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6 martie 2018
RAPORT DE ACTIVITATE
al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2017
Planul de acţiuni al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2017, coordonat
cu Ministerul Economiei la 6 martie 2017 și aprobat prin Ordinul directorului general al
ARFC nr. 22 din 10 martie 2017, a constituit documentul anual de planificare operaţională,
care a asigurat implementarea prevederilor Programului de activitate al Guvernului Republicii
Moldova 2016 - 2018, Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova Digitală 2020”, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2013, Planului Naţional de Implementare a Acordului de
Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016, Planului de acţiuni a Guvernului pentru anii 2016-2018
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2016, precum şi a obiectivelor reflectate în
documentele de politici naţionale şi sectoriale şi angajamentele internaţionale.
Raportul privind realizarea Planului de acţiuni al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
pe parcursul anului 2017 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind controlul
financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, precum și a Standardelor naţionale de control
intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.189 din 05.11.2015 şi
include principalele evoluţii şi respectiv restanţele în îndeplinirea acţiunilor planificate pentru
anul respectiv.
Acţiunile desfăşurate de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pe parcursul anului
2017 au contribuit la promovarea şi implementarea politicilor axate pe direcţiile prioritare de
activitate. Astfel, pentru realizarea acţiunilor Planului de activitate pentru anul 2017 și pentru
atingerea indicatorilor de performanță au fost mobilizate resursele interne ale Agenţiei.
Totodată, Planul de acţiuni al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2017 a
fost corelat cu prevederile Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2017-2019, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1011 din 26.08.2016, prin intermediul programelor gestionate.
Conform Legii bugetului de stat pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pentru
anul 2017 au fost alocate 53 150,8 mii lei, pentru următoarele programe și subprograme:
 Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului (lucrările reformei funciare) - 13 101,8
mii lei;
 Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor (lucrări antierozionale şi de
restabilire a fertilităţii solurilor) - 15000,0 mii lei;
 Evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării - 12 000,0 mii lei;
 Măsuri de geodezie, cartografie şi cadastru (lucrări topogeodezice) - 1 628,2 mii lei;
 Demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina - 5000,0 mii lei;
1

 Elaborarea politicilor în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului (întreținerea
aparatului central) - 5 472,6 mii lei.
Pe parcursul anului 2017 bugetul Agenției Relaţii Funciare şi Cadastru a fost executat
în mărime de 43 500,5 mii lei, ceea ce constituie 82%. Ca rezultat al procesului de
monitorizare a implementării Planului de activitate a Agenţiei pentru anul 2017 din numărul
total de acţiuni planificate 77 % din acţiuni au fost realizate, 19 % din acţiuni au fost
realizate parţial, iar 4 % din acţiuni nu au fost realizate, preponderent din lipsa acoperirii cu
surse financiare suficiente.
Procesul de implementare a acţiunilor planificate pentru anul 2017 a fost influenţat de un
şir de constrângeri de ordin intern şi extern, care au produs un impact nefavorabil asupra
atingerii obiectivelor stabilite, şi anume:
- lipsa de personal;
- tergiversarea procesului legislativ, inclusiv avize negative din partea Ministerului
Finanţelor la unele proiecte de acte normative, care a blocat promovarea spre aprobare
a proiectelor de acte legislative şi normative elaborate pe parcursul anului 2017;
- unele proiecte de acte normative s-au prezentat Guvernului spre examinare şi aprobare,
însă au fost restituite pentru revizuire şi ajustarea conexă acţiunilor de reformă a
administraţiei publice;
- insuficienţa resurselor financiare alocate sau stoparea finanţărilor pentru realizarea
integrală a acţiunilor stabilite.
Reieşind din cele menţionate specificăm faptul că, pe parcursul anului 2017 activităţile
ce ţin de delimitarea proprietăţii publice s-au axat pe finalizarea obiectelor iniţiate anterior în
perioada anilor precedenți.
În acest context, insuficienţa surselor financiare bugetare alocate anual pentru
executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică duce la imposibilitatea
definitivării acestora pe întreg teritoriul ţării.
Totodată precizăm că, lipsa resurselor financiare în bugetul de stat pentru finanțarea
finalizării înregistrării primare masive pe tot teritoriul țării constituie o problemă atât pentru
titularii de drepturi, care sunt nevoiți să suporte individual costurile asociate măsurării și
înregistrării bunurilor imobile, ceea ce îi pune în condiții inegale cu proprietarii bunurilor
imobile amplasate în localitățile unde au fost executate lucrări de înregistrare primară cu
suportul Guvernului Republicii Moldova, atât și pentru autoritățile publice locale, care nu
dețin informația completă privind bunurile imobile amplasate în localitate și proprietarii
acestor bunuri imobile, fiind dificilă administrarea impozitării bunurilor imobile.
Reiterăm că, realizarea obiectivului operaţional: Inițierea activităților pre-proiect în
domeniul cadastrului bunurilor imobile, care va fi finanţat de Banca Mondială nu a fost
posibilă, deoarece nu a fost semnat acordul de colaborare cu Banca Mondială pentru
realizarea activităţilor planificate în acest sens.
Principalele realizări înregistrate pe parcursul perioadei de raportare sunt reflectate în
tabelul de monitorizare a Planului de activitate, pentru fiecare acţiune în parte.
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Tabel de monitorizare a Planului anual de acţiuni al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2017

Obiectiv nr.1: Elaborarea, modificarea şi completarea cadrului normativ în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, valorificării şi
ameliorării terenurilor degradate, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii
1

2

3

4

Acţiuni

Sub-acţiuni

Termen de
realizare

Riscuri

1.1. Definitivarea
proiectului actului
juridic privind
crearea
mecanismului de
supraveghere a
activităţii de evaluare
a patrimoniului.

Trimestrul
IV

1.2. Modificarea şi
completarea Legii nr.
1308 din 25.07.1997
privind preţul
normativ şi modul de
vânzare-cumpărare a
pământului

Trimestrul
IV

1.3. Modificarea şi
completarea HG nr.
1428 din 16.12.2008
„Pentru aprobarea
Regulamentului cu

Trimestrul
IV

Risc extern
- Lipsa viziunii
comune a membrilor
grupului de lucru
- Neconcordanţa
cerinţelor de
supraveghere cu
practica
internaţională a
activităţii de
evaluare.
Risc extern
- Tergiversarea
aprobării actelor
normative din cauza
instabilității politice

Risc extern
- Tergiversarea
aprobării actelor
normative din cauza
instabilității politice

5
6
7
Indicatori de
Responsabil
Nivel de realizare
produs/rezultat (subdiviziunea)
Proiect de lege
SEBI,GL
Realizat parţial.
prezentat la
Guvern
Proiectul elaborat şi-a găsit reflectarea
(proiect privind
parţială în Legea nr.185 din 21 septembrie
modificarea și
2017 pentru modificarea şi completarea
completarea
unor acte legislative, în care este reflectat
legii cu privire
noul mecanism de certificare a evaluatorilor.
la activitatea de
Modificările la Legea cu privire la
evaluare)
activitatea de evaluare nr.989-XV din
18.04.2002 vor intra în vigoare în anul 2019.
Proiect de lege
elaborat și
prezentat la
Guvern

DRFPS, DCBI
Î.S. “IPOT”
Î.S.“Cadastru”
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanțelor

Realizat parţial.

Proiect elaborat
şi prezentat la
Guvern.

DRFPS
Ministerul
Economiei
Agenția
Proprietate

Realizat parţial.

Atribuţiile de modificare a legii au fost
transmise la Ministerul Economiei şi
Infrastructurii.
Specialiştii Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru au participat, la solicitare, în cadrul
şedinţelor grupurilor de lucru respective.
Atribuţiile de modificare a HG nr.
1428/2008 au fost transmise la Ministerul
Economiei şi Infrastructurii.
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1
privire la vînzareacumpărarea şi
locaţiunea/arenda
terenurilor aferente”.

2

3

4

5

6
Publică

7
Specialiştii Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru au participat, la solicitare, în cadrul
şedinţelor grupurilor de lucru respective.

1.4. Elaborarea
proiectelor de HG cu
privire la
transmiterea şi
modificarea
destinaţiei
terenurilor,

Conform
termenilor
prevăzuţi
în HG.
1170/2016

Risc extern
- Tergiversarea
aprobării actelor
normative din cauza
instabilității politice

Proiect elaborat
şi prezentat la
Guvern

DRFPS,
IPOT

Realizat.

1.5. Definitivarea
Regulamentului cu
privire la modalitatea
de ţinere a SI
„Registrul Solurilor
RM”

Trimestrul
II

Risc extern
- Amenințări la
adresa
angajamentelor de
colaborare

Proiect
definitivat şi
prezentat spre
aprobare
Guvernului

DRFPS,
IPOT

Realizat parţial.

13 proiecte înaintate și din ele 6 aprobate.
S-au achitat despăgubiri, compensarea
pierderilor cauzate de excluderea terenurilor
din circuitul agricol şi silvic, în bugetul de
stat în sumă de aproximativ 2 milioane lei.

SI „Registrul Solurilor RM” asigură în
corespundere cu art.11 al Legii nr.254 din
16.11.2016 cu privire la infrastructura
națională de date spațiale accesul liber și
autorizat la datele sistemului. În scopul
stocării, publicării versiunii de producere,
diminuarea costurilor pentru întreținerea și
dezvoltarea sistemului a fost încheiat un
Acord privind prestarea serviciilor din
platforma tehnologică guvernamentală
comună (Mcloud). Actualmente se
efectuează lucrările ce țin de migrarea
versiunii de producere a sistemului
informațional pe serverele platformei
tehnologice guvernamentale.
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1
1.6. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
de Guvern de
aprobare a
cadastrului funciar
naţional pe anul 2016
(situaţia la data
01.01.2017).
1.7. Modificarea şi
completarea HG 24
din 11.01.1995
privind aprobarea
Ghidului cu privire la
conţinutul cadastrului
funciar general

2

3
Trimestrul
I

4
Risc extern
- Tergiversarea
prezentării cadastrului
funciar anual de către
APL

5
Proiect elaborat
si prezentat la
Guvern

6
DCBI, GL

7
Realizat.
Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 578
din 20.07.2017.

Trimestrul
III

Risc intern
- Neprezentarea în
termen a informațiilor de
către actorii implicați;
Risc extern:
- Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională;
- Tergiversarea aprobării
actelor normative din
cauza instabilității
politice

Proiect elaborat
şi transmis spre
înregistrare

DCBI,
DRFPS, GL

Realizat parţial.
S-a iniţiat procedura de modificare şi
completare a HG nr. 24/1995, cu elaborarea
propunerilor respective.

1.8. Definitivarea şi
aprobarea Hotărârii
de Guvern despre
aprobarea
Regulamentului cu
privire la
reevaluarea
bunurilor imobile în
scopul impozitării.

Trimestru
lI

Risc extern
- Tergiversarea avizării
- Modificări în politica
fiscală

Proiect elaborat
si prezentat la
Guvern

SEBI, GL

1.9. Definitivarea
modificărilor la HG
nr. 1303 din
24.11.2004 despre
aprobarea

Trimestru
l II

Risc extern
- Neaprobarea
proiectului
Regulamentului cu
privire la reevaluare

Proiect elaborat
şi prezentat la
Guvern

SEBI GL

Realizat parţial.
Proiectul a fost definitivat şi avizat de către toate
ministerele interesate şi societatea civilă
(CALM). Dat fiind faptul, că Ministerul
Finanţelor consideră că efectuarea reevaluării
este prematură în condiţiile politice şi
economice actuale, şi ţinând cont de avizele
negative ale acestuia, considerăm oportună
prezentarea proiectului menţionat spre reavizare
după lansarea Proiectului de creare a cadastrului
bunurilor imobile, finanţat de Banca Mondială.
Realizat parţial.
Proiectul a fost definitivat şi avizat de către toate
ministerele şi societatea civilă (CALM). Dat
fiind faptul, că acest proiect este strâns legat cu
proiectul Regulamentului cu privire la
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1
Regulamentului cu
privire la evaluarea
bunurilor imobile în
scopul impozitării.

2

3

4

5

6

7
reevaluarea bunurilor imobile în scopul
impozitării, care nu a fost promovat din cauza
lipsei unui aviz pozitiv şi ambiguu din partea
Ministerului Finanţelor, reavizarea şi
prezentarea Guvernului proiectului menţionat va
avea loc concomitent cu proiectul
Regulamentului cu privire la reevaluarea
bunurilor imobile în scopul impozitării.

1.10. Elaborarea
Clasificatorului
terenurilor după
amplasare, tipul şi
domeniul de proprietate,
destinație şi modul de
folosinţă

Trimestrul
II

Risc intern
Risc extern
- Tergiversarea
aprobării actelor
normative din cauza
instabilității politice

Proiect elaborat
şi transmis spre
înregistrare

DCBI

Realizat parţial.
Proiectul Clasificatorului respectiv s-a
elaborat şi prezentat Guvernului spre
examinare şi aprobare, însă a fost restituit
pentru revizuire.

1.11. Modificarea şi
completarea
Instrucţiunii cu privire
la elaborarea planului
cadastral/geometric a
b/i, aprobată prin
Ordinul ARFC nr. 140
din 06.08.2012

Trimestrul
II

Risc extern
- Tergiversarea
aprobării actului din
cauza instabilității
politice;
- Imprevizibilitatea
deciziilor politice

Instrucţiune
aprobată şi
transmisă spre
înregistrare

DCBI

Realizat.
Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ARFC nr.
140 din 06.08.2012 a fost abrogată, cu
elaborarea unei noi Instrucţiuni cu privire la
modul de executarea lucrărilor cadastrale la
nivel de teren, aprobată prin Ordinul ARFC
nr.70/2017, înregistrat la Ministerul Justiţiei, cu
publicarea în Monitorul Oficial.

1.12. Modificarea şi
completarea Instrucţiunii
cu privire la înregistrarea
bunurilor imobile şi a
drepturilor asupra lor
aprobată prin ordinul
ARFC Nr.112 din
22.06.2005

Trimestrul
III

Risc intern
-Prezentarea
informațiilor
incomplete
Risc extern
-Abilități insuficiente
de elaborare a actelor
normative

Instrucţiune
aprobată şi
transmisă spre
înregistrare

DCBI

Realizat
Instrucţiunea respectivă a fost aprobată prin
Ordinul ARFC nr.50 din 19.05.2017,
înregistrat la Ministerul Justiţiei sub nr.
1222 din 23.05.2017 şi publicat în
Monitorul Oficial nr.171-180 art. Nr:1000
din 02.06.2017.

1.13. Finalizarea
elaborării proiectului
Instrucţiunii privind
formarea bunurilor
imobile.

Trimestrul
I

Risc intern:
-Nerespectarea
termenilor-limită de
prezentare a informațiilor
de către participanții la
proces

Instrucţiune
aprobată şi
transmisă spre
înregistrare

DCBI

Realizat.
Instrucţiunea respectivă a fost aprobată prin
Ordinul ARFC nr.71/2017, înregistrat la
Ministerul Justiţiei, cu publicarea în
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1

2

3

4

5

6

Risc extern
-Tergiversarea aprobării
actului din cauza
instabilității politice

7
Monitorul Oficial.

1.14. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire
la responsabilitățile
entităților publice
pentru seturile de date
spațiale
1.15. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
Guvernului privind
organizarea și
funcționarea
Consiliului
infrastructurii naţionale
de date spaţiale

Trimestrul
I

Risc extern
- Tergiversarea avizării
proiectului Hotărîrii de
către autoritățile
publice și partenerii
sociali

Proiect elaborat
şi prezentat
Guvernului

DGCG, GL

Realizat.
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.458
din 22.06.2017.

Trimestrul
II

Risc extern
- Tergiversarea avizării
proiectului Hotărîrii de
către autoritățile
publice și partenerii
sociali

Proiect elaborat
şi prezentat
Guvernului

DGCG, GL

Realizat.
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.459
din 22.06.2017.

1.16. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire
la normele de creare
și actualizare a
metadatelor.

Trimestrul
III

Risc extern
- Tergiversarea avizării
proiectului Hotărîrii de
către autoritățile
publice și partenerii
sociali

Proiect elaborat
şi prezentat
Guvernului

DGCG,
Realizat
GL(ordinul nr. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.737
143 din
din 22.09.2017.
10.11.2016)

1.17. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire la
normele de aplicare, care
stabilesc modalitățile
tehnice de
interoperabilitate și
armonizare a seturilor și
serviciilor de date
spațiale, precum și
termenul de
implementare.

Trimestrul
III

Risc extern
-Tergiversarea avizării
proiectului Hotărîrii de
către autoritățile
publice și partenerii
sociali

Proiect elaborat
şi prezentat
Guvernului

DGCG, GL

Realizat parţial.
S-a definitivat şi prezentat spre expertizare
anticorupţie proiectul de hotărîre a
Guvernului cu privire la normele de aplicare
care stabilesc modalităţile tehnice de
interoperabilitate şi armonizare a seturilor şi
serviciilor de date spaţiale precum şi
termenii de implementare.

7

1
1.18. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire
la normele de creare a
serviciilor de rețea și
termenul de
implementare.

2

3
Trimestrul
III

4
Risc extern
-Tergiversarea avizării
proiectului Hotărîrii de
către autoritățile
publice și partenerii
sociali

5
Proiect elaborat
şi prezentat
Guvernului

6
DGCG, GL

1.19. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire
la normele de
partajare a seturilor
de date spațiale și a
serviciilor aferente
între entitățile
publice și terți.
1.20. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire
la tarifele pentru
serviciile de rețea.

Trimestrul
III

Risc extern
-Tergiversarea avizării
proiectului Hotărîrii de
către autoritățile
publice și partenerii
sociali

Proiect elaborat
şi prezentat
Guvernului

DGCG, GL

Trimestrul
IV

Risc intern:
- Complexitatea
tematicii;
- Cunoașterea și
documentarea
insuficientă a
activității/domeniului
supus elaborării și
implementării;
Risc extern:
- tergiversarea avizării
proiectului HG de către
autoritățile publice și
partenerii sociali

Proiect elaborat
şi prezentat
Guvernului

DGCG, GL

1.21. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire
la inițierea negocierilor
asupra proiectului
Acordului între

Trimestrul
III

Risc intern:
Proiect elaborat
- Abilităţi insuficiente
şi prezentat
de negociere;
MAIIE
Risc extern:
- Tergiversarea avizării
proiectului HG de către

DGCG, GL

7
Realizat.
Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.738
din 22.09.2017.

Realizat parţial.
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului de partajare a
seturilor de date spaţiale şi a serviciilor
aferente între entităţile publice şi terţi s-a
prezentat Guvernului spre examinare şi
aprobare, însă a fost restituit pentru
revizuire şi ajustarea conexă acţiunilor de
reformă a administraţiei publice.
Realizat parţial.
Proiectul hotărîrii Guvernului “cu privire la
tarifele pentru serviciile de reţea”, necesar
implementării Legii cu privire la
infrastructura naţională de date spaţiale nr.
254 din 17.11.2016, este în proces de
elaborare.
Proiectul respectiv este parte componentă a
proiectului Twinning 2, care va susține
instituțiile statului în realizarea
infrastructurii naționale de date spațiale.
Realizat parţial.
Au fost elaborate materialele necesare:
- proiectul Acordului și definitivat în
conformitate cu avizele obţinute;
- Argumentarea necesităţii iniţierii
negocierilor asupra Acordului
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1

2

3

4

5

6

7
- Proiectul Hotărîrii Guvernului privind
iniţierea negocierilor;
- Tabelul de sinteză a avizelor cu comentarii
asupra obiecţiilor şi propunerilor; şi
prezentate la MAIIE spre adoptare a
propunerii de inițiere.

Proiect elaborat
şi transmis spre
înregistrare

DGCG,
DCBI,
Ministerul
Dezv oltării
Regionale și
Construcțiilor,
GL(Ordin
nr.44 din 10
aprilie 2015)

Realizat parţial.
A fost adoptată Legea 150/2017 cu privire la
Registrul obiectivelor de infrastructură tehnicoedilitară. Proiectul instrucţiunii respective este
în proces de elaborare în cadrul grupului de
lucru. Concomitent, în baza Legii menţionate
urmează a fi elaborate: Regulamentul cu privire
la conţinutul concret de date atributive (art.7),
modul de ţinere a Registrului (art.8), precum şi
Conţinutul şi modul de întocmire a
documentelor pentru înregistrarea obiectelor
ROITE (art.11), cu înaintarea ulterioară
Guvernului, spre examinare şi aprobare.

Instrucţiune
aprobată prin
Ordinul ARFC

SEBI
Realizat.
Î.S. „Cadastru” Procedura de recepţionare a lucrărilor a fost
elaborată pentru lucrările de reevaluarea
specială a bunurilor imobile în scopul
impozitării, este elaborată schema
procesului de recepţie, modelul actului de
control al efectuării lucrărilor de reevaluare
specială.

autoritățile publice și
partenerii sociali

Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul
României cu privire la
colaborarea în
domeniile geodeziei,
cartografiei şi
cadastrului.

1.22. Elaborarea
Instrucţiunii cu
privire la modul de
elaborare a planurilor
obiectelor de
infrastructură
tehnico-edilitară

Trimestrul
IV

1.23. Elaborarea
procedurii de
recepţionare a
lucrărilor de
evaluare şi de
reevaluare a
bunurilor imobile în
scopul impozitării

Trimestru
l II

Risc extern
- Tergiversarea avizării
proiectului
Instrucțiunii de către
instituțiile interesate

Obiectiv nr.2: Elaborarea, monitorizarea şi raportarea implementării documentelor de politici ( concepţii, strategii, programe, planuri) naţionale şi sectoriale pe
domeniile de activitate a Agenţiei.
2.1. Aprobarea Hotărârii Definitivarea și Trimestrul Risc extern
Proiectul
DGCG
Realizat parţial.
Guvernului cu privire la prezentarea
Tergiversarea
I
definitivat și
Proiectul hotărîrii a fost elaborat și prezentat
Strategia Infrastructurii
aprobării
spre aprobare a
aprobat
Guvernului spre examinare şi aprobare.
Naționale de Date
versiunii finale
Spaţiale.

a proiectului
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1
2.2. Elaborarea și
aprobarea Planului
de activitate privind
implementarea
infrastructurii
naţionale de date
spaţiale

2

3
Trimestrul
III

4
Risc extern:
- Tergiversarea
prezentării informației

5
Planul de
activitate
elaborat și
prezentat spre
aprobare

6

7

DGCG

Realizat parţial.
S-au elaborat un şir de proiecte ale actelor
normative necesare implementării Legii cu
privire la infrastructura naţională de date
spaţiale nr. 254/2016, dintre care unele au fost
restituite pentru revizuire şi ajustarea conexă
acţiunilor de reformă a administraţiei publice,
iar celelalte sunt la etapa de expertizare
anticorupţie şi juridică.

Realizat parţial.
Proiectul legii privind delimitarea
proprietății publice, înregistrat cu numărul
331 (h.821 2017-10-18) din 24.10.2017, a
fost examinat în lectura a II-a în cadrul
şedinţei plenare a Parlamentului din
15.12.2017. Reprezentanţii Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru participă, la solicitare,
în cadrul şedinţelor grupurilor de lucru
respective. Atribuţiile de modificare a legii
respective au fost transmise la Ministerul
Economiei şi Infrastructurii.
Realizat.
Lista obiectelor şi mijloacelor necesare pe
anul 2017 pentru implementarea
Programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020 a
fost aprobată prin HG nr.266/2017.

2.3..Definitivarea
Programului de
delimitare a terenurilor
proprietate publică pentru
anii 2016-2018, (în cazul
acoperirii financiare și
coordonare cu Ministerul
Finanţelor)

Trimestrul
I

Risc extern
- Tergiversarea
aprobării actelor
normative din cauza
instabilității politice

Varianta finală a
proiectului
întocmit şi
înaintat
Guvernului spre
aprobare

DRFPS,
Î.S. IPOT

2.4. Elaborarea
proiectului de hotărâre
a Guvernului privind
aprobarea Listei
obiectelor şi
mijloacelor necesare pe
anul 2017 pentru
realizarea Planului de
acţiuni pentru
implementarea
Programului de
conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor
pentru anii 2017-2019.

Trimestrul
I
(după
aprobarea
Legii
bugetului
pentru
2017)

Risc extern
- Amenințări la adresa
angajamentelor de
colaborare

Varianta finală a
proiectului
întocmit şi
înaintat
Guvernului spre
aprobare.

DRFPS,
Î.S. PSÎF .
Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare
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1

2

2.5. Elaborarea
Conceptului SI
„Cadastrul folosinţelor
funciare” (în termen
de două trimestre, în
cazul aprobării
cadrului legislativ ).

3
Trimestrul
IV

4
Risc extern
- Schimbări ale
mecanismului
guvernamental

5
Varianta finală a
proiectului
întocmit şi înaintat
Guvernului spre
aprobare.

6
DRFPS
DCBI,
Î.S.IPOT
Î.S.Cadastru

7
Nerealizat.
Din motiv că nu au fost adoptate modificări
ale cadrului normativ, Legea nr. 1247/1992
privind reglementarea de stat a regimului
proprietăţii funciare, cadastrul funciar de
stat şi monitoringul funciar.

Obiectiv nr.2.1: Asigurarea procesului de elaborare şi întocmire a bugetului şi planurilor de finanţare anuale fundamentate pe programe şi indicatori de programe şi
indicatori de performanţă

2.1.1.Elaborarea
programelor şi
propunerilor de buget

2.1.2. Sporirea
gradului de corelare a
politicilor publice
elaborate cu cadrul
de resurse financiare
bugetare disponibile.

2.1.5.1. Acordarea
suportului
subdiviziunilor
structurale la
completarea părţii
narative a
programelor şi
coordonarea
procesului de
stabilire a
indicatorilor de
performanţă/ rezultat
din cadrul bugetelor
pe programe.

Pe
parcursul
anului

Risc intern
- Cunoașterea
insuficientă a
politicilor publice
elaborate cu cadrul de
resurse financiare
bugetar disponibile

Buget elaborat
Nr. de programe
aprobate

SE-F

Pe
parcursul
anului

Risc extern
- Atitudine rezervată a
conducătorilor de
subdiviziuni

Scopuri,
SAMEP.
obiective,
SE-F,
indicatori de
performanţă/rezu
ltat elaborate
conform cadrului
metodologic.
Propunerile de
buget corelate cu
priorităţile
stabilite.

Realizat.
Cadrul bugetar pe termen mediu pe anii
2017-2019, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1011 din 26.08.2016.
Au fost elaborate şi aprobate cinci
programe de lucru pe activităţi în care s-au
stabilit acţiuni prioritare finanţate din contul
bugetului de stat aprobat pentru anul 2017.
Realizat.
Pentru programele aprobate au fost stabilite
scopuri, obiective, indicatori de performanţă
în corespundere cu priorităţile stabilite. În
anul 2017 au fost elaborate şi prezentate
Ministerului Finanţelor propuneri de buget
pentru anul 2018 şi estimări pentru anii
2019-2020.
S-a întocmit un raport privind executarea
bugetului pentru anul 2016 şi semestrul I al
anului 2017.
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2
2.1.5.2.
Examinarea
propunerilor de
buget sub
aspectul corelării
cu prioritățile
stabilite în
documentele de
politici

2.1.3. Întocmirea
rapoartelor operative
şi periodice privind
executarea bugetului,
efectuarea
cheltuielilor de
retribuire a muncii și
altor rapoarte privind
activitatea financiară
a Agenţiei
2.1.4. Planificarea
achiziţiilor anuale cu
banii publici,
licitaţiilor publice,
concursurilor şi
atribuirea
contractelor dintr-o
singură sursă la
lucrări şi servicii

3

4

Pe
parcursul
anului

Risc intern
- Nerespectarea a
termenelor de
prezentare de către
specialiști și
subdiviziuni, care sunt
implicați în acest
proces

Lunar,
Trimestria
l, Anual

Risc intern
- Nerespectarea
termenilor de
prezentare de către
subdiviziuni

Pe
parcursul
anului

5
6
Asistenţă la locul SAMEP
de muncă
SE-F
acordată pentru 4
Î.S

Nr. de rapoarte
întocmite

Nr. şedinţelor
grupului de lucru
Nr. darilor de
seamă elaborate

7
Realizat.
Pentru programele aprobate au fost stabilite
scopuri, obiective, indicatori de performanţă
în corespundere cu priorităţile stabilite,
acordând asistenţa metodologică la
solicitarea persoanelor responsabile din
cadrul întreprinderilor de stat în care
Agenţia exercită funcţia de fondator.

SE-F

Realizat.
A fost întocmită darea de seamă privind
patrimoniul public al Agenţiei şi întreprinderilor
de stat în care Agenţia execută funcţia de
fondator (trei anexe). S-au întocmit 6 dări de
seamă privind remunerarea muncii angajaţilor si
impozitul pe venit reţinut, 6 rapoarte privind
utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii, 6 rapoarte privind calcularea
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală şi 8 rapoarte statistice.
Realizat.
SA
GL, (Ordin 03 S-a plasat pe pagina web oficială
din 26 01.2017 www.arfc.gov.md la compartimentul
Subdiviziunile Transparenţă decizională, rubrica „Achiziţii
publice”, Planul de achiziţii a bunurilor.
structurale
lucrărilor şi serviciilor pentru anul 2017. Un
singur contract pentru achiziţionarea
carburanţilor este iniţiat cu toate procedurile de
achiziţie publică prin intermediul sistemului
electronic. 11 obiecte de achiziţie dintr-o singură
sursă. 3 obiecte de achiziţie - concurs prin
cererea ofertelor de preţuri. 22 obiecte de
achiziţie prin contracte de mică valoare.
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1
2.1.5. Asigurarea
planificării în timp şi
calitativ a
obiectivelor şi
acţiunilor Agenţiei în
concordanţă cu
documentele
strategice şi alte
documente relevante

2.1.6. Raportarea în
regim online pe platforma
digitală (Plan Pro
disponibilă pe pagina

2
2.1.4.1. Elaborarea
Programului de
Dezvoltare
Strategică a ARFC
pentru anii 20172019
2.1.4.2. Elaborarea
planurilor de
implementare a
documentelor de
politici naţionale,
la nivel de Agenţie
şi, după caz, la
nivel intersectorial
şi sectorial.
2.1.4.3. Elaborarea
raportului despre
realizarea Planului
de activitate al
Agenţiei Relaţii
Funciare şi
Cadastru pentru
anul 2016
2.1.4.4.
Actualizarea
Planului de
activitate a
Agenţiei pentru
anul 2017
2.1.4.5. Oferirea
asistenţei
metodologice în
procesul de
elaborare a
politicilor publice

3
Semestrul
I

4
Risc intern
- Abilități insuficiente
de elaborare a PDS

5
PDS aprobat

6
SAMEP
în comun cu
subdiviziunile
de ramură ,

7
Realizat parţial.
S-a iniţiat procedura de elaborare, cu
întocmirea Planului respectiv, în cadrul
Grupului de Planificare.

Pe
parcursul
anului

Riscuri externe
- Atitudine rezervată a
șefilor de subdiviziuni

Nr. de planuri
elaborate şi
aprobate.

SAMEP
în comun cu
șefii
subdiviziunilor
de ramură

Realizat.

Trimestrul
I

Risc extern
- Prezentarea tardivă a
informațiilor de la
subdiviziuni

Raport anual
elaborat,
prezentat la
Colegiu și plasat
pe pag web
oficială

SAMEP

Realizat.
Raportul respectiv a fost aprobat prin
Hotărârea Colegiului ARFC din 3 aprilie
2017.

Trimestrul
II

Risc intern
- Neincluderea unor
acțiuni importante

Plan actualizat

SAMEP,
subdiviziunile
de ramură

Nu a survenit necesitatea actualizării
planului.

Pe
parcursul
anului

Risc extern
-Comunicare și
colaborare insuficientă
cu factorii implicați

Nr. de şedinţe de
instruire, consultaţii.
Gradul de satisfacţie
a subdiviziunilor
privind asistenţa
metodologică
acordată

SAMEP

Realizat.
La solicitare şi la necesitate s-a acordat
asistenţă metodologică subdiviziunilor
structurale.

4 rapoarte
elaborate şi
prezentate în

SAMEP

Realizat.
Au fost întocmite rapoartele trimestriale
respective.

Trimestria
l

S-au elaborat Planurile respective pentru
implementarea la nivelul Agenţiei a
documentelor strategice naţionale.
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1

2

3

4

web:
www.monitorizare.gov.m
d) referitoare la realizarea
acţiunilor Agenţiei trasate
în Planul de acţiuni al
Guvernului pentru anii
2016-2018 şi a Planului
Naţional de Acţiuni
pentru Implementarea
Acordului de Asociere.

2.1.6. Monitorizarea
implementării
documentelor de
politici naţionale şi
sectoriale şi
raportarea privind
realizarea
activităţilor aferente
domeniilor de
activitate a Agenţiei
din aceste documente

5

6

7

Realizat.
S-a monitorizat procesul de implementare a
documentelor strategice, cu întocmirea
rapoartelor şi notelor informative
trimestriale, semestriale și anuale privind
progresul realizării acțiunilor respective şi
prezentarea la solicitare organelor ierarhic
superioare, inclusiv:
4 informaţii privind executarea HG
nr.197/2007.
4 Rapoarte de monitorizare privind
activităţile realizate conform Planului de
activitate al Agenţiei.
Realizat
S-a întocmit și prezentat Raportul respectiv
către UNESCO.

termen/peste
termen, raportare
electronică
realizată

2.1.11.1.
Generalizarea
informaţiilor şi
întocmirea
rapoartelor de
monitorizare şi
evaluare
privind
implementarea
documentelor
de politici
publice.

2.1.7. Managementul
punctelor Arcului
Geodezic Struve patrimoniu mondial
UNESCO

Conform
prevederil
or AN prin
care sunt
aprobate

Risc extern:
- Tergiversarea
prezentării informației
de către subdiviziuni și
instituțiile subordonate

Nr. de rapoarte şi
informaţii
întocmite/monito
rizate şi
prezentate la
solicitarea
organelor
ierarhic
superioare.

SAMEP,
subdiviziunile
de ramură şi
instituţiile în
care Agenția
are funcția de
fondator

Trimestrul
I-IV

Risc intern
-Nerespectarea
termenilor de
prezentare a raportului

Raport prezentat
UNESCO

DGCG,
Î.S.
INGEOCAD

Obiectiv nr.2.2: Ajustarea reglementărilor în domeniul evaluării bunurilor imobile la standardele şi normele europene

2.2.1.Iniţierea
discuţiilor cu
organizaţii
cointeresate privind
elaborarea

2.2.1.1.
Organizarea
întîlnirilor de
lucru şi
discuţiilor cu

Trimestrul
II

Risc intern
-Lipsa experienţei în
elaborarea propunerilor
de proiect

Nr de ședințe
organizate
Propuneri de
iniţiere a

SEBI

Realizat.
Activitatea se efectuează conform HG nr.4
din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii
de parcurs pentru ameliorarea
competitivităţii‚ în RM pct.2.4, obiectivul 2,
14

1
standardelor
naţionale de evaluare

2.2.2.Crearea
Comitetului privind
coordonarea activităţii
de elaborare a
standardelor naţionale
de evaluare ținând cont
de cea mai bună
practică internaţională,
inclusiv de
Standardele
Internaţionale şi
Europene de Evaluare

2

3

4

părţile
implicate,
Institutul de
standardizare,
asociaţiile
evaluatorilor
2.2.2.1.
Emiterea Notei
informative
către Guvern
2.2.2.2
Elaborarea
proiectului
privind
componenţa
comitetului.

5
proiectului
TWINNING

6

Trimestrul
III

Risc intern
- minimal

Notă informativă SEBI
elaborată

Trimestrul
III

Risc intern
- minimal

Comitet creat

SEBI

7
componenta II.
Au fost organizate 2 şedinţe cu asociaţia
evaluatorilor SEI-RM, participarea la o
conferinţă internaţională privind
implementarea standardelor internaţionale
de evaluare în ţările cu economie în
tranziţie.
Realizat parţial.
Este în regim de lucru în legătură cu
acţiunile de reformă a administraţiei publice.
Realizat parţial.
Este în regim de lucru în legătură cu
acţiunile de reformă a administraţiei publice.
În cadrul Institutului de Standardizare este
format un comitet tehnic privind aplicarea
standardelor ANEVAR în practica evaluării
patrimoniului din Republica Moldova. Şeful
SEBI conduce activitatea acestuia.

Obiectiv nr. 3: Monitorizarea şi executarea lucrărilor pe domeniile de activitate a Agenţiei, finanţate din bugetul de stat.
Obiectiv nr.3.1: Consolidarea şi reparcelarea terenurilor agricole.
Risc extern
3.1.1.Consolidarea
Pe
-Fonduri financiare
terenurilor agricole,
parcursul
insuficiente
conform solicitărilor
anului

şi mijloacelor
financiare alocate
3.1.2.Pregătirea
materialelor şi
înregistrarea cotelor de
teren echivalent după
corectarea proiectelor şi
consolidarea terenurilor
agricole.

Pe
parcursul
anului

.

Nr. de acte
semnate;
Mijloace
financiare
valorificate;

DRFPS,
Î.S.IPOT

Nr. controalelor
efectuate.

DRFPS,
Î.S.IPOT

Realizat.
S-au executat lucrări în sumă totală de
226,126mii lei, fiind consolidate 380 cotede
teren agricol, precum și servicii de
autentificate la APL a 1070 contracte.
Realizat.
Au fost înregistrate la serviciile cadastrale
teritoriale 401 cote de teren, în volum total
de 22,255 mii lei.
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4

Obiectiv nr.3.2: Delimitarea terenurilor proprietate publică.
Risc extern
3.2.1.Identificarea
Pe
- Fonduri financiare
bunurilor imobile
parcursul
insuficiente
proprietatea publică
anului

şi perfectarea
materialelor
cadastrale

3.2.2.Înregistrarea
terenurilor
proprietate publică
delimitate

5

6

Nr. de acte
semnate;
Mijloace
financiare
valorificate;

DRFPS,
Î.S.IPOT

7
Realizat.
S-au efectuat lucrări cadastrale de
identificare şi delimitare a terenurilor
proprietate publică. Lucrările executate
constituie suma totală de 4533,932 mii lei.
Ca rezultat, au fost identificate şi delimitate
3872 bunuri imobile, cu elaborarea a 271
planuri geometrice și recepţionarea de către
serviciile cadastrale teritoriale a 3878
bunuri imobile.
Realizat.
Au fost înregistrate în registrul bunurilor
imobile 6834 terenuri proprietate publică a
statului și 5021 terenuri proprietate publică a
autorităților publice locale, cu elaborarea a
246 titluri de autentificare a dreptului
deţinătorului de terenuri.

Pe
parcursul
anului

Risc intern
- Lipsa resurselor
umane necesare din
cadrul IPOT

Mijloace
financiare
valorificate;

DRFPS,
Î.S.IPOT

Pe
parcursul
anului

Risc intern
- Lipsa resurselor
umane necesare din
cadrul IPOT

Nr. de acte
semnate;
Mijloace
financiare
valorificate

DRFPS,
Î.S.IPOT

Realizat.
S-au efectuat investigări pedologice în 13
localităţi din raionul Cimişlia pentru 19032ha
terenuri agricole, a fost efectuată vectorizarea,
întocmirea rapoartelor şi dosarelor pedologice
în 2 localităţi din mun. Bălţi. În total fiind
valorificată suma de 908,904 mii lei pentru
lucrări pedologice.

Informaţia grafică
creată pentru 28
UAT de nivelul I,
r-l Briceni 26
UAT de nivelul I,
r-l Singerei

DRFPS,
Î.S.IPOT

Realizat.
S-au vectorizat 110 unităţi administrativteritoriale în raioanele Briceni, Sîngerei,
Ungheni şi Nisporeni, cu valorificarea sumei
totale de 779,310 mii lei.

Obiectiv nr. 3.3: Investigări pedologice.

3.3.1.Efectuarea
investigărilor
pedologice în
raionul Cimișlia

Obiectiv nr.3.4: Crearea bazei de date pentru SI „Registrul Solurilor RM”
3.4.1.Formarea
Trimestril Risc extern
arealurilor de sol;
- Amenințări la adresa
II-IV
verificarea şi recepţia
angajamentelor de
lucrărilor (etapa 5
colaboare
conform tehnologiei
aprobate)

16

1

2
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5

Obiectiv nr. 3.5: Efectuarea lucrărilor antierozionale, de protecţie şi sporire a fertilităţii solurilor
Risc extern
3.5.1.Executarea
Pe
Nr. de acte
-Amenințări la adresa
lucrărilor conform
parcursul
semnate;
angajamentelor
de
Planului de acţiuni
anului
Mijloace
colaboare
privind
financiare
-Echipamentul trebuie
implementarea
valorificate;
să respecte noile
Programului de
standarte

conservare şi sporire
a fertilităţii solurilor
aprobat pe anul 2017.

6
DRFPS,
Î.S. PSÎF
MAIA

7
Realizat.
S-au efectuat lucrări antierozionale, de
protecţie şi sporire a fertilităţii solurilor
după cum urmează:
 desecarea terenurilor supraumectate pe
o suprafaţă de 60 ha,
 curăţarea canalelor – 6,0 km,
 curăţarea albiilor rîurilor mici (Bîc,
Botna, Cogîlnic, Işnovăţ, Lunguţa) pe o
lungime de 3,3 km,
 continuarea lucrărilor de construcţie a
15 iazuri antierozionale şi excavate, cu
oglinda apei de 60 ha şi suprafaţa posibilă
de irigare de 500 ha,
 protejarea terenurilor contra eroziunii –
440 ha,
 protejarea
terenurilor
contra
inundaţiilor – 300 ha,
 elaborarea documentaţiei de proiect
pentru lucrările antierozionale la 4 obiecte.

Obiectiv nr.3.6: Monitorizarea înregistrării bunurilor imobile şi creării sistemului informaţional al cadastrului bunurilor imobile.
Risc extern:
3.6.1 Consultarea
Pe
Nr. dosarelor
DCBI
Nerealizat.
Prezentarea
administraţiilor
parcursul
pregătite cu
Pentru anul 2017 nu s-au executat lucrări
informațiilor
publice locale în
anului
materialele
necalitative și
cadastrale masive din lipsa alocării
vederea pregătirii
pentru petrecerea
nerespectarea
mijloacelor financiare.
materialelor pentru
licitației
termenelor-limită de
includerea în
prezentare a
programul de
informațiilor de către
executare a lucrărilor
participanții la proces

cadastrale masive
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6
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Obiectiv nr.3.7 : Inițierea activităților pre-proiect în domeniul cadastrului bunurilor imobile, care va fi finanţat de Banca Mondială
3.7.1. Modificarea/
actualizarea și elaborarea
cadrului normativ întru
implementarea
proiectului Băncii
Mondiale

Trimestrul
I-IV

3.7.2. Revizuirea,
procedurilor existente
de executare a
lucrărilor masive și
corectare a erorilor
3.7.3.Pregătirea
materialelor
cartografice și textuale
pentru executarea
lucrărilor de delimitare
3.7.4. Efectuarea unui
proiect-pilot privind
argumentarea eficienţei
evaluării masive a
caselor din sate
3.7.5. Lucrări
pregătitoare pentru
evaluarea terenurilor
agricole

Trimestrul
I-IV

3.7.6. Lucrări
pregătitoare privind
reevaluarea bunurilor
imobile cu destinaţie
comercială şi
industrială în scopul
impozitării

Trimestrul
I-IV

Nr de acte
identificate/
modificate/elabora
te și prezentate
spre aprobare

ARFC
Î.S.Cadastru
Î.S.IPOT

Analiza efectuată
Volumul lucrărilor
identificat
Plan calendaristic
elaborat
Acces asigurat
prin geoportal

ARFC
Î.S.Cadastru

Nerealizat.
Nu a fost semnat acordul de colaborare cu
Banca
Mondială
pentru
finanţarea
proiectului privind realizarea activităţilor
respective.

ARFC
Î.S.IPOT

Trimestrul
I-II

Risc extern
- Colaborarea
insuficientă cu APL,
CALM

Nota informativă
elaborată

ARFC
/LM/
IFPS

Trimestrul
III-IV

Risc extern
-Lipsa informaţiilor
necesare

ARFC
Î.S.IPOT
Asociaţia
evaluatorilor

Trimestrul
III-IV

Risc intern
-Factorul resurse
umane
-Factorul timpului
Risc extern
-Comunicarea
neeficientă cu IFPS şi
Ministerul Finanţelor

Grup de lucru
creat
Darea de seamă
privind sursele /
factorii identificați
Analiza efectuată
Forma declaraţiei
elaborată şi
aprobată

ARFC,
IFPS,
Ministerul
Finanţelor
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Obiectiv nr.3.8: Implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării
Nr. de bunuri
3.8.1. Efectuarea
Trimestrul Risc extern
-Înregistrarea
imobile
lucrărilor de
I - IV
contractului
la
Agenţia
evaluate/reevaluat
reevaluarea specială
Achziţii
Publice
cu
e
a bunurilor imobile
depăşirea termenelo
Nr. de acte de
în scopul impozitării
control selectiv
3.8.2. Efectuarea
Trimestrul Risc intern
Nr. de b.i.
lucrărilor de reevaluare
-Neasigurarea
IV
reevaluate
a bunurilor imobile
Î.S.Cadastru cu
locative în scopul
personalul necesar
Nr de acte de
impozitării (în cazul
Risc extern
controlul selectiv
acceptării propunerilor
-Neacceptarea
de către Ministerul
efectuării reevaluării
Finanțelor)
de către Ministerul
Finanţelor, Guvern, etc

3.8.3. Colectarea
masivă a datelor
despre casele de
locuit individuale în
sate

3.8.4. Monitoringul
bunurilor imobile

Trimestrul
IV

3.8.4.1.
Elaborarea
tehnologiei și
normelor de
timp

Trimestrul
IV

Nr. de b.i. pentru
care au fost
colectate datele

Riscuri interne
-Lipsa conlucrării
eficiente a APL
-Neprezentarea de
către autorități a
informației

Bază de date
actualizată
Nr de bunuri
înregistrate
Nr de bunuri
evaluate

6

7

SEBI
Realizat.
Î.S.„Cadastru”
Pe parcursul perioadei de referinţă sunt
executate lucrări de evaluare pentru 45 785
bunuri imobile noi sau care au suferit
schimbări esenţiale.
SEBI
Nerealizat.
Î.S. „Cadastru”
Propunerea privind efectuarea lucrărilor de
reevaluare bunurilor imobile locative în
scopul impozitării nu a fost acceptată de
Ministerul Finanţelor.

SEBI
Realizat.
Î.S. „Cadastru” Lucrările de colectare masivă a datelor
despre casele de locuit din sate în scopul
impozitării au fost începute în octombrie
2017, după confirmarea Ministerului
Finanţelor a acestei direcţii de activitate.
ARFC a aprobat tehnologia şi tarifele
pentru efectuarea lucrărilor respective.
Total sunt efectuate lucrări în suma de 3
721 345 lei. Informaţia este colectată
pentru 37 955 de bunuri imobile.
DCBI
Realizat parţial.
SEBI
Lucrările nu au fost executate din cauza
neprezentării datelor despre bunurile
imobile nefinisate din partea APL. ARFC
a participat în activitatea grupului de lucru,
creat de Ministerul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale, au fost elaborate
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3.8.4.2.
Familiarizarea
APL cu
tehnologiile
respective

5

3 ateliere de lucru
organizate în
teritoriu cu APL

6

DCBI
SEBI

7
propuneri de identificare şi inventariere a
construcţiilor nefinisate, care însă nu au
fost acceptate de către Guvern.
Nerealizat.
Nu este executat din cauza lipsei tehnologiei
şi cadrului legislativ necesar.

Obiectiv nr.3.9: Acordarea asistenţei metodologice în domeniul evaluării bunurilor imobile
3.9.1. Consultarea
cetăţenilor privind
corectitudinea efectuării
evaluării bunurilor
imobile în scopul
impozitării

3.9.2.Examinarea
demersurilor
parvenite de la
cetăţeni şi persoanele
juridice privind
corectitudinea
evaluării
3.9.3.Efectuarea evaluării
bunurilor imobile
confiscate, naţionalizate
sau scoase în orice alt
mod din posesia
persoanelor supuse
represiunilor politice

3.9.1.
Examinarea
cazurilor
concrete de
evaluare
3.9.2.1.
Examinarea
rapoartelor de
evaluare

Pe
parcursul
anului

Nr. de consultaţii SEBI,
oferite
Î.S.Cadastru

Pe
parcursul
anului

Nr. de adresări
examinate;
15 rapoarte
examinate

3.9.3.1.
Elaborarea
Rapoartelor de
evaluare

Pe
parcursul
anului

Risc extern
-Lipsa informației
inițiale necesare pentru
evaluarea b.i.

Nr. de rapoarte
executate la
solicitare şi
verificate

Obiectiv nr 3.10: Acordarea asistenţei metodologice în domeniul de analiza pieţei imobiliare
3.10.1.Efectuarea
Trimestrul Risc extern
4 Rapoarte
-Piața
netransparentă
analizei de
I-IV
elaborate/publica

dezvoltare a pieţei
imobiliare în mun.
Chişinău

te

Realizat.
Se efectuează permanent.
S-au oferit 13 consultaţii solicitanților.

SEBI,
Realizat.
Î.S.CADASTR S-au examinat 21 de demersuri din partea
U
băncilor comerciale, 18 – din partea altor
persoane juridice, 5- din partea CNA şi a
procuraturii.
Au fost examinate 42 de rapoarte de
evaluare a bunurilor imobile.
SEBI,
Realizat.
Î.S.CADASTR De către SEBI au fost oferite 2 consultaţii şi
U
examinate 5 rapoarte de evaluare a bunurilor
imobile, care au fost confiscate în urma
represiunilor politice. La Î.S.Cadastru (pînă
la reorganizare) au fost elaborate şi
examinate 9 rapoarte de evaluare.
SEBI,

Realizat.
Pe pagina web a ARFC sunt publicate 2
rapoarte de analiză a pieţii imobiliare. Din
trim.III această activitate nu se efectuează
din cauza lipsei de personal în cadrul SEBI.
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Obiectiv nr.3.11: Crearea şi menţinerea Reţelelor Geodezice Naţionale
3.11.1.Menţinerea
Trimestrul Risc intern:
- Resurse financiare
Sistemului Naţional
I-IV
insuficiente
de Poziţionare
Risc extern:
MOLDPOS şi
- Colaborare limitată
integrarea în
cu EUPOS

5

6

Sistem Naţional
de Poziţionare
MOLDPOS
menţinut

DGCG
Î.S.
INGEOCAD

Staţie și
echipament
funcțional

DGCG
Î.S.
INGEOCAD

Reţea Geodezică
Naţională
menţinută

DGCG
Î.S.
INGEOCAD

Sistemul European
de Poziţionare
EUPOS

3.11.2. Menţinerea
Staţiei Permanente
de Referinţă
IgeoChişinău.

Trimestrul
I-IV

3.11.3. Întreţinerea
Reţelei Geodezice
Naţionale de ordinul
0, I şi II (RGN).

Trimestrul
I-IV

Risc intern:
- Resurse financiare
insuficiente
Risc extern:
- Colaborare limitată
cu EUREF
Risc intern:
- Resurse financiare
insuficiente

7
Realizat
Se monitorizează ca stațiile permanente să
funcționeze.
S-au actuializat softurile GNSS v. 6.2.0,
softul Leica QC v. 6.2.0; softul Leica SBC
v. 6.2.0, softul Leica GR 10 v. 4.2.
S-a prelungit contractul de mentenanță a
Sistemului MOLDPOS pentru perioada
2017-2019 cu Leica Geosystems.
S-au schimbat acumulatoarele la stațiile
SORO; EDIN, FALE;
S-au efectuat lucrări pregătitoare pentru
integrarea stației permanente GNSS ”CHIS”
a sistemlului MOLDPOS cu stația EPN
”IGEO Chișinău”.
Realizat
S-a efectuat controlul permanent al
funcţionării continue a receptorului GPS,
calculatorului şi legăturii cu reţeaua
INTERNET.
Realizat.
S-au efectuat procesele de lucrări privind
executarea:
-Cercetării și restabilirii a 5 puncte RGN 0
–Cercetării şi restabilirii a 94 puncte RGN 2.
Punctele RGN de ordinul 0 și 2 au fost predate
la supraveghere;
S-au confecționat și instalat 5 plăci informative
pentru punctele RGN de ordinul 0. S-au
cercetat10 puncte RGN 2.
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1
3.11.4.
Supravegherea
Reţelei Naţionale de
Nivelment (RNN) de
ordinul I şi II.

3.11.5. Crearea
Reţelei Gravimetrice
Naţionale de ordinul
III.

2

3
Trimestrul
I- IV

Trimestrul
I-IV

Risc intern:
- Resurse financiare
insuficiente

4

5
Reţea Naţională
de nivelment
creată

6
DGCG Î.S.
INGEOCAD

Risc intern:
- Resurse financiare
insuficiente

Rețea
Gravimetrică
Națională creată

DGCG Î.S.
INGEOCAD

7
Realizat.
Au fost efectuate următoarele lucrări:
Determinarea coordonatelor punctelor prin
metode GPS cat. I – 22 puncte;
Executarea drumuirii de nivelment de clasa II cat. V – 35.00 km;
Executarea drumuirii de nivelment de clasa II cat. VI – 15.40 km;
Executarea drumuirii de nivelment de clasa II cat. VII – 5.50 km;
Executarea drumuirii de nivelment de clasa II cat. VIII – 17.30 km;
Prelucrarea materialelor de nivelare a clasei II –
29.07 km.
Întreţinerea Reţelei Geodezice Naţionale de
ordinul 0, 1 şi 2:
S-au executat lucrări la procesele:
Cercetarea şi restabilirea punctelor RGN 2 – 25
puncte, inclusiv:
Fotografierea punctului;
Curăţirea de vegetaţie a punctelor;
Curăţirea şi vopsirea centrului;
Reînnoirea şanţului punctelor;
Reînnoirea schiţei punctului;
Fotografierea punctului renovat;
Predarea punctelor RGN - 2 la supraveghere.
Cercetarea punctelor RGN 2 – 5 puncte.

Nerealizat.
Lucrările nu se efectuează din motivul lipsei
mijloacelor de finanțare.

22

1

2

3

4

5

6

Obiectiv nr.3.12: Crearea și actualizarea hărților digitale pentru infrastructura europeană de date spațiale.
3.12.1. Actualizarea
Trimestrul Risc intern
SIG de Referinţă DGCG
- Resurse financiare
şi menţinerea hărţii
IV
funcţional
Î.S.
insuficiente
digitale „Euro
INGEOCAD

Regional Map”și
„Euro Boundary
Map”.

Risc extern
- Colaborare limitată
cu Eurogeographics

Obiectiv nr.3.13: Demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina
3.13.1.Organizarea şi
Trimestrul Risc intern:
- Resurse financiare
efectuarea lucrărilor
I- IV
insuficiente
de demarcare a
Risc
extern:
frontierei de stat între
Tergiversarea
Republica Moldova
întrunirilor Comisiilor
şi Ucraina
mixte de demarcare a
frontierei de stat.

Nr.şedinţelor
desfăşurate,
Nr.deciziilor
aprobate
Nr.Registre
verificate
Nr. şedinţelor la
care s-a
participat

DGCG
Î.S.
INGEOCAD

7
Realizat.
În perioada de referinţă ARFC a actualizat,
conform standardelor europene, două
proiecte pan europene: Euro Regional Map
și EuroGlobal Map, care au ajutat la
integrarea Republicii Moldova în
Infrastructura de Date Geospaţiale
Europene. Parlamentul European a aprobat
proiectele menţionate ca SIG de Referinţă
pentru INSPIRE (Infrastructurii Europeană
de Date Spaţiale). Informaţia detaliată se
poate urmări la adresa
http://inspire.jrc.ec.europa.eu sau
www.eurogeographics.org.
În perioada 1-4 octombrie 2017
reprezentanții ARFC au participat la
Adunarea Generală a Asocciației Europene
a agențiilor Naționale de Cartografie și
Cadastru EuroGeographics.
Realizat.
Pe parcursul perioadei de referinţă s-au
îndeplinit un şir de lucrări pentru
demarcarea frontierei de stat între Republica
Moldova şi Ucraina, după cum urmează:
a) Crearea Hărții de demarcare a hotarului
dintre RM și Ucraina pe sectorul Centru de
451km:
- Redactarea informaţiei digitale acumulate
pentru 92 km2 şi controlul calităţii ei la
staţiile fotogrammetrice digitale, la scara
1:5000;
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- Pregătirea către editare a 66,5 planuri la
scara 1:5000;
b) Demarcarea frontierei de stat între RM și
Ucraina pe sectorul Centru de 451km:
- Soluționarea problemelor privind
sectoarele necoordonate - 3 ech-zi.
- Întocmirea a 1135 protocoale ale stâlpilor
de frontieră.
- Întocmirea a 1135 protocoale crochiu de
descriere a liniei de frontieră.
c) Demarcarea frontierei de stat între RM și
Ucraina pe sectorul Sud de 480km:
- Soluționarea problemelor privind
sectoarele necoordonate - 10 zile ech-zi.
- Instalarea și montarea a doi stâlpi de
frontieră de bază.
- Instalarea și montarea a 7 stâlpi de
frontieră intermediari.
- Vopsirea a 4 puncte geodezice central.
- Vopsirea a 61 stâlpi de frontieră
intermediari.
- Vopsirea a 24 stâlpi de frontieră de bază.
- Întocmirea a 1026 protocoale ale stâlpilor
de frontieră.
- Întocmirea a 925 protocoale crochiu de
descriere a liniei de frontieră.
Pentru lucrările de demarcare a frontierei de
stat moldo-ucrainene în anul 2017 s-au
valorificat 5,00 mln.lei.
S-a participat în cadrul a două ședințe
organizate şi desfăşurate:
1) Ședința a 60-a a Comisiei mixte de
demarcare a frontierei de stat moldo24
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ucrainene care s-a desfășurat în perioada 1718 octombrie 2017 în or. Chișinău
(Republica Moldova) și
2) Ședința consultativă a grupului de lucru
pentru pregătirea documentelor finale de
demarcare a frontierei de stat moldoucrainene care s-a desfășurat în perioada 5-6
decembrie 2017 în or. Kiev (Ucraina).

Obiectiv nr.3.14: Recepția de stat a lucrărilor îndeplinite din contul bugetului de stat

3.14.1. Participarea
la recepția de stat a
lucrărilor îndeplinite
din contul bugetului
de stat în domeniul
geodeziei,
cartografiei şi
geoinformaticii

Trimestrul
IV

100%. Note
informative
verificate;
100% lucrări
recepţionate și
predate în Fond

DGCG/ISSGT Realizat.
R
S-au examinat și recepționat 7 Note
FNDS
informative privind lucrările topo-geodezice
și cartografice executate din bugetul de stat.

Obiectiv nr. 4: Asigurarea principiilor de bună guvernare şi eficientizarea activităţii Agenţiei
Obiectiv nr.4.1: Asigurarea funcţionalităţii mecanismului de monitorizare şi control pentru aplicarea uniformă a cadrului normativ de promovare şi implementare a
unui management eficient al resurselor umane în cadrul Agenţiei
Numărul de
Realizat.
4.1.1. Implementarea 4.1.1.1.
Trimestrul Risc extern
SRU
Aplicarea
inoportună
anunțuri
publicate
S-au desfășurat 2 concursuri pentru funcțiile de
procedurilor de
Implementarea I-IV
sau
întîrziată
a
si
plasate
privind
(șef şi consultant secția juridică, consultant
personal în aplicarea conformă a
prevederilor
legislației
funcțiile
vacante
și
superior și consultant serviciul evaluarea
inechivocă a practicii prevederilor
concursurile de
bunurilor imobile, consultant direcția relații
Risc intern
de angajare prin
legislației în
- Realizarea
angajare;
funciare și protecția solurilor). Două persoane
concurs a
vigoare privind
neconformă a
Numărul
angajate ca funcționari publici debutanți. În
funcţionarilor
managementul
procedurilor de
concursurilor
perioada martie – aprilie s-a publicat și organizat
publici,
funcției publice
personal
desfășurate;
desfășurarea concursului pentru 4 funcții publice
instituţionalizarea
și a
Gradul de
vacante (șef şi consultant secția juridică,
unui sistem de
funcționarilor
acoperire a
consultant serviciul evaluarea bunurilor imobile
recrutare, evaluare şi publici
funcțiilor vacante
și consultant direcția relații funciare și protecția
scoase la
solurilor).C-a rezultat doar pentru funcțiile de
promovare, în bază
concursul de
consultant superior și consultant Serviciul
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de merit şi
competenţe

4.1.2. Implementarea
prevederilor
Regulamentului cu
privire la comisia de
disciplină în vederea
reglementării
răspunderii
funcționarului public
pentru încălcarea
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angajare;
Numărul
funcționarilor
evaluați, promovați,
transferați,
confirmați în
funcție.

4.1.1.2.
Asigurarea
activității
conforme a
Comisiei de
concurs

Trimestriu
l I-IV

Risc intern
- Refuzul depunerii
declarației scrise pe
proprie răspundere
despre lipsa
conflictului de interese

Numărul ședințe
ale Comisiei de
concurs
organizate;
Numărul
declarații pe
proprie
răspundere
prezentate;

4.1.1.3. Asigurarea
respectării
prevederilor
privind modul de
desfășurare a
probelor de
concurs

Trimestrul
I-IV

Risc intern
-Tergiversarea
organizării probelor de
concurs (proba scrisă,
interviu)

Gradul
respectării
legislației

4.1.2.1.
Perfectarea
documentară a
cazurilor de
aplicare și/sau
de revocare a
sancțiunilor
disciplinare
aplicate

Conform
termenelor
stabilite în
proceseleverbale

Risc intern
- Tergiversarea
perfectării proceselor –
verbale privind
sesizările examinate/
cauzele clasate și a
actelor administrative
cu privire la aplicarea
sancţiunilor
disciplinare

Procese-verbale
perfectate
Acte
administrative
elaborate

7
evaluarea bunurilor imobile a avut loc
desfășurarea concursului, în rest pentru celelalte
funcții n-au fost depuse dosare de participare.
Un funcționar public debutant a fost confirmat
în funcție.
S-au încetat raporturile de serviciu cu 6 salariați
și numite în funcție 4 persoane.

SRU

Realizat.
S-au organizat şi desfăşurat 5 ședințe ale
Comisiei de concurs.
Declarații pe propria răspundere nu au fost
prezentate. Membrii comisiei au apreciat la
nivel înalt gradul de satisfacţie a tuturor
activităţilor privind aplicarea corectă a
politicilor de personal, acordarea asistenţei
metodologice şi informaţionale membrilor
comisiei, privind procedurile de organizare
şi desfăşurare a concursurilor.
SRU
Realizat.
Subdiviziunile La întocmirea testelor probei scrise pentru
structurale
funcțiile publice vacante scoase la concurs
au fost implicați membrii comisiei și șefii de
subdiviziuni în care se desfășura concursul,
conform prevederilor cadrului normativ.
SRU
Realizat.
S-a asigurat disciplina de muncă prin
familiarizarea şefilor de subdiviziuni despre
respectarea şi asigurarea disciplinei de
muncă de către angajaţii Agenţiei.
Către comisia de disciplină nu s-au înaintat
sesizări. Pe parcursul anului 2017 un angajat
a fost sancționat disciplinar - avertisment,
fără examinarea faptei în cadrul Comisiei.
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2
4.1.2.2.
Evidența
atribuțiilor de
serviciu și a normelor termenului de
validitate a
de conduită
sancțiunilor
disciplinare
aplicate
funcționarilor
publici

3
Pe
parcursul
anului

4.1.3. Asigurarea
implementării
procedurilor
administrative de
personal

Trimestrul
I-IV

4.1.4. Actualizarea
Registrului Funcţiilor
publice şi ale
funcţionarilor publici

Trimestrul
I-IV

4
Risc intern
- Nerespectarea
termenului de
validitate a sancțiunilor
disciplinare aplicate
funcționarilor publici

Risc intern
- Nerespectarea
cerințelor de
actualizare a
Registrului

5
Registru de
evidență

6

7

SRU

Realizat.
Termenele de validitate a sancțiunilor
disciplinare aplicate funcționarilor publici
sunt respectate conform cadrului legal.
Revocarea acestora se efectuează în baza
demersurilor, persoanei sancționate,
comitetului sindical.

Numărul de acte
administrative
elaborate,
adoptate în
termen / peste
termen

SRU

Gradul
respectării
actualizării

SRU

Realizat.
S-au elaborat și aprobat în total 314 acte
administrative, inclusiv 197 acte cu privire
la personal.
S-au primit spre executare 77 de scrisori,
demersuri și s-au pregătit și eliberat în total
49 răspunsuri, scrisori în termenii stabiliți.
Realizat.
S-a actualizat SIA Registrul funcțiilor
publice și a funcționarilor publici. S-au
completat toate informațiile în baza de date
şi completat cu experienţa profesională,
conferirea gradelor de calificare, studiile de
învăţământ, cu întocmirea tuturor
raporturilor de serviciu. S-au completat
datele despre concedii, deplasări,
informațiile despre concursurile desfășurate
pentru funcțiile publice vacante, obiectivele
individuale a performanțelor profesionale,
promovări, transferuri, fișele de evaluare
individuală pentru anul 2016, precum și
obiectivele performanțelor individuale
pentru anul 2017.
Actualizarea se efectuează zilnic cu excepția
situaţiei cînd sistemul nu funcționează.
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Obiectiv nr.4.2: Promovarea procesului de instruire şi dezvoltare profesională a funcţionarilor publici.
Risc extern
4.2.1. Promovarea
4.2.1.1.
Conform
Numărul
- Lipsa oportunităților
procesului de
Asigurarea
planului
cursurilor de
de
participare
la
instruire şi dezvoltare realizării
instruire, ateliere
activități de instruire,
profesională a
Planului anual
de lucru,
schimb de experiență,
funcţionarilor
de dezvoltare și
seminare, mese
dezvoltare profesională
publici.
consolidarea
rotunde,
în domeniu, organizate
capacităților
conferinţe
în țară și peste hotare;
funcționarilor
organizate;
- Imposibilitatea
publici
Numărul de
aplicării cunoștințelor
privind
persoane
în activitatea practică

aplicarea
bunelor practici
din experiența
națională și
internațională

participante la
activități de
instruire în
domeniu;

6

7

Realizat
SRU,
Pe parcursul anului specialiştii Agenţiei au
Şefii
subdiviziunilor participat în cadrul Cursurilor de dezvoltare

profesională, după cum urmează:
1) la nivel național cu următoarele tematici:
- Elaborarea și evaluarea politicilor publice din
perioada 05 - 09 mai 2017, 40 ore ,
- Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte
normative (în perioada 27-29 martie 2017,
- Curs de dezvoltare profesională „Prestarea
Serviciilor Publice”, (13 - 15 martie 2017, 24
ore);
2) la nivel internațional:
i) Georeferințierea și prelucrarea datelor laser
scanate terestru (LST) (în perioada 11-12 mai
2017, 16 ore, Iași),
ii)Misiunea TAIEX cu privire la Cadastru
tridimensional cu participarea expertului Dr.
Yuksel Altıner (BKG - Agenţia Federală pentru
Cartografie şi Geodezie din Germania),
(Chişinău, 18 - 21 Aprilie 2017, 18 ore).
iii)Dezvoltarea și implementarea modelului de
date pentru hărți (în perioada 23-28 aprilie 2017,
or. Oslo, Regatul Norvegiei);
iv) Forumul Organizaţiei Naţiunilor Unite
pentru Managementul Informaţiei Geospaţiale
Globale, 4-8 august 2017, New York, SUA - 24
ore;
v) Conferința Comisiei Europene INSPIRE cu
prezentarea raportului „Date deschise și
implementarea Infrastrcuturii de date spațiale în
Republica Moldova”, 5-7 septembrie 2017, Kehl
, Germania -24 ore.
vi) vizita de studiu la Autoritatea de Cartografie
și Cadastru al Norvegiei Kartverket, Oslo, 19-24
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noiembrie 2017- 32 ore.
vii) proiectul EU TAIEX ID: 64676
Infrastructura de Date Spațiale, Zagreb, Croația,
11-15 decembrie 2017 -24 ore.

4.2.1.2. Includerea
unui modul de
subiecte de prevenire
și combatere a
corupției în
programele de
instruire inițială a
angajaților debutanți

Trimestrul
I-IV

Risc intern
- Abilități insuficiente
de organizare și
desfășurare a
seminarelor de
instruire

Modul inclus în
program;
Numărul de
instruiri
organizate;
Numărul de
persoane instruite.

SRU

4.2.2.Evaluarea
performanţei
colective.

4.2.2.1.Planific
area,
organizarea şi
desfăşurarea
eficientă a
Comisiei de
evaluare

Semestrial

Risc intern
- Prezentarea
informaţiei incomplete
în rapoarte
-Rapoarte trimestriale
recepţionate cu
întîrziere sau
nerecepţionate de la
subdiviziuni

Procedura de
evaluare
realizată în
termen;
2 ordine
elaborate;
2 proceseverbale
întocmite;
12 rapoarte
semestriale
întocmite/colecta
te și păstrate

SAMEP,
Comisia de
evaluare
Subdiviziunile
structurale

4.2.3.Evaluarea
performanţei
individuale.

4.2.3.1.
Asigurarea
procesului de
evaluare a
performanţelor
individuale ale
funcţionarilor
publici.

Decembrie
2017ianuarie
2018

Procedura de
evaluare
realizată în
termen
Nr. de
funcţionari
publici evaluaţi,
promovaţi în

Realizat.
Funcționarii publici debutanți (doi) au fost
instruiți în cadrul cursurilor organizate de
Academia de Administrare Publică.

Realizat.
În perioada de referinţă s-a desfășurat o singură
ședință a Comisie de evaluare, cu întocmirea
procesului–verbal nr.2 privind evaluarea
performanțelor colective a subdiviziunilor
structurale din cadrul ARFC și a autorităților
administrative publice subordonate acesteia
pentru perioada semestrului II al anului 2016,
deoarece Hotărîrea Guvernului nr.94/2013
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
evaluarea performanţei colective” s-a abrogat
prin HG nr. 145 din 15 martie 2017.
În cadrul procedurii de evaluare, realizată în
termen, au fost colectate rapoartele semestriale
întocmite de către subdiviziunile structurale și
păstrate, în modul stabilit.
Realizat.
SRU,
Subdiviziunile Din efectivul de 42 de unități, 35 sunt funcţii
publice. În anul 2017 s-au evaluat în total 28 de
structurale şi
funcţionari publici, inclusiv:
instituţiile în
- 2 funcţionari publici de conducere de nivel
care Agenția
superior; - 10 funcţionari publici cu funcţii de
are funcția de conducere; - 16 funcţionari publici cu funcţii de
fondator
execuţie. Nu au fost supuși evaluării:
-3 funcționari publici, sunt suspendate
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grade de
calificare.
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raporturile de serviciu ce nu depind de voința
părților;
-5 funcții publice vacante.
Pentru 27 de funcționari publici s-au stabilit
obiectivele individuale cu sistematizarea
indicatorilor de performanţă în anul 2017.
Prin ordinul nr. 235-p din 15 decembrie 2017 s-a
aprobat procesul de evaluare a performanțelor
profesionale individuale pentru anul 2017.
Obiectiv nr.4.3: Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi şi instituţii, precum şi executarea în termen a adresărilor şi petiţiilor
recepţionate în cadrul Agenţiei.
4.3.1.Executarea
100% din nr.
Risc intern:
Pe
SAMEP
Realizat.
adresărilor parvenite
- Omiterea unor
proiectelor/
parcursul
SJ,
109 avizele au fost elaborate, cu înaintarea
din partea autorităţilor
prevederi
importante
documentelor
de
anului
Subdiviziunile recomandărilor şi propunerilor respective,
publice centrale,
politici publice
structurale şi
conform domeniilor de competenţă.
Guvernului,
avizate.
instituţiile în
Au parvenit 5 documente de politici, dintre
Parlamentului,
100% din nr.
care Agenția
care 100% au fost avizate.
Preşedinţiei şi avizarea
recomandărilor
are
funcția
de
Ca urmare s-au înaintat 14 recomandări şi
proiectelor şi
formulate.
fondator
aprobate 12 recomandări. 90% din
documentelor de
100% din nr.
prevederile privind domeniile de activitate a
politici publice
documentelor de
Agenţiei au fost incluse
(proiecte de strategii,
politici publice
planuri şi programe
aprobate în care au
etc.), cu prezentarea
fost incluse
propunerilor de
prevederi privind
integrare a domeniilor
domeniile de
de activitate a Agenţiei
activitate a
în aceste politici.
Agenţiei
4.3.2.Examinarea în
Risc
intern:
Pe
100% din
Specialist în
Realizat.
termen a petiţiilor din
- Tergiversarea
parcursul
numărul
evidenţa
Pe parcursul perioadei de referinţă în cadrul
partea cetăţenilor şi
examinării petițiilor
anului
petiţiilor
documentelor Agenţiei au parvenit 140 petiţii, toate fiind
persoanelor juridice;
examinate în
şefii de
examinate în termenul prevăzut.
demersurilor şi
termen/peste
subdiviziuni
adresărilor autorităţilor
termen
APC şi locale de
nivelul I şi II.
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Obiectiv nr.4.4: Asigurarea evidenţei proiectelor de acte normative elaborate în cadrul Agenţiei, precum şi implementarea cadrului normativ ce ţine de domeniile de
activitate a Agenţiei, inclusiv activitatea anticorupţie.
4.4.1.Acordarea asistenţei
100% expertizelor SJ,
Trimestrul Risc intern:
Realizat.
juridice, informaţionale şi
-Abilități
insuficiente
juridice
acordate
ISubdiviziunile Toate proiectele actelor normative elaborate
metodologice
de acordare a asistenței la proiecte
Trimestrul
structurale şi
au fost examinate şi coordonate, cu elaborarea
subdiviziunilor Agenţiei
juridice
elaborate
IV
instituţiile
în
avizelor, înaintarea recomandărilor şi
în procesul elaborării
-Lipsa resurselor
100% de avize la
care Agenția
propunerilor respective, în termenii stabiliţi.
documentelor de politici,
umane necesare.
proiecte examinate
a tratatelor internaţionale
are funcția de S-a efectuat expertiza juridică pentru 346 proiecte de
şi tratatelor
şi armonizării legislaţiei
fondator
acte normative şi legislative parvenite, dintre care: un
internaționale
naţionale cu cea
comunitară

4.4.2.Sistematizarea
informaţiei despre
măsurile privind
executarea actelor
legislative şi normative
ce ţin de domeniile de
activitate a Agenţiei şi
cele emise de Guvern.

Asigurarea
evidenței și
implementării
actelor

4.4.3.Reprezentarea
intereselor Agenţiei,
în modul stabilit, în
instanţele
judecătoreşti şi alte
organe de drept.
4.4.4.Asigurarea
realizării măsurilor de
prevenire şi combatere
a corupţiei şi
protecţionismului din
cadrul Agenţiei şi
instituţiilor din
subordine

4.4.4.1
Centralizarea,
șistematizarea
și întocmirea
rapoartelor

Trimestria
l

Risc intern:
-Abilități insuficiente
de elaborare a cadrului
normativ

4 rapoarte
întocmite și
prezentate
Guvernului în
termen.

SJ

Trimestrul
I-IV

Risc extern
-Lipsa citării fizice a
Agenției;
-Neexpedierea în adresa
Agenției a deciziei
adoptate de către
instanțele de judecată

100% a
SJ
dosarelor numite
spre examinare,
Nr. dosarelor
examinate/perfec
tate;

Trimestrul
I-IV

Risc intern
-Neprezentarea în
termen a informațiilor
de către actorii
implicați

Nr. de rapoarte
întocmite.

proiect de lege; 27 proiecte de hotărîri de Guvern şi 6
proiecte de instrucţiuni., 117 ordine de producere,
197 ordine de personal şi 4 dispoziţii.
Realizat.
S-au întocmit 4 rapoarte şi informaţii, cu
prezentarea în termen a acestora Guvernului,
în modul stabilit.

Realizat.
Au fost numite spre examinare 82 dosare, dintre
care 2 contestate la Curtea de Apel, 7 dosare au
fost examinate, 7 au fost respinse şi 2 admise.
S-au întocmit şi prezentat 42 de referinţe: în
Instanţa de fond - 36; la Curtea de Apel - 2; la
Curtea Supremă de Justiţie - 4.

SJ
Realizat.
Subdiviziunile S-au întocmit 2 rapoarte şi remise Centrului
structurale,
Naţional Anticorupţie în termenele stabilite.
instituţiile în
care Agenția
are funcția de
fondator
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Obiectiv nr.4.5:Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în activitatea Agenţiei
4.5.1.Coordonarea şi
Trimestrul
Raport anual cu
monitorizarea
I-IV
privire la
asigurării transparenţei
transparenţa
în procesul de
în procesul
elaborare şi adoptare a
decizional
proiectelor de decizii
elaborat, remis
prin publicarea în
Cancelariei de
termen util şi format
Stat şi publicat
corespunzător a
pe pagina web
informaţiilor publice
relevante

6

7

SJ,
Subdiviziunile
structurale,
instituţiile în
care Agenția
are funcția de
fondator
SICM-M

Realizat.
Raportul anual cu privire la transparenţa în
procesul decizional a fost întocmit şi remis
Cancelariei de Stat.
S-au elaborat 33 proiecte de acte normative
şi publicate pe pagina web oficială.

Obiectiv nr.4.6: Asigurarea activităţii organului colegial şi a organului consultativ în problemele din domeniile de activitate a Agenţiei
Nr. de şedinţe
4.6.1.Organizarea şi
Trimestrul Risc intern:
Secretarul
Realizat
organizate
Lipsă
de
cvorum
desfăşurarea
I-IV
Colegiului
S-au desfăşurat 4 şedinţe ale Colegiului
Nr. Deciziiloor
/hotărârilor primite,
Nr. actelor de
informare aprobate

şedinţelor Colegiului
Agenţiei, conform
Planului de activitate
aprobat.
4.6.2.Organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor
Consiliului tehnicoeconomic de stat pe
lângă Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru,
conform Planului de
activitate aprobat.

Trimestrul
I -IV

Risc intern
-Neprezentarea
materialelor în timp
util membrilor
consiliului pentru
studiere
-Amînarea subiectelor
pentru altă ședință

Nr. de şedinţe
organizate
Nr. Deciziilor
/hotărârilor
primite, Nr.
actelor de
informare
aprobate

Agenţiei, cu întocmirea a 4 procese verbale
și aprobarea deciziilor/ hotărîrilor
respective.
Secretarul
Consiliului

Realizat
Toate şedinţele Consiliului s-au organizat şi
desfăşurat în modul stabilit, cu întocmirea
proceselor-verbale respective și aprobarea
deciziilor/hotărîrilor, în conformitate cu
Ordinul ARFC nr.131 din 20.07.2011.

Actele de informare s-au examinat şi aprobat în
regim de lucru.
Obiectiv nr.4.7: Îmbunătățirea imaginii autorității prin asigurarea vizibilităţii şi transparenţei activităţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
SICM-M
4.7.1.Informarea
4.7.1.1.
Trimestrul Risc intern
Nr
Realizat
Subdiviziunile
-Tergiversarea
sau
continue a societății
Pregătirea
I-IV
comunicatelor
Comunicatele respective au fost elaborate şi
structurale,
neprezentarea
privind activitatea
comunicatelor
elaborate
plasate pe pagina web, conform prevederilor
instituţiile în care
informației
de
către
ARFC
de presă
HG nr 1211 din 27.12.2010.
Agenția are
conducere sau
funcția de
subdiviziuni
fondator
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4.7.2.Menținerea și
dezvoltarea social
media aplicate în
procesul de
informare și
comunicare
externă atât cu
societatea, cât și cea
interinstituțională.

2
4.7.2.1.
Administrarea
paginii web a
Agenției

3

4.7.3. Actualizarea
contului autorității pe
platforma
guvernamentală
www.date gov.md

4.7.3.1.Consult Trimestrul
area seturilor de I-IV
date și
identificarea
necesitpții
actualizării

4

5

Risc intern
-Neprezentarea
informațiilor de către
angajații
responsabili
Risc extern
- Posibile incidente de
ordin tehnic

Numărul noutăților
și actualităților
plasate
Numărul anunțurilor
Numărul
actualizărilor
informației existente
pe pag web

Numărul de
postări plasate

4.7.2.2.Gestion
area contului
autorității pe
rețeaua de
socializare
Facebok
Risc extern
-Posibile incidente de
ordin tehnic
Risc intern
-Consultarea eronată din
partea subdiviziunii
responsabile de
conținutul unui set de
date

Numărul
seturilor
verificate și
identificate

6
SICM-M
Subdiviziunile
structurale,
instituţiile în
care
Agenția are
funcția de
fondator

7

SICM-M
Subdiviziunile
structurale,
instituţiile în
care Agenția
are funcția de
fondator

Realizat parţial
Sunt publicate 11 seturi de date deschise pe
portalul date.gov.md, însă pentru
actualizarea în mod sistematic a acestora
este necesară identificarea modalităţii de
creare a unităţii de e-Transformare în cadrul
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru,
inclusiv cu suportul Cancelariei de Stat.

Realizat.
Au fost plasate pe pagina web 69 anunțuri,
noutăți și actualități. Informația existentă pe
pagina web s-a actualizat sistematic, în
conformitate cu Regulamentul privind
administrarea paginii web, aprobat prin
Ordinul directorului general al ARFC,
aprobat la 3.07.2014.
SICM-M
Realizat.
Subdiviziunile Gestionarea contului pe rețeaua de
structurale,
socializare Facebook s-a efectuat, în baza
instituţiile în
Regulamentului privind utilizarea rețelelor
care Agenția are de socializare în instituțiile guvernamentale,
funcția de
aprobat de Centrul Guvernare Electronică.
fondator

Obiectiv nr.4.8: Consolidarea procesului de comunicare instituțională în cadrul autorității, precum și coordonarea și sincronizarea informațiilor distribuite de către
instituțiile în care Agenția are funcția de fondator.
Sinteză elaborată
SICM-M,
4.8.1.Dezvoltarea
Trimestrul Risc intern
Realizat.
-Atitudinea
reticentă
a
privind
lacunele
în
Subdiviziuni
S-au totalizat chestionarele respective, cu
capacităților
I
angajaților față de
comunicarea
structurale,
elaborarea sintezei privind lacunele în
instituționale de
chestionar
și
internă
instituţiile
în
comunicarea internă şi înaintarea conducerii a
comunicare
neimplicarea în
Propuneri privind care Agenția are notei-raport privind ameliorarea situației, în
prezentarea unei
ameliorarea
funcția de
baza Ghidului de comunicare internă.
informații veridice
situației
fondator

4.8.2. Coordonarea
informațiilor ce

Pe
parcursul

Risc intern
-Neglijarea ierarhiei

Numărul
materialelor

SICM-M
instituţiile în

Realizat.
S-au elaborat și distribuit două materiale
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urmează a fi difuzate
de către instituțiile în
care Agenția are
funcția de fondator
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3
anului

4
instituționale privind
coordonarea și
transmiterea informației
către publicul larg

5
transmise spre
redactare și
răspîndite

6
care Agenția
are funcția de
fondator

7
informative pentru luna mai şi iunie.
Newsletter-ul privind măsurile întreprinse și
succesele obținute în implementarea
infrastructurii de date spaţiale a fost
distribuit electronic, pe suport de hârtie,
plasat pe panoul informativ al instituției, pe
pagina web oficială și în social media.

Obiectiv nr.4.9: Efectuarea controlului calitativ al agenţilor economici care execută lucrări în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi relaţiilor
funciare, cu îmbunătăţirea suportului tehnic şi informaţional şi recepţia lucrărilor finalizate executate din bugetul de stat
4.9.1 Verificarea
Realizat.
Efectuarea
Trimestria Risc intern:
4 verificări
DCBI
calităţii lucrărilor
- Fluctuația
verificării
l
efectuate;
Verificarea calităţii lucrărilor cadastrale,
cadastrale, executate de calității
necontrolată a
95% calitatea
executate de către întreprinderile subordonate
către întreprinderile
personalului calificat
lucrărilor,
lucrărilor
faţă de care Agenţia îşi exercită funcţia de
subordonate faţă de
conform
asigurată
fondator, se efectuează sistematic conform
care Agenţia îşi
graficului
prevederilor Ordinului ARFC nr. 140/2012.
exercită funcţia de
fondator.
Obiectiv nr.4.10. Gestionarea Fondului Naţional de Date Spaţiale
Realizat.
4.10.1.Evidenţa,
4.10.1.1.
Pe parcursul Risc extern
Nr. materialelor FNDS
Neprezentarea
- Materiale primite şi colectate în FNDG din
concentrarea şi
Organizarea şi
anului
colectate în
informaţiilor
şi
datelor
Î.S.INGEOCAD şi agenţii economici pentru
păstrarea centralizată efectuarea
forma digitală şi
în
termen
anul 2016.
a tuturor materialelor colectării
pe suport de
- Calitatea materialelor analizate.
şi datelor geodezice, materialelor
hârtie.
- Materialele înregistrate în registrele electronice
cartografice,
supuse
Nr. de materiale
de evidenţă a materialelor digitale, rapoartelor
topografice, obţinute concentrării în
înregistrate în
tehnice, cataloagelor şi altor materiale.
din imagini
Fond din
Registru
- Materialele au fost sistematizate şi depozitate
aerocosmice,
diferite
în arhiva Fondului
aerofotografice,
organizaţii ale
- Materialele menţinute conform «Instrucţiunii
fotogrammetrice,
Republicii
cu privire la condiţiile tehnice de păstrare a
documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului
gravimetrice,
Moldova
Arhivistic al Republicii Moldova»
inclusiv în formă
- Informaţia prezentate la Serviciul de Stat de
digital aflate şi
Arhivă al Republicii Moldova despre
păstrate pe teritoriul
componenţa Fondului, pentru evidenţa
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RM, executate de
diferite organizaţii şi
instituţii ale RM

4.10.2. Furnizarea
materialelor
topogeodezice şi
cartografice din
Fondul Naţional de
Date Geospaţiale

2

3

4

5

6

7
centralizată şi dărilor de seamă statistice în
termin.
- Informaţia primite în termin din Fondurile
Geodezice Î.S.INGEOCAD, Î.S.IPOT, Direcţia
Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii
Funciare primării mun.Chişinău, Direcţia
arhitectură şi construcţii primării mun.Bălţi care
păstrează materialele corespunzătoare ale
F.N.D.G. al R.M, potrivit formelor stabilite
pentru anul precedent.

4.10.1.
Eliberarea
materialelor
solicitate de
beneficiari în
baza cererilor

Trimestrul
I – IV

Risc intern
-Imposibilitatea de a
furniza materialele din
cazul problemelor
tehnice cu serverul,
electricitate, internet

Nr. materialelor FNDG
eliberate
Nr. de consultaţii
privind
eliberarea
materialelor.
Gradul de
satisfacţie
privind
consultaţia
primită.

Realizat.
S-au consultat şi eliberat materialele
topogeodezice şi cartografice la solicitarea
beneficiarilor în baza cererilor cu viza
pozitivă a directorului general :
- pentru studenții Universitatea Tehnică, cu
privire la elaborarea Proiectului de licenta,
- pentru agenţii economici:
ENERGOPROIECT
SERVCOMDOR
SRL ANARIMA
”EDITURA DE IMPRIMATE
„STATISTICA”
HIDROPROIECT
SRL Universinj
SRL Texco Impex
I.I. Ostaficiuc V.N.
SRL „PETGAZCONS”
SC „TRANSPROIECTCONSULT” SRL
SRL “GEOCONTUR”
SRL "ALEX-TOP A&S"
Î.M. PROTELCO GEOCAD SRL
SRl ROTARU IVEST
C.S. “RED UNION FENOSA”
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ANARIMA SRL
- pentru autorităţile publice centrale şi
locale
Realizat.
Pe pagina web http://servicii.gov.md/ s-au
publicat serviciile „Furnizarea materialelor
topogeodezice şi cartografice din Fondul
Naţional de Date Geospaţiale”.

4.10.2.
Trimestrul
Nr de prezentări FNDG
Familiarizarea
I – IV
Nr. De vizite
societății cu toată
informația din
domeniul
topogeodezic și
cartografic
Obiectiv nr. 5: Managementul procesului de e-Transformare în cadrul Agenţiei, asigurarea transparenţei datelor spaţiale şi asigurarea calităţii serviciilor în
domeniile reglementate de ARFC.
Obiectiv nr.5.1. Coordonarea activităţilor privind implementarea procesului de e-Guvernare, e-Transformare
Risc extern
5.1.1 Publicarea
Actualizarea şi Pe
Nr. de informații DGCG
Realizat.
-Dificultăţi
în
sistemul
datelor spaţiale
publicarea
parcursul
și date
FNDG
Utilizatorii http://geoportal.md/
de conexiune la
conform
datelor
anului
actualizate și
Î.S.
au acces la baza de date a materialelor
Internet
„Catalogului de date şi informaţiei
publicate
INGEOCAD cartografice şi geodezice existente.

cu caracter Public”pe
paginile
web:http://geoportal.
md,https://www.cada
stru.md/ecadastru/,htt
p://moldova-map.md/
5.1.2. Implementarea
şi prestarea webservicii pentru
autorităţile publice
centrale, locale,
societatea civilă şi
sectorul privat prin
intermediul
portalului
www.geoportal.md

Î.S.CADASTR
U

5.1.2.1. Asigurarea
procesului on-line
la baza de date la
Fond:
-harta publică (a
datelor publice
cartografice, ect.)
-Acces WMS /
WFS / TMS la
datele Fondului
-Modul webredactare a
obiectelor

Pe
parcursul
anului

Risc extern
Risc intern
-Probleme tehnice cu
serverul,
electricitate și internet;
-Uzura morală a
sistemelor existente

Nr. de accesări la FNDG
harta publica.
Nr. de acorduri
de prestare a
serviciilor WMS,
WFS, TMS.
Modul webredactare a
obiectelor
dezvoltat

Realizat.
Accesului public implementat (gratis pe
internet) la datele geospaţiale
http://geoportal.md/ - 2300-2500 vizite de o
zi. S-au implementat Web-servicii pentru
autorităţile publice centrale şi locale, s-au
prestat servicii WMS, WFS şi modul webredactarea obiectelor, conform Acordurilor
semnate, cu privire la colaborarea în
domeniu.
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1

2

3

4

5.1.2.2.
Planificarea și
efectuarea
procesului de
instruire a
utilizatorilor din
organele
administrației
publice centrale și
locale, agenților
economici privind
lucrul cu baza de
date electonică a
Fondului

Obiectiv nr.5.2. Certificarea în domeniile reglementate a Agenţiei
5.2.1 Certificarea
5.2.1.1.Examin Trimestrul Risc intern
-Numărul exagerat a
inginerilor cadastrali area cererilor în Iși atestarea
cadrul
Trimestrul rapoartelor pentru
examinare
specialiştilor în
Comisiilor de
IV
Risc extern:
domeniul geodeziei,
certificare
-Lipsa cererilor

cartografiei,
prospecţiunilor
topografice şi
geoinformaticii și
evaluatorilor
bunurilor imobile.

5
6
Nr. de consultaţii FNDS
privind utilizarea
bazei de date;
Gradul de
satisfacţie
privind
consultaţia
primită.

100% din
numărul
cererilor
depuse/examinat
e,
Nr de şedinţe
desfăşurate,
Nr. de rapoarte
de evaluare
analizate.

DCBI,
Comisia de
certificare
DGCG ,
Comisia de
atestare
SEBI, Comisia
de atestare

7
Realizat.
Utilizatorii http://geoportal.md/ au fost
consultați şi instruiți privind utilizarea bazei
de date.
Gradul de satisfacţie a fost apreciat la nivel
înalt de toţi beneficiarii.

Realizat.
S-au organizat şi desfăşurat 6 ședințe ale
Comisiei de atestare a specialiştilor în
domeniul
geodeziei,
cartografiei,
prospecţiunilor
topografice
şi
geoinformaticii, unde s-au examinat
dosarele depuse de către solicitanţi. Au fost
elaborate întrebările pentru categoriile I
(geodezia) și II (topografia).
Au fost depuse şi examinate în cadrul
Comisiei de atestare a evaluatorilor
bunurilor imobile 42 de cereri, cu
organizarea și desfăşurarea a 10 şedinţe ale
Comisiei. S-au examinat 42 de rapoarte de
evaluare a bunurilor imobile, cu aplicarea 9
avertizări pentru elaborarea rapoartelor de
evaluare cu încălcarea legislaţiei în
domeniu, a fost retras un certificat de
calificare pentru încălcarea repetată a
prevederilor legislaţiei din domeniu.
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1

2

3

4

5

5.2.1.2.Organiz
area petrecerii
examenelor

Trimestrul
I-IV

Risc intern
-Lipsa de cvorum a
membrilor Comisiei la
examen
Risc extern
-Neprezentarea la
examene.

Nr. de examene
desfăşurate.
Nr. proceselor
verbale
întocmite
Nr. de certificate
eliberate

6

7
În cadrul şedinţelor Comisiei de certificare a
inginerilor
cadastrali
organizate
şi
desfăşurate au fost examinate 77 cereri
depuse, inclusiv primare și la prelungire.
Realizat.
În perioada de referință au fost desfășurate 3
examene de atestare a specialiştilor în
domeniul
geodeziei,
cartografiei,
prospecţiunilor
topografice
şi
geoinformaticii, în urma cărora au fost
eliberate 69 certificate pe diferite categorii.
Lista specialiștilor certificați în domeniul
geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor
topografice și geoinformaticii a fost plasată
pe pag web a Agenției.
S-au desfăşurat 3 examene de certificare a
inginerilor cadastrali, cu eliberarea a 70 de
certificate de calificare a inginerilor
cadastrali, inclusiv primare și la prelungire,
iar 7 certificate nu s-au prelungit.
S-au organizat 3 examene de atestare a
evaluatorilor
bunurilor
imobile,
cu
eliberarea a 23 de certificate de calificare a
evaluatorilor bunurilor imobile.

Obiectiv nr.6: Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice, societatea civilă şi mediul academic pe domeniile de activitate a Agenţiei
Obiectiv nr.6.1: Dezvoltarea colaborării cu autorităţile publice centrale şi locale, sectorul privat, instituţiile superioare de învăţământ, societatea civilă şi sectorul
academic în domeniile reglementate de Agenţia
Risc extern
6.1.1. Semnarea
Pe
Nr. de Acorduri
FNDG
Realizat.
- Formalism şi
Acordurilor de
parcursul
de colaborare
DGCG
S-a semnat Acordul nr.27 din 01.02.2017
conştientizare redusă
colaborare pentru
anului
semnate
între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi
de
către
funcţionarii
partajarea şi
Ministerul Afacerilor Interne cu privire la
autorităţilor publice a
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1
utilizarea datelor
spaţiale.

6.1.2. Colaborări cu
autorităţile publice
centrale, sectorul
privat, societatea
civilă şi academia
privind utilizarea
datelor spaţiale.

2

3

4

5

6

importanţei asigurării
statului cu informaţie
geospaţială.

Trimestrul
I-IV

Risc intern
- Lipsa oportunităților
sau capacităților

Nr de seminare
şi mese rotunde
organizate;
Nr. deciziilor
primite
Nr de procese
verbale
întocmite

DGCG
FNDG

6.1.3. Colaborarea cu
Riscul intern
Pe
2 mese rotunde,
asociaţiile obşteşti ale
-Concentrarea asupra
parcursul
3 şedinţe
evaluatorilor în vederea
altor probleme
anului
comune cu
promovării
prioritare
Comitetul de
metodologiei moderne
conducere a
de evaluare şi a
asociaţiei
standardelor de
conduită a
evaluatorilor
Obiectiv nr.6.2: Organizarea şi planificarea evenimentelor specifice domeniilor de activitate a Agenţiei

SEBI

6.2.1.Organizarea
uşilor geschise în
cadrul Agenţiei
Relaţii Funciare şi
Cadastru”.

Subdiviziunile
de ramură şi
instituţiile din
subordine

Trimestrul
I-IV

Eveniment
organizat

7
colaborarea în domeniile geodeziei,
cartografiei, cadastrului, organizării
teritoriului şi sistemelor informaţionale
geografice.
Realizat.
S-au implementat Web-servicii pentru
autorităţile publice centrale şi locale și
prestat servicii WMS, WFS şi modul webredactarea obiectelor, conform celor 24
acorduri cu privire la colaborarea în
domeniu semnate.
S-au organizat un șir de mese rotunde cu
privire la examinarea și ajustarea datelor
spațiale la standardele ISO a instituțiilor
implicate în realizarea infrastructurii
naționale de date spațiale, precum și
necesitatea implementării infrastructurii
naționale de date spațiale.
Realizat.
Au fost organizate cinci întâlniri cu asociaţia
obştească a evaluatorilor, la care au fost
discutate întrebări metodologice.

Realizat
S-a organizat ziua ușilor deschise pentru
Colegiul de Ecologie din Chișinău și
Universitatea Tehnică a Moldovei cu
genericul domeniului geodeziei,
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1

6.2.2. Organizarea
practicii de
producere şi practicii
de diplomă pentru
studenţii instituţiilor
de învăţământ de
specialitate.

2

3

La
solicitare

4

Risc intern
- Lipsă de resurse
umane și/sau
capacități

Obiectiv nr. 7: Infrastructura Naţională de Date Spaţiale
Obiectiv nr.7.1: Implementarea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale
7.1.1. Crearea
Trimestrul Risc intern
- Lipsă de resurse
Grupurilor de lucru
I
umane și capacități
privind

5
Nr. de studenţi care
au efectuat practica
de specialitate în
cadrul Agenţiei şi
instituţiilor
subordonate
100% materiale şi
date eliberate pentru
elaborarea
proiectelor de
diploma şi licenţa
Acordarea asistenței
metodice la 100%
de studențipracticanți

6

7
cartografiei, cadastrului și infrastructurii de
date spațiale.
Subdiviziunile Realizat.
de ramură şi
Un student de la Centrul de Excelență în
instituţiile din Construcție a petrecut practica de producere
subordine
la Î.S. INGEOCAD. Colaboratorii Direcției
GCG au participat în Comisiile de susținere
a tezelor de licență la Universitatea Agrară
de Stat și Universitatea Tehnică.

3 grupuri de
lucru create

DGCG

Nr. entităților
publice instruite.
Nr. seminarelor
organizate
Nr. informațiilor
publicate

DGCG

implementarea INDS

7.1.2. Promovarea
INDS

Trimestrul
I - IV

Risc intern
- Lipsă de resurse
umane și/sau
capacități

Realizat
Prin Ordinele nr. 66, 67 și 68 din 31 iulie
2017, aprobate de către directorul general al
ARFC (MO nr.301-315 (6224-6238) din 28
august 2017) s-au creat cele 3 Grupuri de
lucru privind implementarea INDS.
Realizat.
S-a organizat o întrunire cu reprezentanții EGuvernare privind migrarea serverelor pe
platforma M-Cloud pentru diminuarea
cheltuielilor de întreținere a lor și asigurarea
securității informațiilor precum și asigurarea
spațiului de stocare pe M-Cloud pentru
entitățile publice ce nu dețin servere.
S-a dezvoltat și integrat cu Î.S.INGEOCAD
seturile de date spațiale pe portalul
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1

7.1.3. Partajarea
seturilor de date
spaţiale prin
încheierea acorduri
de colaborare între
entitățile publice
7.1.4. Menținerea
paginii web INDS

2

7.1.3.1.
Elaborarea și
semnarea
acordului de
colaborare

3

4

5

6

Trimestrul
I-IV

Risc intern
- Lipsă de resurse
umane și capacități

Acord de
colaborare
elaborat și
semnat

DGCG
FNDS

Trimestrul
I - IV

Risc intern:
- Dificultăţi cu
conexiunea la internet
și lumină

Pagină web
menținută și
actualizată

DGCG

7
moldova.map.md care pot fi utilizate cu
ajutorul serviciilor de rețea prin intermediul
unui soft (MapInfo, Autocad, ArcGIS) care
asigură conexiunea cu ele și permite
utilizarea datelor spațiale direct de la
producător.
S-a elaborat și distribuit un Newsletter
privind măsurile întreprinse și succesele
obținute în implementarea infrastructurii de
date spaţiale. Newsletterul a fost distribuit
electronic, pe suport de hârtie, plasat pe
panoul informativ al instituției, pe pagina
web oficială și pe contul de pe social media.
S-au desfășurat 2 sesiuni de instruire pentru
studenții de la Universitatea Tehnică a
Moldovei și Universitatea Agrară unde au
fost prezentate realizările în domeniul
implementării și dezvoltării INDS.
Realizat
La 01.02.2017 s-a semnat Acordul nr.27
între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi
Ministerul Afacerilor Interne cu privire la
colaborarea în domeniile geodeziei,
cartografiei, cadastrului, organizării
teritoriului şi sistemelor informaţionale
geografice.
Realizat
Actualizarea paginii web a fost realizată pe
parcursul anului, fiind completată cu
descrierea evenimentelor desfăşurate,
informaţie, proiecte de acte şi acte
normative şi legislative.
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1
7.1.5. Menținerea
geoportalului INDS

2

3
Trimestrul
I - IV

4
Risc intern:
- Dificultăţi cu
conexiunea la internet
și lumină
- Lipsă de resurse
umane

5
6
Geoportalul
DGCG
INDS funcțional.
Nr. Metadate
actualizate

7
Realizat
Pe parcursul anului a fost gestionat
geoportalul temporar Geonetwork al INDS,
care a fost completat cu metadatele pentru
seturile şi serviciile de date spaţiale nouformate. Elaborarea geoportalului naţional
de bază a fost prorogată din cauza întârzierii
suportului tehnic şi financiar planificat.
Au fost elaborate metadate pentru seturile de
date spaţiale nou-create (Orthoimagini,
2016) şi serviciile aferente.
Metadatele au fost editate, verificate şi
publicate pe geoportalul temporar
GeoNetwork al INDS.

Obiectiv nr.7.2: Activitățile de dezvoltare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale

7.2.1. Coordonarea
activităților
Consiliului INDS

Trimestrul
I - IV

Risc intern
- Lipsa de cvorum a
Consiliului

Nr. şedinţelor
Consiliului
organizat
Nr. deciziilor luate

DGCG

7.2.2. Grupul de
lucru privind
partajarea datelor
spațiale (GL)
7.2.3. Grupul de
lucru tehnic (GL)

Trimestrul
I - IV

Risc intern
- Lipsa de cvorum a
GL

Nr. şedinţelor
GL organizate.
Nr. deciziilor
luate

DGCG

Trimestrul
I - IV

Nr. şedinţelor GL
organizate.
Nr. deciziilor luate

DGCG

7.2.4. Grupul de
lucru pentru
consolidarea
capacităților

Trimestrul
I - IV

Risc intern
- Lipsa de cvorum a
GL
Risc intern
- Lipsa de cvorum a
GL

Nr. şedinţelor
GL organizate.
Nr. deciziilor
luate

DGCG

Realizat parțial
Cu toate că componenţa Consiliului a fost
aprobată, activitatea acestuia şi a celor 3
Grupuri de lucru create a fost stopată din
motivul inițierii de către Guvern a reformei
administrației publice.
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2

3

4

5

6

7

Obiectiv nr. 8: Colaborarea internaţională pe domeniile de activitate a Agenţiei
Obiectiv nr.8.1:Monitorizarea implementării proiectelor investiţionale
8.1.1. Realizarea
2017-2018 Risc intern:
Contract semnat DGCG,
- Lipsă de resurse
hărții liniare în baza
Harta liniară
Î.S.INGEOCA
umane
și
capacități
ortofoto 2016
creată Contract
D
Risc Extern:
semnat
- Resurse financiare
insuficiente
8.1.2 Realizarea
2017-2018 Risc intern:
Caiet de sarcini
DGCG
- Lipsă de resurse
proiectului moldodefinitivat
umane și capacități
norvegian
Geoportalul
Risc Extern:
“Geoportalul
Naţional INDS
- Resurse financiare
Național INDS
funcțional
insuficiente
Obiectiv nr.8.2: Integrarea Republicii Moldova în Comunitatea Europeană de date spaţiale şi colaborarea cu CSI
8.2.1. Dezvoltarea
8.2.1.1.
Trimestrul Risc intern:
Nr. vizitelor de
Conducerea
- Resurse financiare
colaborării
Participarea la
I - IV
studiu pentru
ARFC,
insuficiente
internaţionale la
seminare şi
schimb de date şi DGCG

nivel global şi
european în
domeniul geodeziei,
cartografiei şi
geoinformaticii:
Comitetul
Internaţional pentru
Cartografierea
Globală GSDI;
Comisia Europeana;
Asociaţia Europeană
a Agenţiilor
Naţionale de
Cartografie şi
Cadastru;

conferinţe
pentru
familiarizarea
cu tendinţele
noi in domeniul
geodeziei,
cartografiei şi
geoinformaticii.

Risc extern:
- Colaborare limitată
cu instituțiile
internaționale

experienţă.
Nr. de
conferinţe,
seminare şi mese
rotunde la care
sa participat şi sau organizat.
Nr. de rapoarte
prezentate

Realizat parţial.
În perioada de referință a fost creată harta
liniară pentru IDS pentru 990 km2, regiunea
Sud. Proiectul este în curs de realizare cu
trecere pentru anul 2018.
Realizat parţial.
A fost elaborat caietul de sarcini pentru
Geoportalul Național IDS. Proiectul este în
curs de realizare cu trecere pentru anul
2018.

Realizat.
În perioada de referință au fost îndeplinite
schimb de informaţie și bune practici în
Î.S.INGEOCA domeniul geodeziei, cartografiei și
D
cadastrului. Reprezentanţii ARFC sunt
membri ai Grupurilor de lucru i) Rețeaua
Geodezică Europeană, ii) standarde și
participă la seminare și instruirile on-line
organizate de către FIG. O bună colaborare
este creată cu Institutul Măsurărilor
Geodezice a FIG în cadrul proiectului Arcul
de Meridian Struve - Patrimoniu Mondial
UNESCO. Punctul geodezic RUDY de pe
teritoriul Republicii Moldova este inclus ca
tezaur mondial UNESCO.
Informaţia detaliată se poate urmări la
adresa web www.fig.net.
În perioada 1-4 octombrie 2017
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1
„EuroGeographics”;
EUREF; EUPOS;
Federaţia
Internaţională a
Geodezilor (FIG);
Agenţia Naţională de
Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
a României;
Autoritatea de
Cartografie şi
Cadastru a Poloniei.

8.2.2.Colaborarea în
cadrul Consiliului
Interstatal în
domeniul geodeziei,
cartografiei,
cadastrului şi
teledetecţiei asupra
Pămîntului a ţărilor
membre CSI

2

3

4

5

6

7
reprezentanții ARFC au participat la
Adunarea Generală a Asocciației Europene
a agențiilor Naționale de Cartografie și
Cadastru EuroGeographics.
În perioada de referință autoritățile naționale
în domeniul geodeziei, cartografiei și
cadastrului Agenția Relații Funciare și
Cadastru al Republicii Moldova și Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară a Romaniei au dezvoltat
colaborarea în următoarele domenii: schimb
de experiență și date în geodezie, cartografie
și cadastru; fotogrammetrie și teledetecție;
Sisteme Informaționale Geografice (GIS) și
teritoriale (LIS).

8.2.2.1.
Participarea și
asigurarea
desfășurării
Sesiunii XXXIX-a
a Consiliului, care
va avea loc în
Federația Rusă
8.2.2.2.
Participarea și
asigurarea cu
materiale în cadrul
GL de lucru:
denumiri
geografice;
instruire;
navigaţie;
metrologie.

8.2.2.3.
Realizarea

Trimestrul
I-IV

Risc intern:
- Resurse financiare
insuficiente

Risc extern:
- Colaborare limitată
cu ţările membre CSI

Participare asigurată
Conducerea
Eveniment comun
ARFC,
realizat
Raport național
DGCG
elaborat și
prezentat

Informații și
materiale la nivel
de țară raportate

Prevederi
realizate și

Realizat parțial
Nu s-a participat la Sesiunea a XXXIX–a a
Consiliului Interstatal în domeniul
geodeziei, cartografiei, cadastrului și
teledetecției asupra Pămîntului a țărilor
membre CSI, inclusiv și a membrilor
Grupului de lucru din considerentele că
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene a informat despre avizul negativ
la solicitarea acordului pentru delegare la
acest eveniment la Irkutsk, Federația Rusă,
în perioada 19-25 septembrie 2017.
Totodată, în perioada de referință, s-a
prezentat informația și materialele tehnicoștiințifice în domeniul geodeziei,
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1

2

3

4

prevederilor
stipulate în
Procesele verbale
ale şedinţelor
Consiliului

8.2.3.1.Implem
entarea
prevederilor
Acordurilor

6

Trimestrul
I - IV

Risc intern:
- Resurse financiare
insuficiente
Risc extern:
- Colaborare limitată

Schimb de date
şi informaţii
Seminare şi
mese rotunde
organizate

7
cartografiei, cadastrului și teledetecției
asupra Pămîntului, solicitate pentru
grupurile de lucru i) Geodezie; ii) Denumiri
geografice, iii) Standarde și iv) Calitate.
În ceea ce priveşte asigurarea secretariatului
- permanent prin e-mail și telefon s-a ținut
legătura cu secretariatul Federației Ruse și a
fost prezentată informația solicitată pentru
Comitetul executiv al CSI.

Informația
generalizată și
prezentată
Comitetul
executiv al CSI

8.2.2.4.
Asigurarea
secretariatului
Consiliului
8.2.3.Colaborarea în
cadrul Acordurilor de
colaborare cu
Agenţiile de
Cartografie şi
Cadastru din cadrul
ţărilor-membre CSI:
Ucraina; Republica
Belarusi; Federaţia
Rusă; Azerbaidjan;
Armenia.

5
raportate

Conducerea
ARFC,
DGCG

Realizat
În perioada de referință au fost dezvoltate
colaborările bilaterale:
i)moldo-azere în următoarele domenii:
- schimbul de informație tehnico-științifică;
- schimbul de documente legislative și acte
normative (Legea RM cu privire la
Infrastructura Națională de Date Spațiale,
proiecte de HG ș. a).
ii) cu Republica Belarus pe următoarele
direcții de activitate:
-schimbul de literatură tehnico-științifică;
-servicii consultative.,
ii)moldo-ucrainene Serviciile Geodezice de
stat ale Părților au menținut relațiile de
colaborare existente privind executarea
proceselor de bază ale lucrărilor topografogeodezice, au efectuat schimbul reciproc de
informații tehnico-științifice și de producere,
materiale cartografice și aerocosmice
(fișelor de prelucrări preliminare ale
măsurărilor geodezice, cataloagelor de
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Obiectiv nr.8.3: Organizarea şi planificarea evenimentelor la nivel internaţional
8.3.1. Colaborarea cu 8.3.1.1.
Trimestrul Risc intern
Prezentarea
-Factorul timpului
Institutul
I -IV
informaţiilor
Internaţional de
despre sistemul
Impozitare a
de evaluare şi de
Bunurilor Imobile
impozitare a
bunurilor imobile
în RM
8.3.2. Iniţierea
Trimestrul Riscuri interne
-Factorul timpului
colaborării cu
III-IV
Condiţii financiare
Institutul Lincoln din

SUA în domeniul
preluării metodelor
moderne de evaluare
a bunurilor imobile
în scopul impozitării

5

6

Două informaţii
prezentate şi
actualizate pe
site-ul IPTI

SEBI

Informaţia
prezentată la
nivel de țară
Seminar
organizat

SEBI

Obiectiv nr. 9: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control
9.1.1.
9.1. Dezvoltarea
Trimestrul Risc intern
Raport elaborat
Autoevaluarea
abilități insuficiente de
sistemului de
I
sistemului de
sistematizare și analiză
management
(1 martie
management
a informației
financiar și control
2017)

7
coordonate ale punctelor geodezice,
cataloagelor de nivelment ș.a.
Părțile au respectat reciproc interesele de
securitate ale lor, reieșind din legislația
statelor sale. În timpul efectuării lucrărilor
comune (așa ca demarcarea frontierei de stat
între Republica Moldova și Ucraina),
precum și schimbul de documentație
tehnico-științifică și de producție, Părțile au
asigurat protecția informației cu acces
limitat în conformitate cu legislația în
vigoare a statelor sale.
Realizat.
Informaţia pe site-ul IPTI se actualizează de
câte 2 ori pe an.

Realizat parțial.
Este iniţiată colaborarea cu Institutul
evaluatorilor bunurilor în scop de impozitare
(IAAO, SUA).

SAI, GL(ordin Realizat.
nr.37/2014)
Raportul respectiv a fost efectuat în termen,
în conformitate cu Legea privind controlul
financiar public intern nr 229/2010.
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1
din cadrul Agenției

9.2. Evaluarea
sistematică a
managementului
financiar și
controlului din cadrul
Agenției

2
financiar și control
9.1.2. Raportarea
sistemului de
management
financiar și control
și emiterea
declarației de buna
guvernare
9.1.3. Actualizarea
Registrului
Riscurilor asociat
atingerii
obiectivelor

3

4

5

10 aprilie

Risc intern
caracterul subiectiv al
rezultatelor autoevaluării
sistemului de
management financiar și
control

Declaraţie emisă
și publicată

SAI,

Realizat.
Raportul pentru anul 2016 a fost prezentat
Ministerului Finanțelor în termen, cu
plasarea pe pagina web oficială a ARFC a
declarației privind buna guvernare.

Trimestrul
I

Risc intern
tergiversarea
prezentării
informațiilor de către
factorii implicați
Risc intern
tergiversarea
prezentării
informațiilor de către
factorii implicați

Registrul
Riscurilor
actualizat

SAI

Realizat.
Registrul riscurilor pentru anul 2017 s-a
elaborat cu aportul subdiviziunilor
structurale.

Registrul
proceselor
actualizat

SAI

Realizat.
Registrul proceselor de bază a fost
actualizat.

Risc intern
- reticența unităților
auditate față de
schimbări;
- abilităţi insuficiente de
evaluare şi analiză a
sistemelor operaţionale;
- influență
necorespunzătoare a
auditorului intern;
- conflict de interese între
auditorul intern și
personalul unității
auditate

3 rapoarte de audit
intern elaborate în
termen;
Cel puțin 75% de
recomandări
aprobate și incluse
în Planul de acțiuni
privind
implementarea
recomandărilor de
audit

SAI

Realizat.
S-a desfășurat misiunea de audit cu tema
„Evaluarea procesului de înregistrarea a
moștenirilor”. Misiunea de audit s-a
desfăşurat fără careva impedimente, s-a
aprobat raportul de audit. În cadrul misiunii
de audit nu s-au depistat nereguli.
Din semestrul II funcţia respectivă este
vacantă.

9.1.4.
Actualizarea
Registrului
proceselor de
bază din cadrul
ARFC

Trimestrul
I

9.2.1
Efectuarea
misiunilor de
audit
planificate

Pe
parcursul
anului

6

7
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1

2
9.2.2
Efectuarea
misiunilor de
audit ad-hoc

3
1 misiune
de audit la
solicitarea
Directorul
ui General

9.2.3
Efectuarea
misiunilor de
consiliere

La
solicitarea
Directorul
ui General

9.2.4.
Trimestria
Urmărirea
l
implementării
recomandărilor de
audit oferite în
urma desfăşurării
misiunilor de
audit
9.2.5 Ţinerea în
continuare a
mecanismului de
monitorizare a
recomandărilor
emise de auditul
intern.

După
finalizarea
fiecărei
misiuni de
audit

4
Risc intern:
Lipsa conlucrării ce
entitatea auditată

5
Raport de audit
elaborat în
termen

6
SAI

Risc intern:
Lipsa resurselor de
timp pentru a efectua
toate solicitările
managerului

Notă raport
elaborată în
termen

SAI

Risc intern
Neprezentarea
informaţiei de la
entităţile auditate

4 Note raport
prezentate
conducerii
Agenţiei

SAI

Risc intern
Necompletarea
registrului cu
recomandările noi

Registru
actualizat

SAI

7
Realizat.
S-a definitivat întreg procesul misiunii de
audit ad-hoc, inițiată în anul 2016 cu tema
“Demarcarea frontierei de stat între
Republica Moldova și Ucraina”. Deși,
misiunea s-a desfășurat într-un timp mai
îndelungat comparativ cu cel planificat,
recomandările solicitate de echipa de audit
au fost îndeplinite.
Realizat.
S-a raportat nivelul de implementare a
recomandărilor oferite de Curtea de Conturi
prin misiunile de audit desfășurate pe
parcursul anilor precedenți.
Realizat.
S-a executat monitorizarea implementării
recomandărilor emise în misiunile de audit
precedente cu întocmirea a 2 note raport.
Din semestrul II funcţia respectivă a rămas
vacantă.
Realizat.
Mecanismul de monitorizare a recomandărilor
emise de auditul intern s-a actualizat periodic.

Abrevieri:
ARFC - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
DRFPS – Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor;
DCBI – Direcţia cadastrul bunurilor imobile;
SEBI – Serviciul evaluarea bunurilor imobile;
DGCG – Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică;
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SJ – Secţia juridică
SE-F – Secţia economico-financiară
SRU – Serviciul resurse umane
SAI – Serviciul Audit Intern
SAMEP – Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
SICM-M – Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
ISSGTR – Inspectoratul de Stat Pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim.
FNDG – Fondul Naţional de Date GeoSpaţiale;
Î.S. „INGEOCAD” – Î.S. „Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”;
Î.S. „IPOT” – Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
Î.S. PSÎF – Î.S. „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”;
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Coordonat:

Director general adjunct
__/ semnat /__ Ştefan CRIGAN
27 februarie 2018
Şef adjunct Direcţia relaţii funciare
şi protecţia solurilor

__/ semnat /__ Viorel Lupu-Gorita
Şef Direcţia cadastrul bunurilor imobile

__/ semnat /__ Lilian Mindov
Şef Dirtecţia geodezie,
cartografie şi geoinformatică

__/ semnat /__ Maria Ovdii
Şef Serviciul evaluarea bunurilor

__/ semnat /__ Olga Buzu
Şef interimar Secţia juridică

__/ semnat /__ Albina Nazarciuc
Şef Secţia economico-financiară

__/ semnat /__ Natalia Şpilevaia
Şef Serviciul resurse umane

__/ semnat /__ Maria Feraru
Consultant superior Dirtecţia geodezie,
cartografie şi geoinformatică

__/ semnat /__ Lucia Cuşnir
Serviciul administrativ
__/ semnat /__ Gheorghe Ciobanu
Fondul Naţional de Date Geospaţiale
__/ semnat /__ Tamara Rudenco
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