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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2013

1. Sumar executiv:
Prezentul Raport include activităţile realizate de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pe parcursul anului 2013,
stabilite în baza principalelor documente strategice şi a altor documente relevante.
În scopul realizării obiectivelor preconizate Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a elaborat, promovat şi implementat
politici de stat în domeniile relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, valorificării şi ameliorării terenurilor degradate,
cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, cartografiei, geoinformaticii, prospecţiunilor
tehnice, cu integrarea acestora în procesele reformei economice ale Republicii Moldova.
Printre realizările Agenţiei în anul 2013 a fost elaborarea şi înaintarea spre examinare şi aprobare de către Guvernul
Republicii Moldova, în modul stabilit, a unui şir de acte normative necesare pentru dezvoltarea domeniilor de activitate.
Drept indicator important în domeniul de activitate a Agenţiei se consideră executarea lucrărilor de identificare,
inventariere cantitativă şi calitativă, elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a
statului, precum şi lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.
În acelaşi timp, în scopul asigurării protecţiei solurilor şi în vederea implementării Programului de conservare şi sporire
a fertilităţii solurilor, s-au executat lucrări de îmbunătăţiri funciare şi valorificare a calităţii solurilor, realizarea cărora
reprezintă un factor important în dezvoltarea economiei ţării.
O altă activitate relevantă, atât pentru economia naţională, cât şi pentru fiecare cetăţean al Republicii Moldova o
constituie lucrările cadastrale ce ţin de identificarea şi înregistrarea bunurilor imobile. De menţionat, că lucrările cadastrale
efectuate în mod masiv scuteşte fiecare proprietar de bunuri imobile de achitarea acestor lucrări din contul propriu.
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Executarea lucrărilor incluse în Planul de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene, precum şi reglementarea
problemelor ce ţin de recunoaşterea reciprocă a drepturilor şi raporturilor de proprietate, de asemenea se consideră drept
realizări importante pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale.
Totodată, printre activităţile ce necesită a fi remarcate se evidenţiază integrarea Republicii Moldova în Comunitatea
Europeană şi CSI prin dezvoltarea sectorului public de date spaţiale şi crearea infrastructurii de date geografice spaţiale;
crearea, menţinerea şi modernizarea Reţelelor Geodezice Naţionale; asigurarea ramurilor economiei naţionale cu date
geodezice, cartografice şi geoinformatice, precum şi implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile.
În afară de aceasta, pe parcursul ultimilor ani, în colaborare cu organizaţiile internaţionale au fost elaborate şi sunt în
stadiu de implementare proiectele:
Sistemul Naţional de Poziţionare „MOLDPOS”, lucrări sprijinite financiar de Guvernul Regatului Norvegiei.
Harta digitală de bază a Republicii Moldova la scara 1:50 000, elaborată în colaborare cu Agenţia Internaţională de
Dezvoltare a Japoniei, care a fost publicată pe http://geoportal.md pentru vizualizare.
„Hărţi digitale de dezvoltare pentru Moldova”, din contul şi cu suportul Agenţiei Naţionale de Cadastru a Norvegiei.
2. Implementarea Planului anual de activitate:
Direcţia de activitate: Asigurarea realizării politicilor statului în domeniul relaţiilor funciare şi protecţiei solurilor
Obiectiv nr.1: Consolidarea terenurilor agricole.
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Indicatori de
Activităţi
produs/rezultat
1.1. Consolidarea
terenurilor Nr. cotelor de teren
agricole, conform solicitărilor şi consolidate.
mijloacelor financiare alocate.

5
3
4
Termen de Responsabil
Nivel de realizare*/
realizare (subdiviziune)
Descriere succintă
Pe parcursul DRFPS, Î.S. Realizat.
anului
IPOT
S-au consolidat 2 081 cote de teren, pentru care a fost

1.2. Pregătirea materialelor şi Nr. cotelor de teren
înregistrarea cotelor de teren echivalent
echivalent după corectarea înregistrate.
proiectelor
şi
consolidarea
terenurilor agricole.

Pe parcursul
anului

1

valorificat 1 146 994 lei.

DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Realizat.
Au fost pregătite materialele şi înregistrate 2 125 bunuri imobile,
pentru care s-a valorificat suma de 76 995 lei.
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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
elaborarea planurilor cadastrale
ale
terenurilor
destinate
agriculturii, proprietate publică
a statului.
2.2. Elaborarea softului de
creare şi menţinere a bazei de
date
automatizate
privind
informaţia
cantitativă
şi
calitativă.
2.3. Înregistrarea
terenurilor
agricole proprietate publică a
statului în registrul bunurilor
imobile.
2.4. Evidenţa
modificărilor
curente a terenurilor destinate
agriculturii proprietate publică a
statului.

Ha de terenuri
agricole identificate.
Nr. de planuri
cadastrale elaborate.

Pe parcursul
anului

DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Realizat.

Soft funcţional
elaborat şi menţinut.

Pe parcursul
anului

DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Realizat parţial.

Nr. bunurilor imobile
înregistrate.

Pe parcursul
anului

DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Realizat.

Ponderea
modificărilor
survenite.

Pe parcursul
anului

DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Nerealizat.

S-au executat lucrări de identificare, inventariere cantitativă
şi calitativă pentru 231,96 ha de terenuri agricole şi de
elaborare a 6 planuri cadastrale, în sumă de 36 425 lei.

Soft-ul a fost elaborat. Actualizarea acestuia şi aducerea în
conformitate cu cerinţele actuale urmează după promovarea
Conceptului tehnic al SIA Cadastrul resurselor funciare.

Au fost înregistrate, din sursele financiare ale beneficiarului, 27
bunurilor imobile (terenuri).

Terenurile destinate agriculturii proprietate publică a statului
pentru care au rămas de executat lucrări sunt în litigiu.

Obiectiv nr.3: Delimitarea şi evidenţa proprietăţii de stat şi a unităţilor administrativ-teritoriale.
3.1. Identificarea şi delimitarea
terenurilor proprietate publică a
statutului
şi
a
unităţilor
administrativ-teritoriale.

Numărul de bunuri
imobile (terenuri)
delimitate, formate şi
înregistrate.

Pe parcursul
anului

DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Realizat.
Lucrările respective s-au executat în sumă de 2 050 100 lei,
cu elaborarea a 270 acte de constatare şi stabilire a
hotarelor şi emiterea a 24 decizii ale consiliilor locale de
atribuire a bunurilor. Au fost delimitate 5 502 bunuri
imobile (terenuri), formate 2 620 bunuri imobile (terenuri)
şi înregistrate 238 bunuri imobile (terenuri).
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Obiectiv nr.4: Ţinerea registrului de stat al localităţilor şi străzilor.
4.1. Efectuarea lucrărilor de Lucrări tehnice
Pe parcursul
stabilire şi actualizare a executate eficient.
anului
hotarelor administrative ale
UAT de nivelul întâi.
Obiectiv nr.5: Investigări pedologice.
5.1. Efectuarea
investigărilor Lucrări tehnice
pedologice în două raioane.
executate eficace.
Ha de terenuri
agricole cercetate.

Pe parcursul
anului

5

4
DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Nerealizat.

DRFPS, Î.S.
„IPOT”

Realizat.

Nu s-au executat lucrări de actualizare a hotarelor
administrative din cauza procesului de judecată dintre Institutul
de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” şi Primăriile
s. Corlăteni şi s. Singureni, raionul Rîşcani.

S-au executat lucrări de cercetare pentru 35 551 ha de terenuri
agricole, cu valorificarea a 1 065 609 lei.

Obiectiv nr.6: Planul de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor.
6.1. Elaborarea proiectului de Proiect de hotărîre de Trimestrul IV DRFPS
Realizat parţial.
Proiectul a fost elaborat şi înaintat spre coordonare ministerelor
hotărâre a Guvernului pentru Guvern elaborat şi
interesate.
aprobarea Planului de acţiuni înaintat spre
privind
implementarea aprobare.
Programului de conservare şi
sporire a fertilităţii solurilor
pentru anul 2014.
6.2. Elaborarea proiectului de Proiect de hotărîre de Trimestrul IV DRFPS
Realizat parţial.
S-a elaborat proiectul, care a fost plasat pe gagina web spre
hotărâre a Guvernului pentru Guvern elaborat şi
consultare publică şi înaintat spre coordonare.
aprobarea Planului de acţiuni înaintat spre
privind
implementarea aprobare.
Programului de conservare şi
sporire a fertilităţii solurilor
pentru anii 2014-2016.
6.3. Executarea
lucrărilor Lucrări tehnice
Pe parcursul DRFPS, Î.S Realizat.
executate
eficace.
În perioada de raportare au fost executate lucrări de îmbunătăţiri
„PSÎF”
conform Planului de acţiuni
anului
Ha
de
terenuri
desecate,
funciare şi valorificare a calităţii solurilor în sumă de
privind
implementarea
defrişate,
protejate
22 300 000 lei, inclusiv:
Programului de conservare şi
contra
inundaţiilor
şi
- desecarea terenurilor supraumectate pe o suprafaţă de 470 ha;
sporire a fertilităţii solurilor
eroziunii.

- defrişarea plantaţiilor multianuale pe o suprafaţă de 460ha;
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aprobat pe anul 2013.
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3

4

5
- protejarea terenurilor contra inundaţiilor – 1500 ha şi
eroziunii – 500 ha;

Km canalelor şi a
albiilor rîurilor mici
curăţate.
Nr. de iazuri construite.

- lucrări de proiectare –10 proiecte elaborate;
- curăţarea a 8,5 Km de canale şi 6,7 Km albii ale râurilor mici;
- lucrări de construire a 12 iazuri antierozionale cu oglinda apei
de 70 ha.

Obiectiv nr.7: Dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul relaţiilor funciare şi protecţiei solurilor.
7.1. Modificarea şi completarea Proiect de hotărîre de Trimestrul IV DRFPS
Realizat parţial.
Legii nr. 1247-XII din 22.12.1992 Guvern elaborat şi
Proiectul a fost elaborat, plasat pe pagina web spre consultare
,,privind reglementarea de stat a înaintat spre
publică şi înaintat spre avizare şi coordonare în modul stabilit.
regimului proprietăţii funciare, aprobare.
cadastrul funciar de
monitoringul funciar”.

stat

şi

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”.

Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre
aprobare.

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

Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre
aprobare.
Proiect de hotărâre a
Guvernului elaborat şi
înaintat spre aprobare

Trimestrul I

DRFPS

Trimestrul IV DRFPS

Trimestrul II

DRFPS

Realizat parţial.
Proiectul de hotărâre, care va facilita procedura schimbării
destinaţiei terenurilor, a fost elaborat şi înaintat repetat,
prin scrisoarea nr. 36/01-05/524 din 29.03.2013,
Guvernului spre examinare şi aprobare în modul stabilit.
Notă: La solicitarea Agenţiei, prin scrisoarea Cancelariei
de Stat nr. 1460-289 din 11.04.2013, proiectul a fost
restituit pentru examinare suplimentară.
Ca rezultat, proiectul definitivat a fost contrasemnat şi
urmează a fi aprobat în şedinţă de Guvern în modul stabilit.
Realizat.
Modificările şi completările respective au fost aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 318 din 30.05.2013.

Realizat parţial.
Proiectul de hotărâre a fost elaborat şi înaintat Guvernului
spre examinare şi aprobare, în modul stabilit, prin
scrisoarea nr. 36/01-05/1143 din 5 iulie 2013.
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1
unităţilor
administrativteritoriale pentru anii 20132018, 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

Legea nr. 1247-XII

3

Trimestrul IV DRFPS

Ca rezultat acesta a fost restituit Agenţiei la 04.09.2013
pentru conlucrare cu Ministerul Finanţelor, fiindcă în
cadrul contrasemnării acesta a solicitat Guvernului
contramandarea proiectului respectiv până la elaborarea şi
aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu 2014-2016.
Ulterior prin scrisoarea de referinţă nr. 36/01-05/1932 din
05.11.2013 Agenţia s-a adresat către Guvernul Republicii
Moldova în scopul alocării surselor financiare necesare
executării volumelor de lucrări cadastrale. Prin indicaţia
Guvernului nr. 1460-889 din 15.11.2013 demersul dat a
fost îndreptat Ministerului Economiei pentru examinare.
La momentul actual se examinează suplimentar Programul
respectiv cu revizuirea termenilor de îndeplinire a lucrărilor
Realizat parţial.
Proiectul a fost elaborat, plasat pe pagina web spre consultare
publică şi înaintat spre avizare şi coordonare în modul stabilit.

din 22.12.1992
armonizată.
Proiecte de hotărâri ale
Guvernului elaborate şi
înaintate spre aprobare.

5

4

Pe parcursul
anului

DRFPS

Realizat.
Au fost elaborate şi prezentate spre examinare şi avizare
ministerelor şi altor părţi interesate 76 proiecte de hotărîri ale
Guvernului, dintre care s-au aprobat doar 15 proiecte.
Pentru pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul
agricol în bugetul de stat au fost achitate 6 861 903 lei.

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
1998 despre unele măsuri
privind crearea cadastrului
bunurilor imobile, a HG nr. 120
din 07.02.2007 cu privire la

Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre
aprobare.

Trimestrul IV DCBI/
Realizat parţial.
Î.S.„Cadastru Proiect elaborat şi discutat în cadrul unui şir de întîlniri cu
”
reprezentanţii Ministerului Finanţelor (la nivel de viceministru). Pentru obţinerea avizului pozitiv a fost modificat
proiectul hotărîrii şi s-a transmis spre examinare repetată în
luna mai anul 2013.
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2

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.
1.2. Modificarea şi completarea Proiect de hotărîre de
HG nr. 524 din 16.05.2006 pentru Guvern elaborat şi
aprobarea Regulamentului privind înaintat spre
certificarea inginerilor cadastrali, aprobare.

3

4

5
Au fost prezentate Ministerului nenumărate variante
privind finalizarea lucrărilor cadastrale, propuşi paşi
concreţi, însă pînă la momentul actual propunerile
respective aşa şi nu au fost acceptate.
Totodată, Agenţia a înaintat un alt proiect de Hotărîre de
Guvern, în care a fost promovată modificarea la anexa nr.2,
pct. 16 din HG 1030. Proiectul la moment se află la
expertizare la Centrul Naţional Anticorupţie. Urmează a fi
înaintat Ministerului Justiţiei.

Trimestrul II

DCBI

Realizat parţial.
S-a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului, care a fost
discutat şi acceptat la Comisia de calificare a inginerilor
cadastrali în luna iunie anul 2013.
Pe parcurs au parvenit propuneri suplimentare, care
urmează a fi discutate şi incluse în proiect.

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

Trimestrul II

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat parţial.
Este elaborat proiectul de modificare a Legii respective,
care urmează a fi discutat în cadrul unui grup de lucru.

1.4. Întocmirea şi aprobarea prin
Hotărâre
de
Guvern
a
cadastrului funciar naţional pe
anul 2012 (situaţia la data
01.01.2013).

Trimestrul I

DCBI

Realizat.
Cadastrul funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013 a
fost aprobat prin HG nr. 655 din 29.09.2013.

în vederea modificării procedurii
de retragere a certificatelor
inginerilor cadastrali.

Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre aprobare.
Buletin anual al
cadastrului funciar
publicat.

1.5. Elaborarea propunerilor de Proiect elaborat şi
modificare a Legii cadastrului înaintat spre
bunurilor
imobile
cu aprobare.

Trimestrul IV DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
Proiectul modificării Legii a fost elaborat în 2012, inclus
în ordinea de zi a şedinţei Parlamentului în februarie
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1
reglementarea procedurii
stabilire a hotarelor.

2

3

4

2013, proiectul a fost respins. În 2013, noi proiecte de
modificare a Legii nr. 1543-XIII/1998 au fost avizate la
ministerele de resort. Proiectul de modificare, ce ţine de
lucrările cadastrale, este aprobat prin Hotărârea
Guvernului Nr.1039 din 20.12.2013 şi remis la Parlament.

de

1.6. Elaborarea propunerilor de
modificarea a unor acte
legislative ţinând cont de
crearea Registrului obiectelor de
infrastructură tehnico-edilitară.
1.7. Elaborarea proiectului HG
despre unele măsuri privind
crearea sistemului informaţional
automatizat
„Registrul
obiectelor de infrastructură
tehnico-edilitară”.
1.8. Elaborarea
Instrucţiunii
privind modul de executare a
lucrărilor cadastrale la nivel de
construcţie.
1.9. Modificarea
Instrucţiunii
privind modul de conferire a
adresei.

5

Nr. de acte normative
elaborate şi
promovate.

Trimestrul IV DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
Proiectul a fost aprobat de prin Hotărârea Guvernului
Nr.1092 din 31.12.2013 şi la moment se află spre
examinare în Comisiile parlamentare.

Proiect elaborat şi
înaintat spre
aprobare.

Trimestrul III DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
Proiectul Conceptului după contrasemnare, este înaintat
Guvernului spre examinare şi aprobare în modul stabilit.

Instrucţiune
elaborată, înaintată
spre aprobare şi
publicată în MO.
Instrucţiune
modificată, înaintată
spre aprobare şi
publicată în MO.

1.10. Elaborarea Instrucţiunii Instrucţiune
cu privire la modul de elaborată, aprobată şi
actualizare a datelor cadastrale publicată în MO.
în vederea susţinerii sistemului
de impozitare.

Trimestrul I

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Trimestrul I

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Trimestrul III DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
Instrucţiunea a fost elaborată şi aprobată prin Ordinul
Agenţiei nr. 169 din 10 decembrie 2013.
Realizat parţial.
Proiectul instrucţiunii a fost transmis spre înregistrare la
Ministerul Justiţiei, însă acesta a propus ca modul de
conferire a adreselor să fie înaintat la nivel de Lege.
Realizat.
Instrucţiunea a fost aprobată prin Ordinul Agenţiei nr. 103
din 22.08.2013, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub
nr.947 din 16.10.2013 şi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 238-242/1547 din 25.10.2013.
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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.
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. Monitorizarea executării
lucrărilor cadastrale în mod
masiv.

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

Nr. consultărilor
acordate.
Nr. dosarelor
pregătite şi
recepţionate pentru
petrecerea licitaţiei.
Lucrări executate
conform graficului.
Nr. volumelor
Contractate 2011 şi trecute în 2013 executate conform
– 5 315 bunuri
termenilor stabiliţi.
Contractate 2012 şi trecute în 2013 Ponderea în procente
– 34 526 bunuri
a lucrărilor executate
Contractate 2013 – 43 521 bunuri
din totalul de lucrări
preconizate.

Trimestrul IV DCBI

Realizat.
Au fost consultate 65 primării. Materiale definitivate
pentru a petrece licitaţii publice au fost prezentate de 39
primării, cu un număr total 65 mii de bunuri imobile.

Pe parcursul
anului

Realizat.
S-au executat lucrări în sumă de 5 022 952 lei.
Au fost recepţionate şi achitate 55 511 bunuri imobile din
83 362 bunuri planificate spre recepţie conform graficului.
S-au executat 67% din lucrările preconizate.
Permanent a fost efectuată monitorizarea executării
lucrărilor cadastrale masive conform graficului.

2.4. Elaborarea propunerilor de
modificare a documentaţiei pentru
desfăşurarea licitaţiilor pentru
contractarea serviciilor cadastrale
în mod masiv pentru anul 2014.

Memorandumuri
elaborat în format nou.
Contract-tip modificat.
Caietul de sarcini
completat.

Trimestrul IV DCBI

Trimestrul I

DCBI

DCBI

Realizat.
În perioada raportată s-a desfăşurat o licitaţie. Au fost
încheiate 24 contracte şi contractate 43 521 bunuri imobile.

Realizat parţial.
S-au înaintat propuneri de modificare a caietului de sarcini
şi a Contractului-tip respectiv.

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”

Realizat.
BD menţinută, cu valorificarea sumei de 292 811 lei.
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1
3.2. Crearea SIA „Registrul de
stat al UAT şi al străzilor din
localităţile de pe teritoriul
Moldovei”.
Stabilirea pe teren a hotarelor

2
Numărul planurilor
de adrese întocmite,
nr. obiectelor
informaţionale
înregistrate.

3
Pe parcursul
anului

4
DCBI/Î.S.
„Cadastru”

3.3. Înregistrarea bunurilor
proprietăţii publice a statutului
şi a unităţilor administrativteritoriale.
3.4. Înregistrarea dreptului de
proprietate asupra bunurilor
imobile amplasate în localităţile
rurale, în temeiul certificatului
de moştenire.
3.5. Înregistrarea arenzii asupra
a două sau mai multor terenuri
cu destinaţie agricolă, în scopul
consolidării.
3.6. Îmbunătăţirea calităţii
registrului bunurilor imobile.

Ponderea în procente
a bunurilor imobile
înregistrate la
solicitare.
Numărul bunurilor
imobile înregistrate în
dependenţă de
solicitare.

Pe parcursul
anului

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat
Ca rezultat al delimitării terenurilor proprietate publică au
fost înregistrate 238 bunuri imobile (terenuri).

Pe parcursul
anului

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
Au fost înregistrate 77 970 bunuri imobile pentru care s-au
valorificat 3 118 800 lei.

Numărul bunurilor
Pe parcursul
imobile înregistrate în
anului
dependenţă de
solicitare.
Numărul de
Pe parcursul
nonconformităţi
anului
identificate şi
eliminate.
Numărul de erori
Pe parcursul
corectate. Numărul
anului
modificărilor
efectuate în RBI
Numărul de bunuri
Pe parcursul
imobile (terenuri)
anului
înregistrate în RBI.
Nr. modificărilor în
registru.

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

3.7. Corectarea erorilor comise
la întocmirea planurilor
cadastrale
3.8. Înregistrarea bunurilor
imobile ca urmare a executării
lucrărilor cadastrale în mod
masiv.

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

Realizat.
S-au întocmit 34 352 planuri de încăperi izolate şi
înregistrat 112 404 obiecte informaţionale. Suma
valorificată a constituit – 968 415 lei.
Au fost stabilite pe teren 27 segmente de hotar, cu
valorificarea sumei de 25 515 lei.

Nu au parvenit cereri de înregistrare
Realizat.
S-au identificat şi eliminat 1 246 neconformităţi.
Au fost efectuate 1 246 modificări în Registrul bunurilor
imobile pentru care s-au valorificat 146 094 lei.
Realizat.
Au fost corectate 1 427 erori şi efectuate 1 709 modificări
în registrul bunurilor imobile. S-au valorificat 130 367 lei.
Realizat.
S-au înregistrat 39 083 bunuri imobile (terenuri) şi 8 065
case de locuit cu accesorii. S-au efectuat 3 598 de
modificări în registrul bunurilor imobile.
A fost valorificată suma de 2 840 168 lei.
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Obiectiv nr.4: Certificarea inginerilor cadastrali şi monitorizarea îmbunătăţirii prestării serviciilor cadastrale
4.1. Organizarea şi desfăşurarea
activităţii Comisiei de
certificare a inginerilor
cadastrali.

Numărul cererilor
examinate, şedinţelor
desfăşurate, nr.
inginerilor cadastrali
certificaţi din totalul de
aplicanţi.

Pe parcursul
anului

DCBI

Realizat.
Au fost desfăşurate trei şedinţe ale Comisiei. Ca rezultat fiind
certificaţi 5 specialişti de prima oară din 8 pretendenţi, iar 19
specialişti cu certificate prelungite din 20 pretendenţi.
Pe parcurs s-au mai acumulat 14 cereri de la solicitanţi.

4.2. Modernizarea Registrului
bunurilor imobile în scopul
asigurării accesului activ la RBI.
4.3. Eliberarea documentelor din
cadastrul bunurilor imobile în
format digital prin acces on-line.

Nivelul de accesare a
RBI.
Registru modernizat.
Numărul de
documente eliberate
on-line în format
digital.

Pe parcursul
anului

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Pe parcursul
anului

DCBI/Î.S.
„Cadastru”

4.4. Elaborarea caietului de
sarcini pentru proiectarea
Sistemului Informaţional
Automatizat „Registrul
obiectelor de infrastructură
tehnico-edilitară”.

Caiet de sarcini
elaborat prin
atragerea asistenţei
externe.

Trimestrul IV DCBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
S-a elaborat caietul de sarcini.
Registrul bunurilor imobile a fost modernizat.
Realizat.
Pe parcursul anului 2013 Oficiile cadastrale teritoriale au
procesat 4 908 comenzi plasate prin internet, înregistrând o
creştere de aproximativ 67% faţă de anul 2012, când au
fost procesate 2 940 cereri on-line.
Prin intermediul serviciului on-line în anul 2013 au fost
eliberate 6 223 documente, extrase din registrul bunurilor
imobile, certificate privind valoarea bunului imobil,
certificate privind înscrierile în registrul bunurilor imobile,
iar în anul 2012 – 3 249 documente.
Realizat parţial.
A fost iniţiată procedura de selectare a consultanţilor străini
pentru elaborarea caietului de sarcini privind proiectarea
Sistemului Informaţional respectiv.

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 Regulament elaborat Trimestrul IV SEBI/Î.S.
Realizat parţial.
privind reevaluarea bunurilor şi aprobat.
„Cadastru”
Regulament elaborat.
imobile.
Nu a fost susţinut de către Ministerul Finanţelor.
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1
1.2. Elaborarea proiectului de
hotărîre a Guvernului despre
aprobarea
Regulamentului
privind recepţia garajelor din
cooperativele de construcţie a
garajelor.
1.3. Elaborarea proiectului de
hotărîre a Guvernului privind
modificarea
Hotărîrii
Guvernului nr. 1303 din
24.11.2004 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la
evaluarea bunurilor imobile în
scopul impozitării.
1.4. Elaborarea proiectului de
lege cu privire la modificarea şi
completarea a Legii nr. 989-XV
din 18.04.2002 cu privire la
activitatea de evaluare.

5

2
Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre
aprobare.

3
4
Trimestrul IV SEBI/Î.S.
„Cadastru”

Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre
aprobare.

Trimestrul II

SEBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat parţial.
Proiectul a fost elaborat.
S-a desfăşurat şedinţa în cadrul Ministerului Finanţelor pe
marginea acestui proiect, însă până la momentul actual
propunerile respective nu au fost acceptate.

Proiect de lege
elaborat şi înaintat
spre aprobare.

Trimestrul I

SEBI

1.5. Modificarea şi completarea Proiect elaborat şi
Metodologiei de evaluare a înaintat spre
bunurilor imobile, confiscate, aprobare.
naţionalizate sau scoase în orice
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.

Pe parcursul
anului

SEBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
Propunerile de modificare şi completare a Legii nr.989 din
18.04.2002 au fost transmise către Ministerul Economiei
pentru a fi incluse în proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative.
Proiectul respectiv a fost examinat şi aprobat repetat în
cadrul şedinţei Guvernului Republicii Moldova din
17.12.2013 şi urmează a fi prezentat Parlamentului.
Nerealizat.
Din cauza insuficienţei de conlucrare cu administraţia din
stînga Nistrului şi a numărul mic de cereri din partea
represaţilor din stînga Nistrului decade necesitatea operării
modificărilor respective.

Realizat.
Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.99 din 10.02.2014.
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Obiectiv nr.2: Implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile.
2.1. Analiza tranzacţiilor
ofertelor cu bunuri imobile.

şi Studiu efectuat.

Pe parcursul
anului

SEBI/Î.S.
„Cadastru”

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

Pe parcursul
anului

SEBI/Î.S.
„Cadastru”

2.3. Evaluarea bunurilor imobile Nr. de bunuri imobile
nou formate.
evaluate.

Pe parcursul
anului

SEBI/Î.S.
„Cadastru”

2.4. Crearea SIA „BD privind SIA creat, testat şi
tranzacţiile
cu
bunurile menţinut.
imobile”.

Trimestrul IV SEBI/Î.S.
„Cadastru”

2.5. Transmiterea datelor despre Acord încheiat între
bunurile imobile către organele ARFC şi IFPS pentru
fiscale conform unui nou format transmiterea datelor.
stabilit.

Pe parcursul
anului

SEBI/Î.S.
„Cadastru”

Realizat.
Studiul s-a efectuat, cu plasarea ulterioară a raportului
privind analiza pieţei imobiliare pe pagina web oficială.
Realizat.
Au fost colectate, verificate şi incluse în baza de date
106 211 bunuri imobile – case individuale de locuit din
localităţile rurale (cu excepţia celor amplasate în mun.
Chişinău şi mun. Bălţi). S-au valorificat 8 967 192 lei.
Realizat.
S-au executat lucrări de reevaluare specială a 41 969 bunuri
imobile în sumă totală de 2 551 025 lei pentru următoarele
categorii de bunuri imobile:
- 521 loturi pomicole cu/fără căsuţe sezoniere, 11 167 lei.
- 1 497 garaje pentru transport individual, 33 777 lei.
- 27 308 apartamente, case individuale de locuit cu teren
aferent, 924 110 lei.
- 8 239 bunuri imobile cu destinaţie comercială şi
industrială, 1 206 066 lei.
- 1 550 terenuri agricole cu construcţii, 131 820 lei.
- 2 854 case individuale de locuit din localităţile rurale ale
mun. Chişinău şi mun. Bălţi, 244 085 lei.
Realizat parţial.
Proiectul Conceptului tehnic „Baza de date privind
tranzacţiile” este elaborat, însă pentru crearea sistemului
informaţional nu au fost alocate mijloace financiare.
Realizat.
S-a organizat o şedinţă comună în ceea ce priveşte
stabilirea formatului unic de prezentare a datelor.
Datele despre bunurile imobile au fost transmise către
organele fiscale, conform formatului şi graficului stabilit.
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2
2.6. Evaluarea
proprietăţii Ponderea în procente
publice a statutului şi a a bunurilor imobile
unităţilor
administrativ- evaluate la solicitare.
teritoriale.

3
Pe parcursul
anului

4
SEBI/Î.S.
„Cadastru”

5

4.2. Analiza
şi
expertiza Nr. de rapoarte de
rapoartelor
de
evaluare, evaluare analizate.
prezentate
de
beneficiarii
serviciilor de evaluare.
4.3. Publicarea informaţiei despre Nr. de informaţii
lucrările de evaluare a bunurilor publicate.

Pe parcursul
anului

SEBI,
Comisia de
atestare

Realizat.
Au fost analizate şi expertizate 54 rapoarte de evaluare,
parvenite spre verificare.

Pe parcursul
anului

SEBI

Realizat.
Informaţia a fost plasată pe pagina web oficială a Agenţiei.

1

Nerealizat.
Din cauza nefinalizării procesului de delimitare şi
înregistrare a terenurilor proprietate publică a statutului şi a
unităţilor administrativ-teritoriale.
Evaluarea proprietăţii publice poate fi efectuată de către
Oficiile cadastrale teritoriale la iniţiativa beneficiarilor
numai după finalizarea etapei nominalizate.
Obiectiv nr.3: Elaborarea mecanismului de implementare a reevaluării bunurilor imobile în scopul impozitării
3.1. Studierea metodelor de Mecanism elaborat şi Trimestrul IV SEBI/Î.S.
Realizat parţial.
analiză a pieţei imobiliare şi înaintat spre
„Cadastru”
Proiectul instrucţiunii a fost elaborat, însă urmează a fi
elaborarea Instrucţiunii privind aprobare.
promovat după aprobarea Regulamentului privind
analiza datelor pieţei imobiliare. Proiectul Instrucţiunii
reevaluarea bunurilor imobile.
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 Nr. de examene
Pe parcursul SEBI,
Realizat.
Comisiei
de
atestare
a efectuate.
anului
Comisia de Au fost desfăşurate 5 examene de atestare a evaluatorilor
evaluatorilor bunurilor imobile. BD a evaluatorilor,
atestare
bunurilor imobile, cu certificarea a 16 specialişti-evaluatori
titulari ai certificatelor,
din cei 30 pretendenţi.
menţinută. Registru de
Baza de date a fost actualizată. Toate certificatele eliberate
eliberare/retragere a
sunt ţinute în registru, conform Regulamentului cu privire
certificatelor
la atestarea evaluatorilor.
funcţional.

imobile şi activitatea Comisiei de
atestare a evaluatorilor bunurilor
imobile pe pagina web oficială a
Agenţiei.
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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 Proiect elaborat şi
Trimestrul IV DGCG
Realizat.
Legii nr. 778/2001 cu privire la înaintat spre
Proiectul elaborat a fost înaintat Guvernului spre aprobare
geodezie,
cartografie
şi aprobare.
în modul stabilit.
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.

Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre
aprobare.

1.3. Elaborarea şi aprobarea Proiect de
Instrucţiunii cu privire la instrucţiune elaborat,
utilizarea datelor GNSS.
aprobat şi publicat în
MO.

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

Trimestrul IV DGCG

Trimestrul II

DGCG

Proiect de hotărîre de
Guvern elaborat şi
înaintat spre
aprobare.

Trimestrul IV DGCG

Regulament elaborat
şi aprobat.

Trimestrul IV DGCG,
FNDS

Realizat.
Proiectul elaborat, coordonat în modul stabilit cu ministerele
şi alte părţi interesate, a fost înaintat la 24 iunie 2013 pentru
examinare şi aprobare la Cancelaria de Stat, remis spre
examinare suplimentară prin indicaţia nr. 1460-521 din 12
iulie 2013. Proiectul nu a fost susţinut de către Cancelaria de
Stat, abrogat prin HG nr. 3 din 14.01.2014.
Realizat.
Instrucţiunea provizorie cu privire la modul de executare a
observaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare
globală (GNSS) a fost aprobată prin Ordinul Agenţiei
Nr.60 din 15.05.2013 şi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.125-129 din 14.06.2013.
Realizat parţial.
Proiectul a fost elaborat şi urmează a fi înaintat spre
coordonare la ministerele interesate, în modul stabilit, după
adoptarea modificărilor şi completărilor la Legea
geodeziei, cartografiei şi geoinformatică nr. 778/2001.
Realizat parţial.
Regulamentul a fost elaborat şi urmează a fi promovat în
cadrul proiectului Comisiei Europene Twinning
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1
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.

2

Standarde ISO
19103; 19109
implementate.

3

Pe parcursul
anului

4

DGCG

5
„Organizarea, Raţionalizarea şi Computerizarea sistemului
de cartografiere în Republica Moldova”.
Realizat parţial.
Standardele au fost procurate de la Oficiul de standardizare
şi s-a tradus descrierea generală a standardelor ISO 19100.

Numărul de standarde Trimestrul IV DGCG
Realizat.
şi atlase elaborate,
Î.S.
Atlasul de semne convenţionale a fost elaborat, examinat în
aprobate şi editate.
INGEOCAD cadrul şedinţei Consiliului tehnico-economic de stat pe
lângă Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru din 20.12.2013
şi coordonat cu părţile interesate.

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.
(Crearea,
menținerea și operarea stației
permanente de referință GNSS)

Sistem Naţional de
Poziţionare
MOLDPOS menţinut

Pe parcursul
anului

Staţie Permanentă de
Referinţă menţinută

Pe parcursul
anului

2.3. Întreţinerea
Reţelei Lucrări de întreţinere
Geodezice Naţionale (RGN).
a punctelor RGN de
ordinul I şi II

2011 – 2015

2.4. Supravegherea
Reţelei Lucrări de
Naţionale de Nivelment (RNN) supraveghere a reţelei
de ordinul I şi II.
naţionale de
nivelment

2011-2015

DGCG
Realizat.
Î.S.
S-a administrat sistemul, s-au transmis datele utilizatorilor,
INGEOCAD au fost conectate staţiile ZAKPOS, ROMPOS, System
Solution şi EUPOS. S-a asigurat deservirea tehnică,
mentenanţa preventivă a staţiilor şi actualizarea soft-lui.
DGCG
Realizat.
Î.S.
S-a executat controlul funcţionării staţiei, verificarea
INGEOCAD observaţiilor GNSS şi distribuirea măsurătorilor la centrele
regionale de procesare a datelor BKG şi OLG şi la centrul
de analiză a datelor SUT, precum şi integrarea măsurărilor
GNSS în cadrul proiectului EUREF-IP.
DGCG
Realizat.
Î.S.
Au fost executate lucrări de cercetare şi restabilire a 38
INGEOCAD puncte şi s-au cercetat 12 puncte de ordinul I.
DGCG
Realizat.
Î.S.
S-au executat lucrări de prelucrare a materialelor de
INGEOCAD nivelment, pregătirea şi instalarea reperajelor
fundamentale, de sol şi murale şi determinarea
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1

2

2.5. Lucrări de creare a Reţelei Modele (bazele de
Gravimetrice
Naţionale
de date) altitudinilor
ordinul III.
Baltice

3

2011-2015

4

DGCG
Î.S.
INGEOCAD

5
coordonatelor punctelor pentru supravegherea reţelei
naţionale de nivelment (Poligonul II şi III).
Nerealizat.
Din motivul lipsei acoperirii financiare

Obiectiv nr.3: Crearea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale şi integrarea în Infrastructura Europeană de Date Spaţiale
3.1. Actualizarea şi menţinerea SIG de Referinţă
hărţilor
digitale funcţional
„EuroGlobalMap”,
„EuroRegionalMap”,
„EuroBoundaryMap”
pentru
infrastructura europeană de date
spaţiale.

2011-2015

3.2. Coordonarea
creării Sistem Informaţional
Sistemului
Informaţional Geografic creat.
Geografic Naţional.
Nr. de utilizatori ai
bazei de date.

2003-2015

DGCG
Realizat.
Î.S.
Au fost actualizate bazele de date spaţiale:
INGEOCAD - Harta digitală „EuroRegionalMap” (stratul tematic BND,
TRANS HYDRO), cu executarea controlului topologic,
editarea metadatelor şi crearea raportului respectiv;
- Harta digitală „EuroGlobalMap (stratul tematic
TRANS), cu editarea metadatelor şi crearea raportului;
- Harta digitală „EuroBondaryMap”, cu integrarea în baza
de date geografică a modificărilor în organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova, includerea
datelor relevante privind populaţia, corectarea datelor,
completarea metadatelor şi crearea raportului respectiv.
DGCG
Realizat.
Permanent se efectuează:
FNDS
i) întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date electronice a datelor
Î.S.
INGEOCAD Fondului Naţional de Date Geospaţiale.

ii) se eliberează materiale topo-geodezice şi cartografice.
iii) Accesul public (gratis pe internet) la date geospaţiale
http://geoportal.md/ - 2300-2500 vizite de o zi.
iv) Primirea, verificarea şi păstrarea materialelor în forma
digitală şi pe hârtie de la întreprinderile de stat în care Agenţia
Relaţii Funciare şi Cadastru exercită funcţia de fondator şi
agenţilor economici.
v) sistematizarea şi depozitarea materialelor în arhiva Fondului.
vi) Eliberarea materialelor topo-geodezice şi cartografice la
solicitarea beneficiarilor.
vii) A fost recepţionată Harta Digitală de Bază 1:50 000, care
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4

este considerată ca Sistem de Referinţă pentru SIGN şi plasată
pe http://geoportal.md/ pentru acces public.
3.3. Organizarea
Conferinţei Conferinţă organizată
anuale cu genericul „Crearea
Infrastructurii de Date Geografice
Spaţiale a Republicii Moldova şi
integrarea în spaţiul european”.

2013

DGCG
TAIEX

Realizat.
Evenimentul a fost organizat în luna octombrie în colaborare
cu Comisia Europeană prin mecanismul TAIEX.

Obiectiv nr.4: Asigurarea ramurilor economiei naţionale cu date geodezice, cartografice şi geoinformatice
4.1. Demarcarea frontierei de Nr. Semnelor de
stat între Republica Moldova şi frontieră. Bază de Date
Geospaţială. Lucrări
Ucraina/sectorul centru.

2012-2015

tehnice executate în
conformitate cu
recomandările Misiunii
EUBAM;
Acorduri semnate.

DGCG
Realizat.
Î.S.
Au fost îndeplinite lucrări de demarcare a frontierei de stat
INGEOCAD moldo-ucrainene (sectorul Centru – 451km), de creare a
Hărţii de demarcare a hotarului dintre Republica Moldova
şi Ucraina (sectorul Nord –300km şi sectorul Sud–480km),
inclusiv lucrări hidrografice în valoarea de 13 800 000 lei.
Conform Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.497-III din 08 februarie 2002 „Privind desemnarea
membrilor Comisie mixte de demarcare a frontierei de stat
între Republica Moldova şi Ucraina”, s-au desfăşurat 4
şedinţe ale Comisiei şi 7 şedinţe ale Grupului de lucru
privind definitivarea documentelor de demarcare a
frontierei de stat, unde s-a lucrat asupra pregătirii pentru
aprobare a materialelor respective.

Obiectiv nr.5: Realizarea Programului Naţional e- Guvernare şi asigurarea transparenţei datelor spaţiale
5.1. Conlucrarea cu massmedia şi societatea civilă.

Nr. de seminare şi
mese rotunde
desfăşurate.

Pe parcursul
anului

DGCG

Realizat.
Au fost scrise articole pentru Buletinul Informativ
„Cadastru” despre „Crearea Infrastructurii Naţionale de
Date Spaţiale pentru Republica Moldova” şi „Participarea
Agenţiei la Sesiunea XXXV-a a Consiliului Interstatal în
domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei
asupra Pământului a Comunităţii Statelor Independente în
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or. Minsk, Republica Belarus”. S-au organizat mese
rotunde cu societatea civilă şi întreprinderile private şi
publicate actualităţile în domeniu pe pagina web oficială
http://www.arfc.gov.md şi http://www.geoportal.md.

5.2.
Publicarea
datelor Nr. de utilizatori ai
spaţiale pe paginile web:
bazei de date
http://www.arfc.gov.md
http://geoportal.md
http://date.gov.md
http://servicii.gov.md
http://moldova-map.md
http://moldpos.md

Pe parcursul
anului

DGCG
FNDS
Î.S.
INGEOCAD

Realizat.
Permanent se efectuează:
i) întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date electronice a
datelor Fondului Naţional de Date Geospaţiale.
ii) Accesul public (gratis pe internet) la date geospaţiale
http://geoportal.md/ - 2300-2500 vizite de o zi.
iii)Primirea, verificarea şi păstrarea materialelor în forma
digitală şi pe hârtie de la întreprinderile de stat în care
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru exercită funcţia de
fondator şi agenţilor economici.
iv) Sistematizarea şi depozitarea materialelor în arhiva
Fondului.
v) Eliberarea materialelor topo-geodezice şi cartografice la
solicitarea beneficiarilor.
A fost publicată pe http://geoportal.md Harta nouă la scara
1:50 000 în formatul tiff, pentru vizualizare.

5.3. Iniţierea
elaborării
şi
implementării
Sistemului
informaţional geografic de
referinţă „e-Harta digitală de
bază a Republicii Moldova”.
5.4. Crearea SIA „Înregistrarea
lucrărilor” pentru Inspectoratul
de Stat pentru supravegherea
geodezică, tehnică şi regim.

Pe parcursul
anului

DGCG

Realizat.
S-a recepţionat Harta Digitală de Bază pentru SIGN la
scara 1: 50 000, grant în formă de suport tehnic beneficiat
din partea Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei.

Sistem informaţional
funcţional

SIA creat şi menţinut. Trimestrul IV DGCG,
Nr. de utilizatori ai
ISSGTR,
bazei de date
FNDS

Realizat.
Modulul a fost testat şi plasat pe http://geoportal.md.
S-a lucrat la perfectarea cadrului normativ pentru
implementarea acestuia.
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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 Nr. de Acorduri de
Pe parcursul DGCG
Realizat.
colaborare pentru utilizarea colaborare semnate.
anului
FNDS
Au fost semnate Acordurile cu:
datelor spaţiale.
1. Agenţia Naţională Arheologică.
2. Agenţia Naţională a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice.
3. Colegiul de Ecologie din mun. Chişinău.
4. Agenţia Turismului.
Se lucrează permanent conform Acordurilor semnate

6.2. Organizarea practicii de Nr. de activităţi
producere şi practicii de organizate.
diplomă
pentru
studenţii
Universităţii
Tehnice
din
Moldova şi Universităţii Agrare
de Stat din Moldova.

Pe parcursul
anului

DGCG
Realizat.
Î.S.
S-au oferit consultaţii şi s-au eliberat la solicitare
INGEOCAD materialele din Fondul Naţional de Date Spaţiale pentru 25
studenţi de la Universitatea Tehnică pentru elaborarea
Proiectului de licenţă în baza cererilor cu viza pozitivă a
directorului general. Se implementează web-servicii pentru
studenţii de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova la
îndeplinirea lucrărilor practice.
6.3. Organizarea seminarelor, Nr. de activităţi
Pe parcursul DGCG,
Realizat.
conferinţelor, grupurilor de organizate.
anului
FNDS,
S-a organizat grupul de lucru privind examinarea şi analiza
lucru
cu
invitarea
Î.S.
impactului de reglementare preliminară pentru proiectul de
reprezentanţilor
instituţiilor
INGEOCAD modificare a Legii cu privire la geodezie, cartografie şi
superioare de învăţămînt şi
geoinformatică. S-a desfăşurat atelierul de lucru cu
academiei
în
domeniul
genericul “Infrastructura de Date Spaţiale pentru
geodeziei,
cartografiei
şi
Dezvoltarea Economiei”, organizat în colaborare Oficiul
geoinformaticii.
TAIEX al Comisiei Europene.
Obiectiv nr.7: Integrarea Republicii Moldova în Comunitatea Europeană şi CSI prin dezvoltarea sectorului public de date spaţiale
7.1. Implementarea Proiectului Acord semnat între
Pe parcursul DGCG
Realizat.
Comisiei Europene TWINNING Agenţia Relaţii
anului
A fost finalizată Fişa de Proiect Twinning „Organization,
”Dezvoltarea
capacităţii Funciare şi Cadastru
Streamlining and Computerization Process in Mapping in
instituţionale şi legislative a şi Comisia Europeană
the Republic of Moldova” şi expediată către Oficiul
sistemului de cartografie şi
Comisiei Europene în Moldova.
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1
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.
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.

2

3

Nr. vizitelor de studiu Pe parcursul
pentru schimb de date anului
şi experienţă.
Nr. proiectelor
realizate din totalul
aplicaţiilor de proiect.
Nr. de conferinţe,
seminare şi mese
rotunde organizate.

4

DGCG

5

Realizat.
i) În luna februarie au fost în vizită de studiu reprezentanţii
Agenţiei Internaţionale de dezvoltare a Japoniei, în vederea
implementării proiectului referitor la Infrastructura
Naţională de Date Spaţiale.
ii) În luna martie a efectuat o vizită de lucru reprezentantul
companiei ASTEC, Dr. Klaus-Dieter Hanemann, din
Germania, privind menţinerea proiectului „Hărţi liniare
pentru dezvoltare”, proiect finanţat de Autoritatea
Norvegiană pentru Cartografie.
iii) În luna aprilie au fost în vizită de studiu reprezentanţii
Oficiului Principal de Cartografie din Polonia, vizită în
cadrul proiectului TAIEX, cu scopul schimbului de
experienţă în domeniul geodeziei, cadastrului, sistemelor
geoinformaţionale, proiecte implementate, legislaţie şi
iniţiative de cooperare între cele doua ţări. Ca rezultat al
acestei vizite a fost semnat Memorandumul de Înţelegere
între cele două ţări.
iv) În luna iunie s-au desfăşurat un şir de evenimente, după
cum urmează:
- trei reprezentanţi din cadrul Agenţiei au fost în vizită la
Oficiul Principal de Cartografie din Polonia. Au făcut
cunoştinţă cu legislaţia poloneză în domeniu şi modul de
funcţionare a sistemului.
- s-au aflat în vizită de lucru reprezentanţii Agenţiei
Internaţionale de dezvoltare a Japoniei JICA, în vederea
implementării proiectului referitor la Infrastructura Naţională
de Date Spaţiale.
- s-a participat la Conferinţa INSPIRE, organizată de Comisia
Europeană, desfăşurată în perioada 23-27 iunie 2013, or.
Florenţa, Italia, unde a fost prezentat Raportul respectiv.
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7.3. Colaborarea
în
cadrul
Consiliului
Interstatal
în
domeniul
geodeziei,
cartografiei,
cadastrului
şi
teledetecţiei asupra Pămîntului a
ţărilor membre CSI.

Participarea la
Sesiunile Consiliului
Interstatal.
Activităţi în cadrul
Grupurilor de lucru:
- denumiri
geografice;
- instruire;
- navigaţie;
- metrologie.

7.4. Colaborarea
în
cadrul
Acordurilor de colaborare cu
Agenţiile de Cartografie şi
Cadastru din cadrul ţărilormembre CSI:
- Ucraina;

Schimb de date şi
informaţii
Seminare şi mese
rotunde organizate

3

4

Pe parcursul
anului

DGCG

Pe parcursul
anului

DGCG

5
În perioada 29 septembrie - 2 octombrie 2013 s-a participat
la Adunarea Generală EuroGeographics, desfăşurată la
Varşovia, Polonia.
Prin rezoluţia Adunării Generale 2012 desfăşurată la
Helsinki, Finlanda s-a adoptat decizia privind desfăşurarea
ediţiei 2014 la Chişinău, Republica Moldova
Au fost în vizite de studiu reprezentanţii Băncii Mondiale.
Realizat.
- Coordonarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la
instruirea Specialiştilor în cadrul Instituţiei Superioare de
Învăţământ MIIGAiK, de la Moscova.
În perioada 1-12 aprilie 2013 trei reprezentanţi din
Republica Moldova (Î.S. „INGEOCAD” şi Universitatea
Tehnică a Moldovei) au fost la instruire în domeniul
fotogrammetriei şi Teledetecţiei la Instituţia Superioară de
Învăţămînt MIIGAiK, Moscova.
Reprezentanţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru au
participat în perioada 20-24 august 2013 în Republica
Belarus la sesiunea a XXXV-a a Consiliului Interstatal
pentru geodezie, cartografie şi cadastru şi explorări la
distanţă cu sonda a Pământului. A fost prezentată
informaţia actualizată pentru anul 2013 privind Buletinul
electronic pentru denumiri geografice pe teritoriul
Republicii Moldova din cadrul activităţii Grupului de lucru
pentru denumiri geografice a ţărilor membre CSI.
Realizat.
Permanent specialiştii Direcţiei GCG dezvoltă colaborarea
cu specialiştii serviciilor topo-geodezice şi cartografice a
ţărilor membre CSI.
Doi specialişti din cadrul Î.S. INGEOCAD au fost instruiţi
în cadrul MIIGAiK/Rusia.

- Republica Belarusi;
- Federaţia Rusă;
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- Azerbaidjan;
- Armenia.

7.5. Colaborări cu autorităţile Seminare şi mese
publice centrale, sectorul privat, rotunde organizate
societatea civilă şi academia
privind
utilizarea
datelor
spaţiale.

Pe parcursul
anului

DGCG

Realizat.
i)Permanent se implementează web-servicii pentru
autorităţile publice centrale şi locale şi se prestează servicii
WMS, WFS. Conform Acordurilor semnate cu privire la
colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei,
cadastrului, organizării teritoriului şi sistemelor
informaţionale geografice s-a oferit acces la Baza de Date a
Fondului Naţional de Date Spaţiale:
1. Universităţii Tehnice;
2. Universităţii Agrare de Stat;
3. Agenţiei „Moldsilva”;
4. Ministerului Mediului;
5. Inspectoratului Ecologic de Stat;
6. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor;
7. Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
8. Academiei de Ştiinţe;
9. Serviciului Stare Civila;
10. Biroului Naţional de Statistică;
11. Serviciului Hidrometeorologic;
12. Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor;
13. Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a
Solului „Nicolae Dimo”;
14. Agenţiei pentru Eficientă Energetică;
15. Agenţiei „Apele Moldovei”.
16. Agenţiei Naţionale Arheologice
17. Agenţiei Naţionale a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice
18. Agenţiei Turismului
19. Colegiului de Ecologie din mun. Chişinău.
ii) S-au organizat mese rotunde în cadrul autorităţilor
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publice centrale referitoare la proiectul NSDI, împreună cu
reprezentanţii Japoniei.
iii) A fost organizată o întrunire a specialiştilor Agenţiei cu

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

Nr. şedinţelor
ordinare ale
Consiliului
Coordonator SIGN
organizate pentru
anul 2013.

Pe parcursul
anului

DGCG

reprezentanţii Centrului Informaţional Agricol de pe lângă
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al în scopul
familiarizării şi informării referitor la experienţa privind
migrarea datelor în M-Cloud, precum şi iniţierea unei
colaborări pe viitor.
Realizat.
Au fost organizate şi desfăşurate trei şedinţe ale Consiliului
coordonator pentru crearea Sistemul Informaţional
Geografic Naţional. Membrii Consiliului au fost invitaţi la
Atelierul de lucru din 25.10.2013 cu privire la
Infrastructura de Date Spațiale.

Consecinţele pentru Programul de Dezvoltare Strategică
Pe parcursul anului 2013 eforturile subdiviziunilor Agenţiei au fost axate pe realizarea acţiunilor din Planul anual de
activitate în vederea atingerii obiectivelor stipulate în Programul de Dezvoltare Strategică al Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru pentru anii 2012-2014.
Monitorizarea implementării Planului de activitate a Agenţiei pentru anul 2013, care este instrumentul principal de
realizare a Programului de Dezvoltare Strategică al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anii 2012-2014, indică că din
numărul total de acţiuni planificate pentru 2013 – 71 % din acţiuni au fost realizate şi 23 % din acţiuni au fost realizate parţial,
iar 6 % din acţiuni nu au fost realizate, preponderent din lipsa acoperirii cu surse financiare suficiente, cum ar fi spre exemplu:
 Elaborarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”.
 Lucrări de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale (conform Legii nr.91/2007 modificate).
 Îndeplinirea lucrărilor cadastrale în mod masiv.
 Lucrări de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobile.
 Crearea Sistemului informaţional automatizat „Solurile Moldovei” (conform Hotărârii Guvernului nr.626/2011).
 Lucrări de creare a Reţelei Gravimetrice Naţionale de ordinul III.
 Lucrări de supraveghere a Reţelei Naţionale de Nivelment de ordinul I, II.
3.
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 Dezvoltarea Sistemului Informaţional Geografic de referinţă „e-Harta digitală generală a Republicii Moldova”.
 Elaborarea standardelor naţionale de evaluare a patrimoniului, inclusiv a bunurilor imobile.
 Elaborarea mecanismului de implementare a reevaluării bunurilor imobile (crearea bazei de date centralizate privind

tranzacţiile, elaborarea metodelor de analiză a datelor).
Printre principalele angajamente pentru anul 2014 rămân a fi îndeplinirea lucrărilor conform domeniilor de competenţă,
precum şi:
- Promovarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale pentru anii 2014-2018, inclusiv a terenurilor care aparţin domeniului public sau celui privat,
în vederea executării Legii nr. 91 din 05.04.2007.
- Elaborarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de date spaţiale, având drept scop de a reduce duplicarea eforturilor
diverselor instituţii sau agenţii în procesul de culegere şi producere a datelor geospaţiale, de a îmbunătăţi calitatea informaţiilor
geospaţiale, de a reduce semnificativ costurile în obţinerea acestora pentru dezvoltarea economiei naţionale.
Înlăturarea dificultăţilor întâmpinate, planificarea corectă şi îndeplinirea Planului de activitate a Agenţiei pentru 2014,
care este ultimul an de implementare a Programului de Dezvoltare Strategică a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru
anii 2012-2014, va permite realizarea cu succes a acestuia.

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;
DGCG – Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică;
FNDG – Fondul Naţional de Date Geospaţiale;
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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