă.
5.2.
Publicarea datelor spaţiale pe paginile web:
http://www.arfc.gov.md
http://geoportal.md
http://date.gov.md http://servicii.gov.md

Nr. de seminare şi mese rotunde
desfăşurate.
Nr. de utilizatori ai bazei de date
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FNDS
Î.S. INGEOCAD
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http://moldova-map.md
http://moldpos.md
5.3. Iniţierea elaborării şi implementării Sistemului Sistem informaţional funcţional
Pe parcursul anului DGCG
informaţional geografic de referinţă „e-Harta digitală de bază a
Republicii Moldova”.
5.4. Crearea
SIA
„Înregistrarea
lucrărilor”
pentru SIA creat şi menţinut.
Trimestrul IV
DGCG, ISSGTR,
Inspectoratul de Stat pentru supravegherea geodezică, tehnică Nr. de utilizatori ai bazei de date
FNDS
şi regim.
Obiectiv nr.6: Dezvoltarea colaborării bilaterale cu autorităţile publice centrale şi locale, sectorul privat, instituţiile superioare de
învăţământ, societatea civilă şi academia în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii
6.1. Semnarea Acordurilor de colaborare pentru utilizarea Nr. de Acorduri de colaborare
Pe parcursul anului DGCG
datelor spaţiale.
semnate.
FNDS
6.2. Organizarea practicii de producere şi practicii de diplomă Nr. de activităţi organizate.
Pe parcursul anului DGCG
pentru studenţii Universităţii Tehnice din Moldova şi
Î.S. INGEOCAD
Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
6.3. Organizarea seminarelor, conferinţelor, grupurilor de Nr. de activităţi organizate.
Pe parcursul anului DGCG, FNDS,
lucru cu invitarea reprezentanţilor instituţiilor superioare de
Î.S. INGEOCAD
învăţămînt şi academiei în domeniul geodeziei, cartografiei şi
geoinformaticii.
Obiectiv nr.7: Integrarea Republicii Moldova în Comunitatea Europeană şi CSI prin dezvoltarea sectorului public de date spaţiale
7.1. Implementarea
Proiectului
Comisiei
Europene
TWINNING ”Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi
legislative a sistemului de cartografie şi geodezie în Republica
Moldova”
7.2. Dezvoltarea colaborării internaţionale la nivel global şi
european
în
domeniul
geodeziei,
cartografiei
şi
geoinformaticii:
i) Comitetul Internaţional pentru Cartografierea Globală.
ii) Asociaţia Europeană a Agenţiilor Naţionale de
Cartografie şi Cadastru „EuroGeographics”.
iii) EUREF.
iv) EUPOS.

Acord semnat între Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru şi Comisia
Europeană

Pe parcursul anului

DGCG

Nr. vizitelor de studiu pentru schimb
de date şi experienţă.
Nr. proiectelor realizate din totalul
aplicaţiilor de proiect.
Nr. de conferinţe, seminare şi mese
rotunde organizate.
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v) Federaţia Internaţională a Geodezilor (FIG).
vi) Autoritatea de Cartografie a Norvegiei.
vii) Agenţia Internaţională de dezvoltare a Japoniei.
viii) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a
României.
7.3. Colaborarea în cadrul Consiliului Interstatal în domeniul Participarea la Sesiunile Consiliului
geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra Interstatal.
Pămîntului a ţărilor membre CSI.
Activităţi în cadrul Grupurilor de
lucru:
- denumiri geografice;
- instruire;
- navigaţie;
- metrologie.
7.4. Colaborarea în cadrul Acordurilor de colaborare cu Schimb de date şi informaţii
Agenţiile de Cartografie şi Cadastru din cadrul ţărilor-membre Seminare şi mese rotunde organizate
CSI:
- Ucraina;
- Republica Belarusi;
- Federaţia Rusă;
- Azerbaidjan;
- Armenia.
7.5. Colaborări cu autorităţile publice centrale, sectorul privat, Seminare şi mese rotunde organizate
societatea civilă şi academia privind utilizarea datelor spaţiale.
7.6. Activitatea în cadrul Consiliului coordonator pentru Nr. şedinţelor ordinare ale
crearea SIGN (Sistemul Informaţional Geografic Naţional).
Consiliului Coordonator SIGN
organizate pentru anul 2013.
Abrevieri:
DRFPS – Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor;
Î.S. „IPOT” – Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
Î.S. PSÎF – Î.S. „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”;
DCBI – Direcţia cadastrul bunurilor imobile;
SEBI – Serviciul evaluarea bunurilor imobile;

3

4

Pe parcursul anului
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DGCG – Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică;
FNDS – Fondul Naţional de Date Spaţiale;
Î.S. „INGEOCAD” – Î.S. „Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice
şi Cadastru „INGEOCAD”;
ISSGTR – Inspectoratul de Stat pentru supravegherea geodezică, tehnică
şi regim.
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