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1.1 Modificarea şi completarea Legii nr. 

1247 din 27.12.1992  privind 

reglementarea regimului proprității 

funciare și monitoringul funciar.

DRFPS

DCBI, 

GL

Î.S. IPOT

Risc extern

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilității politice

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Cod Funciar nr. 828 din 

25.12.1991

1.2 Elaborarea proiectelor de hG cu 

privire la transmiterea şi modificarea 

destinaţiei terenurilor.

DRFPS

Î.S. IPOT

Risc extern

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilității politice

Proiecte aprobate Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Legea 91 din 05.04.2007 și HG 

nr. 1170/2016

1.3 Elaborarea Regulamentului cu privire 

la modalitatea de ţinere a SI 

„Registrul Solurilor RM”.

DRFPS

Î.S. IPOT

Risc extern

Amenințări la adresa 

angajamentelor de 

colaboare

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV HG1001/2014

1.4 Modificarea Instrucţiunii  cu privire la 

executarea lucrărilor cadastrale la 

nivel de clădiri și încăperi izolate  nr. 

07 din 17.01.2015.

DCBI

GL

Risc extern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor  

normative

Risc Intern: 

- prezentarea informaţiilor 

incomplete.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II Legea nr. 1543 din 25.02.1998.

APROBAT:

Director general al Agenţiei 

Relaţii Funciare şi Cadastru

___/semnat / _______ Anatolie GHILAŞ

PLANUL DE ACTIVITATE

al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru anul 2018

Nr. crt. Acţiuni

Responsabil de 

implementare 

(subdiviziuni)

Indicatori de 

produs/rezultat

Termen de 

realizare
Riscuri

Evaluarea 

costurilor 

financiare

___/ semnat /___ Chiril GABURICI

COORDONAT:

Ministru al Economiei și Infrastructurii

Documente de referinţă

Obiectivul 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, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, cartografiei, geoinformaticii şi prospecţiunilor tehnice



1.5 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.

DCBI

GL

Risc extern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor  

normative

Risc Intern: 

- prezentarea informaţiilor 

incomplete.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul I Legea nr. 1543 din 25.02.1998.

1.6 Elaborarea proiectului hotărîrii de 

Guvern de aprobare a cadastrului 

funciar naţional pe anul 2017 (situaţia 

la data 01.01.2018).

DCBI

DRFPS

GL

Risc Intern:

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Risc Extern:

Tergiversarea prezentării 

cadastrului anual de 

către APL.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II HG nr. 24 din 11.01.1995.

1.7 Modificarea şi completarea HG 24 din 

11.01.1995 privind aprobarea 

Ghidului cu privire la conţinutul 

cadastrului funciar general.

DCBI

DRFPS

GL

Risc Extern: 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice.

Imprevizibilitatea deciziilor

politice.

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare

Abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

normative.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea 1247 din 22.12.1992. 

Cod Funciar nr. 828 din 

25.12.1991.



1.8 Aprobarea Clasificatorului terenurilor 

după amplasare, tipul şi domeniul de 

proprietate, destinație şi modul de 

folosinţă.

DCBI

GL

Risc Intern:

Neprezentarea în termen a 

informaţiilor.

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Risc Extern: 

Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională.

Tergiversarea aprobării

actelor normative din

cauza instabilităţii politice.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea nr. 1543 din 25.02.1998.

1.9 Modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1518 din 17 decembrie 

2003 despre crearea Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul 

de stat al unităţilor administrativ-

teritoriale şi al străzilor din localităţile 

de pe teritoriul Moldovei”.

DCBI,

GL

Risc Extern: 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice.

Imprevizibilitatea deciziilor

politice.

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare

Abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

normative.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea 1543/1998

Legea 151/2017

1.10 Elaborarea proiectului hotărîrii de 

Guvern cu privire la abrogarea 

Hotărârii Guvernului nr. 61 din 29 

ianuarie 1999 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la formarea 

bunurilor imobile.

DCBI,

GL

Risc Extern: 

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice;

Imprevizibilitatea deciziilor

politice.

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare

Abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

normative.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea 354/2004.



1.11 Elaborarea  proiectului hotărârii de 

Guvern cu privire la aprobarea 

Regulamentului pentru crearea 

sistemului informațional automatizat 

„Registrul obiectelor de infrastructură 

tehnico-edilitară” (ROITE).

DCBI,

GL

Risc Extern: 

Aergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice.

Imprevizibilitatea deciziilor

politice.

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

normative.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea 150/2017

HG 133/2014

1.12 Modificarea şi completarea Legii 

cadastrului bunurilor imobile  Nr.1543 

din  25.02.1998.

DCBI,

GL

Risc Extern: 

Aergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice.

Imprevizibilitatea deciziilor

politice.

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

normative.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea436/2006



1.13 Elaborarea  Regulamentului privind 

conţinutul şi modul de întocmire a 

documentaţiei cadastrale la 

delimitarea bunurilor proprietate 

publică.

DCBI,

GL

Risc Extern: 

Aergiversarea aprobării 

actelor normative din cauza 

instabilităţii politice.

Imprevizibilitatea deciziilor

politice.

Risc Intern: 

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

normative.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea privind delimitarea 

proprietăţii publice în redacţie 

nouă.

Strategia privind reforma 

administraţiei publice pentru anii 

2016-2020, aprobată prin HG 

nr.1351/2016

1.14 Modificarea și completarea Legii 

nr.778 din 21 decembrie 2001 cu 

privire la geodezie, cartografie și 

geoinformatică.

DGCG Risc intern:

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice 

și partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea160/2011

1.15 Modificarea Hotărârii Guvernului 

privind organizarea și funcționarea 

Consiliului infrastructurii naționale de 

date spațiale.

DGCG Risc intern:

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice și 

partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea nr.254 din 17.11.2016.

1.16 Modificarea Hotărârii Guvernului cu 

privire la responsabilitățile entităților 

publice pentru seturile de date 

spațiale.

DGCG Risc intern:

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice 

și partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea nr.254 din 17.11.2016.



1.17 Elaborarea proiectului Hotărârii 

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.

DGCG Risc intern:

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice 

și partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II Legea nr.254 din 17.11.2016.

1.18 Elaborarea proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire la tarifele 

pentru serviciile de date spațiale.

DGCG Risc intern:

Complexitatea tematicii.

Cunoașterea și 

documentarea insuficientă 

a activității/domeniului 

supus elaborării și 

implementării.

Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice și 

partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 17.11.2016.

1.19 Elaborarea proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire la normele de 

partajare a seturilor de date spaţiale şi 

a serviciilor aferente între entitățile 

publice şi terţi.

DGCG Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice 

și partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul I Legea nr.254 din 17.11.2016.

1.20 Elaborarea proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire la inițierea 

negocierilor de modificare a 

proiectului Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul 

României cu privire la colaborarea în 

domeniile geodeziei, cartografiei şi 

cadastrului.

DGCG Risc intern:

Abilităţi insuficiente de 

negociere.

Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice 

și partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul III Legea nr.254 din 17.11.2016.



1.21 Elaborarea Instrucţiunii cu privire la 

modul de elaborare a planurilor 

obiectelor de infrastructură tehnico-

edilitară.

DGCG,

GL

Risc intern:

Lipsa resurselor umane 

necesare.

Risc extern:

Tergiversarea avizării de 

către autoritățile publice și 

partenerii sociali.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea nr.778 din 27 decembrie 

2001 cu privire la geodezie, 

cartografie și geoinformatică, 

Art.3, alin.(4)

1.22 Definitivarea şi aprobarea Hotărârii 

de Guvern privind modificarea şi 

completarea Regulamentului cu 

privire la evaluarea bunurilor imobile.

SEBI

GL

Riscuri externe

Tergiversarea avizării.

Modificări în politica 

fiscală.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II HG nr.958 din 04.08.2003 cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

evaluarea bunurilor imobile

1.23 Definitivarea modificărilor la  

Hotărârii Guvernului nr. 1303 din 

24.11.2004 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

evaluarea bunurilor imobile în scopul 

impozitării.

SEBI

GL

Riscuri externe

Neaprobarea proiectului 

Regulamentului cu 

privire la reevaluare.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II HG nr.1303 din 24.11.2004.

Cod Fiscal. Titlul VI ,,Impozitarea 

bunurilor imobile” nr. 1055-XV 

din 16.06.2000).

2.1 Crearea comitetului privind 

coordonarea acti-vităţii de elaborare a 

standardelor na-ţionale de evaluare 

ţinând cont de cea mai bună practică 

internaţională, inclusiv de Stan-

dardele Interna-ţionale şi Europene de 

Evaluare.

SEBI Riscuri interne 

Minimale.

Riscuri externe 

Minimale.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II HG 4/2014

2.2 Elaborarea structurii şi planului de 

prezentare a  standardelor naţionale 

de evaluare.

SEBI

GL

Riscuri interne

Lipsa cunoştinţelor 

necesare elaborării 

proiectelor de standarde

Riscuri externe

Reorganizarea ARFC.

Lipsa specialiştilor 

calificaţi în domeniile 

respective.

Structura aprobată în 

cadrul Comitetului.

Plan de elaborare a 

standardelor aprobat.

Bugetul ARFC Trimestrul II HG 4/2014

Obiectivul 2. Ajustarea reglementărilor în domeniul evaluării bunurilor imobile la standardele şi normele europene.



2.3 Elaborare a 4 standarde de evaluare. SEBI

GL

Riscuri interne

Lipsa cunoştinţelor 

necesare elaborării 

proiectelor de standarde.

Riscuri externe

Reorganizarea ARFC.

Lipsa specialiştilor 

calificaţi în domeniile 

respective.

4 Proiecte aprobate Bugetul ARFC Trimestrul III HG 4/2014

3.1 Elaborarea Programului de delimitare 

a terenurilor proprietate publică 

pentru anii 2018-2022.

DRFPS

Î.S. IPOT

Risc extern

Tergiversarea aprobării 

actelor normative din 

cauza instabilității 

politice

Proiect aprobat Bugetul ARFC.

În cazul susţinerii 

financiare de către 

Banca Mondială şi 

coordonare cu 

Ministerul 

Finanţelor

Trimestrul IV Legea privind delimitarea 

proprietăţii publice în redacţie 

nouă

3.2 Elaborarea şi înaintarea spre aprobare 

a Strategiei Infrastructurii Naționale 

de Date Spaţiale.

DGCG Risc extern

- Tergiversarea aprobării 

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 17.11.2016

3.3 Elaborarea și aprobarea Planului de 

activitate privind implementarea 

infrastructurii naţionale de date 

spaţiale

DGCG Risc extern

- Tergiversarea 

prezentării informaţiei 

Plan aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea nr.254 din 17.11.2016

3.4 Elaborarea proiectului de hotărâre a 

Guvernului privind aprobarea Listei 

obiectelor şi mijloacelor necesare pe 

anul 2018 pentru realizarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea 

Programului de conservare şi sporire a 

fertilităţii solurilor pentru anii 2017-

2020.

DRFPS,

Î.S. PSÎF şi Î.S. 

IPOT

Risc extern

Amenințări la adresa 

angajamentelor de 

colaboare.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II

(după 

aprobarea 

modificărilor 

HG 

nr.554/2017)

HG nr.626/2011.

Obiectivul 3. Elaborarea, monitorizarea şi raportarea implementării documentelor de politici naţionale şi sectoriale pe domeniile de activitate a Agenţiei, precum și asigurarea 

interacţiunii procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar.



3.5 Elaborarea Conceptului SI „Cadastrul 

folosinţelor funciare”.

(în termen de două trimestre,  în 

cazul aprobării cadrului legislativ)

DRFPS, DCBI,

Î.S. IPOT

GL

Risc extern

Schimbări ale 

mecanismului 

guvernamental.

Proiect aprobat Bugetul ARFC Trimestrul IV 
Legea 1247 din 22.12.1992. 

Cod Funciar nr. 828 din 

25.12.1991.

3.6 Planul de activitate privind 

implementarea infrastructurii 

naţionale de date spaţiale.

DGCG Risc intern

Timp in suficient.

Risc extern:

Tergiversarea prezentării 

informației.

Plan aprobat Bugetul ARFC Trimestrul II Legea nr.254 din 17.11.2016.

3.7 Managementul punctelor Arcului 

Geodezic Struve - patrimoniu mondial 

UNESCO.

DGCG Risc intern:

Nerespectarea 

termenilor de prezentare 

a raportului.

Raport prezentat 

UNESCO.

100% Puncte menținute.

Bugetul ARFC Trimestrul IV HG nr.245 din 09.11.2012 cu 

privire la aderarea ARFC la 

Federația Internațională a 

Geodezilor (FIG).

3.8 Monitorizarea implementării 

documentelor de politici naţionale şi 

sectoriale şi raportarea privind 

realizarea activităţilor aferente 

domeniilor de activitate a Agenţiei din 

aceste documente.

SAMEP în comun 

cu subdiviziunile 

structurale

Risc intern:

Defecţiuni tehnice.

Tergiversarea prezentării 

informației de către 

subdiviziuni.

Fluctuația necontrolată a 

personalului calificat.

Lipsa de comunicare

Factorul uman

Factorul timpului

Nr. documentelor de 

politici monitorizate.

100% Informaţii colectate, 

generalizate și totalizate. 

Nr. rapoartelor întocmite

Bugetul ARFC Trimestrul IV HG nr.808/2014.

HG 4/2014

HG nr.890 din 20 iulie 2016 

HG1351/2016

HG nr. 1432/2016

3.9 Asigurarea procesului de elaborare şi 

întocmire a bugetului Agenţiei şi a 

planurilor de finanţare anuale 

fundamentate pe programe şi 

indicatori de performanţă.

SE-F,

Subdiviziunile 

structurale,

SAMEP

Risc intern

Nerespectarea termenelor 

de prezentare de către 

specialişti şi subdiviziuni, 

care sunt implicaţi în acest 

proces.

Propuneri de buget 

elaborate.

Nr. de programe aprobate.

Bugetul ARFC Trimestrul III Cadrul bugetar pe termen mediu 

pe anii 2017-2019, HG 

nr.1011/2016.

Legea nr.181 din 25.07.2014.



3.10 Sporirea gradului de corelare a 

politicilor publice elaborate cu cadrul 

de resurse financiare bugetare 

disponibile.

SAMEP în comun 

cu subdiviziunile 

structurale

Risc intern

Atitudine rezervată a 

conducătorilor de 

subdiviziuni.

Ne încadrarea SAMEP 

în grupurile de lucru şi 

respectiv la toate etapele 

procesului dat

Lipsa de comunicare.

Factorul uman.

Scopuri, obiective, 

indicatori de 

performanţă/rezultat 

elaborate conform cadrului 

metodologic.

Propunerile de buget 

corelate cu priorităţile 

stabilite.

Gradul de realizare a 

obiectivelor stabilite 

monitorizat.

Bugetul ARFC Trimestrul II Cadrul bugetar pe termen mediu 

pe anii 2017-2019, HG 

nr.1011/2016.

Legea nr.181 din 25.07.2014 

privind finanțele publice și 

responsabilității bugetar-fiscale.

3.11 Elaborarea Programului de Dezvoltare 

Strategică a ARFC pentru anii 2018-

2020.

SAMEP în comun 

cu subdiviziunile 

structurale

Risc intern

Atitudine rezervată a 

conducătorilor de 

subdiviziuni.

Comunicare ineficientă.

Factorul uman.

Implicare parţială a 

persoanelor 

responsabile.

Factorul timpului.

Program aprobat. Bugetul ARFC Trimestrul II Legea privind controlul 

financiarpublic intern nr.229 din 

23.09.2010.

Ordinul MF nr. 189/2015.

3.12 Coordonarea procesului de 

autoevaluare a sistemului de 

management financiar şi control.

SAMEP

Subdiviziunile 

structurale

GL

Risc intern

Implicare parţială a 

persoanelor 

responsabile.

Formulare repartizate şi 

generalizate.

Raport şi Sumarul 

raportului SMFC 

întocmite.

Declarația privind buna 

guvernare publicată pe 

pagina web.

Bugetul ARFC Trimestrul I Legea privind controlul 

financiarpublic intern nr.229 din 

23.09.2010.

Ordinul MF nr. 49/2012.

Obiectivul 4. Efectuarea lucrărilor pre-proiect în domeniu întru iniţierea proiectului finanţat de Banca Mondială.



4.1 Efectuarea unui proiect-pilot privind  

argumentarea eficienţei evaluării 

masive a caselor din sate.

SEBI, DCBI în 

colaborare cu

IFPS

Risc extern

Colaborarea insuficientă 

cu APL, CALM.

Scopuri şi domenii de 

activitate stabilite.

Criterii  de clasificare a 

localităţilor şi a caselor 

stabilite.

100 % de calcul a 

efectelor pentru o 

localitate concretă 

finalizată efectuat.

Nota informativă 

întocmită.

Bugetul ARFC

Proiect finanţat de 

Banca Mondială

Trimestrul III Acord de colaborare

4.2 Lucrări pregătitoare privind 

reevaluarea bunurilor imobile cu 

destinaţie comercială şi industrială în 

scopul impozitării.

SEBI, în colaborare 

cu

IFPS

Ministerul 

Finanţelor

Risc intern

Factorul resurse umane.

Factorul timpului.

Risc extern

Comunicarea neeficientă 

cu IFPS şi Ministerul 

Finanţelor.

Analiza procedurii de 

colectare a datelor 

efectuată şi nota 

informativă întocmită.

Forma declaraţiei 

aprobată.

Procedura declarării de 

către proprietari aprobată.

Bugetul ARFC

Proiect finanţat de 

Banca Mondială

Trimestrul IV Acord de colaborare

4.3 Revizuirea, procedurilor existente de 

executare a lucrărilor masive și 

corectare a erorilor.

DCBI Risc intern

Factorul resurse umane.

Factorul timpului.

Risc extern

Comunicarea ineficientă 

cu APL şi Ministerul 

Finanţelor.

Analiza efectuată

Volumul lucrărilor 

identificat

Plan calendaristic elaborat

Bugetul ARFC

Proiect finanţat de 

Banca Mondială

Trimestrul I-

IV 

Acord de colaborare

4.4 Pregătirea materialelor  cartografice și 

textuale pentru executarea lucrărilor 

de delimitare.

DRFPS, ÎS IPOT Risc intern

Factorul resurse umane.

Factorul timpului.

Risc extern

Comunicarea ineficientă 

cu APL şi Ministerul 

Finanţelor.

Acces asigurat prin 

geoportal

Bugetul ARFC

Proiect finanţat de 

Banca Mondială

Trimestrul I-

IV 

Acord de colaborare

Obiectivul 5.1. Consolidarea şi reparcelarea terenurilor agricole.

Obiectivul 5. Monitorizarea lucrărilor executate pe domeniile de activitate a Agenţiei, finanţate din bugetul de stat.



5.1.1 Consolidarea terenurilor agricole, 

conform solicitărilor şi mijloacelor 

financiare alocate.

DRFPS, Î.S. IPOT Risc extern

Fonduri financiare 

insuficiente.

Nr. cotelor de teren 

consolidate.

Trimestrul I-

IV 

HG1075/2007

5.1.2 Pregătirea materialelor şi înregistrarea 

cotelor de teren echivalent după 

corectarea proiectelor şi consolidarea 

terenurilor agricole.

DRFPS,

 Î.S. IPOT

Risc extern

Fonduri financiare 

insuficiente.

Nr. cotelor de teren 

echivalent înregistrate.

100% Registre verificate.

Trimestrul I-

IV 

HG1075/2007

5.2.1 Identificarea şi delimitarea terenurilor 

proprietate publică a statutului şi a 

unităţilor administrativ-teritoriale.

DRFPS,

Î.S. IPOT

Risc extern

Fonduri financiare 

insuficiente.

Nr. planurilor geometrice 

elaborate.

4500 de bunuri imobile 

(terenuri) delimitate şi 

formate.

Nr. de bunuri imobile 

aprobate prin deciziile 

consiliilor locale.

Nr. de titluri eliberate.

Trimestrul I-

IV 

5.2.2 Înregistrarea terenurilor proprietate 

publică a statului şi a unităţilor 

administrativ-teritoriale.

DRFPS,

Î.S. IPOT

Risc extern

Fonduri financiare 

insuficiente.

Numărul de bunuri imobile 

(terenuri) recepţionate/ 

înregistrate. 

Trimestrul I-

IV 

5.2.3 Reglementarea regimului juridic şi 

delimitarea patrimoniului de stat şi al 

UAT din domeniul public şi privat.

DRFPS,

Î.S. IPOT

Risc extern

Fonduri financiare 

insuficiente.

Ponderea în procente a 

terenurilor ce ţin de 

domeniul public şi privat 

cu regim juridic stabilit.

100% Registre verificate.

Trimestrul I-

IV 

Obiectivul 5.2. Delimitarea terenurilor proprietate publică.

Obiectivul 5.3. Investigări pedologice.

Bugetul ARFC

6851,9 mii lei

Bugetul ARFC

Legea nr.91/2007 şi Instrucţiunea 

cu privire la efectuarea lucrărilor 

cadastrale ce ţin de delimitarea 

terenurilor proprietate publică, 

aprobată prin Ordinul directorului 

general al ARFC nr.91/2015, 

plasat pe pagina oficială a 

Agenţiei.



5.3.1 Efectuarea lucrărilor de investigări 

pedologice.

DRFPS,

Î.S. IPOT

Risc intern

Lipsa resurselor  umane 

necesare.

Nr. localităţilor unde s-au 

executat lucrări de câmp.

2618 ha de terenuri 

agricole pentru care s-au 

efectuat cercetări.

Hărţi pedologice a UAT 

întocmite ca urmare a 

vectorizării.

100% Registre verificate.

Bugetul ARFC

649,6 mii lei

Trimestrul I-

IV 

HG24/1995

5.4.1 Evidenţa grafică a folosinţelor 

funciare.

DRFPS,

Î.S. „IPOT”

Risc extern

Amenințări la adresa 

angajamentelor de 

colaboare.

Echipamentul trebuie să 

corespundă noilor 

standarde.

6 UAT pentru care s-a 

creat informaţia grafică, ca 

urmare a vectorizării.

100% Registre verificate.

Bugetul ARFC

900,0 mii lei

Trimestrul I-

IV 

HG 1001/2014

5.4.2 Menţinerea SI "Registrul Solurilor 

RM".

DRFPS,

Î.S. „IPOT”

Risc extern

Amenințări la adresa 

angajamentelor de 

colaboare.

Sistem informaţional 

funcţional.

100% Registre verificate.

Bugetul ARFC

1550,0 mii lei

Trimestrul I-

IV 

HG 1001/2014

Obiectivul 5.4. Crearea Bazei de date pentru S.I. „Registrul Solurilor RM”.

Obiectivul 5.5. Efectuarea lucrărilor antierozionale, de protecţie şi sporire a fertilităţii solurilor.



5.5.1 Monitorizarea executării lucrărilor 

conform Planului de acţiuni privind 

implementarea Programului de 

conservare şi sporire a fertilităţii 

solurilor aprobat pe anul 2018.

DRFPS,

Î.S „PSÎF”

Î.S. IPOT

Institutul DIMO

Risc extern

Amenințări la adresa 

angajamentelor de 

colaboare.

Echipamentul trebuie să 

corespundă noilor 

standarde.

700 ha de terenuri 

protejate contra 

inundaţiilor şi eroziunii.

9 iazuri construite 

(continuarea lucrărilor).

6,2 Km a canalelor şi a 

albiilor rîurilor mici 

curăţate.

4 proiecte ale lucrărilor 

antierozionale elaborate.

Ha de teren fertilizate.

100% Registre verificate.

Bugetul ARFC

980,0 mii lei

5050,0 mii lei

1770,0 mii lei

1300,0 mii lei

1650, mii lei

Trimestrul II-

IV 

HG626/2011

HG privind aprobarea Listei 

obiectelor şi mijloacelor necesare 

pe anul 2018 pentru realizarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Programului de 

conservare şi sporire a fertilităţii 

solurilor pentru anii 2017-2020.

5.6.1 Consultarea administraţiei publice 

locale în vederea pregătirii 

materialelor pentru includerea în 

programul de executare a lucrărilor.

DCBI Risc extern: 

Prezentarea informațiilor  

necalitative și 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informațiilor.

Risc intern:

Resurse financiare 

insuficiente.

Numărul de consultări, 

demersuri examinate.

100 % din nr. dosarelor 

pregătite cu materialele 

pentru petrecerea licitaţiei.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Hotărârea Guvernului nr.120 din 

07 februarie 2007,

HG 1030 din 12 octombrie 1998.

5.6.2 Monitorizarea creării şi menţinerii 

SIA „Registrul de stat al UAT şi al 

străzilor din localităţile de pe teritoriul 

Moldovei”.

DCBI,

Departamentul 

„Cadastru” ASP

Risc extern:

- prezentarea 

informațiilor  

necalitative și 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informațiilor.

Risc intern: 

- resurse financiare 

insuficiente.

5 planuri ale încăperilor 

izolate incluse în SIA 

RUAT.

136 obiecte incluse în SIA 

RUAT actualizat.

130 segmente de hotar ale 

UAT stabilite pe teren sau 

hotarele intravilanului 

localităţilor.

Bugetul ARFC

138 mii lei

937 mii lei

Trimestrul I-

IV 

Legea nr.151/2017.

HG1518/2003.

Ordinul directorului general al 

ARFC nr.80/2009.

Ordinul nr. 140/2012

Obiectivul 5.6: Monitorizarea înregistrării bunurilor imobile şi creării sistemului informaţional al cadastrului bunurilor imobile.



5.6.3 Monitorizarea înregistrării dreptului 

de proprietate asupra bunurilor 

imobile amplasate în localităţile 

rurale, în temeiul certificatului de 

moştenire.

DCBI,

Departamentul 

„Cadastru” ASP

75000 bunuri imobile 

înregistrate RBI.

Bugetul ARFC

40 mii lei

Trimestrul I-

IV 

Ordinul nr. 140 din 06.08.2012

5.6.4 Monitorizarea îmbunătăţirii calităţii 

registrului bunurilor imobile.

DCBI,

Departamentul 

„Cadastru” ASP

Numărul de 

nonconformităţi 

identificate şi eliminate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Ordinul nr. 140 din 06.08.2012

5.6.5 Monitorizarea corectării erorilor 

comise la întocmirea planurilor 

cadastrale

DCBI,

Departamentul 

„Cadastru” ASP

8650 de erori corectate.

Numărul modificărilor 

efectuate în RBI.

100% Registre verificate.

Bugetul ARFC

76 mii lei

Trimestrul I-

IV 

Ordinul nr. 140 din 06.08.2012

5.7.1 Colectarea masivă a datelor despre 

casele de locuit individuale din 

localităţile rurale cu excepţia caselor 

de locuit din localităţile rurale ale 

mun.Chişinău şi Bălţi.

SEBI,

Departamentul 

„Cadastru” ASP

130000 de bunuri imobile 

pentru care s-au colectat 

date.

100% Registre verificate.

Bugetul ARFC

11 mln lei

Trimestrul I-

IV 

5.7.2 Efectuarea lucrărilor de reevaluarea 

specială a bunurilor imobile în scopul 

impozitării.

SEBI,

Departamentul 

„Cadastru” ASP

45000 de bunuri imobile 

evaluate/reevaluate.

Bugetul ARFC

3,4 mln lei

Trimestrul I-

IV 

5.8.1 Menţinerea Reţelei Naţionale de 

Poziţionare Satelitară MOLDPOS şi 

integrarea în Sistemul European de 

Poziţionare EUPOS.

DGCG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente.

Risc extern:

Colaborare limitată cu 

EUPOS.

Sistem Naţional de 

Poziţionare MOLDPOS 

menţinut.

100% Registre verificate.

Stație integrată în EPN.

Nr. intervențiilor soluționării 

problemelor apărute.

Stații și echipament 

funcțional.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

HG nr.307 din 28.04.2011 cu 

privire la sistemul national de 

pozitionare.

Obiectivul 5.8: Crearea şi menţinerea Reţelelor Geodezice Naţionale.

Riscuri externe

Înregistrarea 

contractului la Agenţia 

Achziţii

Publice cu depăşirea 

termenelor.

Reforma ARFC.

Risc intern

Sistemul de remunerare 

a muncii la ASP.

Risc extern:

- prezentarea 

informațiilor  

necalitative și 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informațiilor.

Risc intern: 

- resurse financiare 

insuficiente.

Obiectivul 5.7: Monitorizarea şi executarea Planului de valorificare a lucrărilor de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, finanţat din bugetul de stat.

HG nr.1303/2004 despre 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la evaluarea bunurilor 

imobile în scopul impozitării



5.8.2 Întreţinerea Reţelei Geodezice 

Naţionale (RGN)

DGCG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente.

Nr. punctelor RGN 

întreținute.

100% Registre verificate

Bugetul ARFC 

474,5 mii lei

Trimestrul I-

IV 

Legea nr. 778 din 27 decembrie 

2001 cu privire la geodezie, 

cartografie și geoinformatică.

5.8.3 Supravegherea Reţelei Naţionale de 

Nivelment (RNN) de ordinul I şi II.

DGCG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente.

Reţea Naţională de 

Nivelment creată.

100% Registre verificate

Bugetul ARFC 

1201,1 mii lei

Trimestrul I-

IV 

Legea nr. 778 din 27 decembrie 

2001 cu privire la geodezie, 

cartografie și geoinformatică.

5.8.4 Lucrări de creare a Reţelei 

Gravimetrice Naţionale de ordinul III.

DGCG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente.

Rețea Gravimetrică 

Națională creată

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Legea nr. 778/2001

5.8.5 Asigurarea serviciilor de rețea pentru 

seturile de date spațiale.

DGCG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente.

Portalului ,,modova-map” 

migrat pe platforma 

guvernamentală M-Cloud.

Serviciile de rețea create 

pentru seturile de date 

spațiale.

Serviciile de rețea 

accesibile 99% din timp.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Legea 254/2016.

HG 737/2017.

HG128/2014.

Acord cu Centrul de Guvernare 

Electronică.

5.9.1 Actualizarea şi menţinerea hărţilor 

digitale „Euro Regional Map”, 

„EuroBoundaryMap” pentru 

infrastructura europeană de date 

spaţiale.

DGCG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente

Risc extern:

Colaborare limitată cu 

Eurogeographics.

SIG de Referinţă 

funcţional.

100% Registre verificate.

Bugetul ARFC 

89,6 mii lei

Trimestrul IV HG nr. 607 din 10 07.2001 cu 

privire la aderarea ARFC la 

Asociația Europeană a Agențiilor 

de Cartografie și Cadastru 

EuroGeographics.

5.10.1 Organizarea şi efectuarea lucrărilor de 

demarcare a frontierei de stat între 

Republica Moldova şi Ucraina

DGCG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente.

Risc extern:

Tergiversarea 

întrunirilor Comisiilor 

mixte de demarcare a 

frontierei de stat.

Lucrări tehnice îndeplinite 

pentru demarcarea frontieri 

de stat moldo-ucrainene.

690 protocoale ale stâlpilor 

de frontieră întocmite.

65 planuri pentru întocmirea 

hărţii demarcaţionale editate. 

Bugetul ARFC

1190,0 mii lei

2390,0 mii lei

Trimestrul I-

IV

Legea nr. 348-XV din 12 iulie 

2001 pentru ratificarea Tratatului 

dintre RM și Ucraina cu privire la 

frontiera de stat

Obiectivul 5.9: Crearea și actualizarea hărților digitale pentru infrastructura europeană de date spaţiale.

Obiectivul 5.10: Demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina



5.10.2 Determinarea mijlocul centrului 

Barajului Hidrotehnic Tampon 

,,Dnestrovsk”.

DGCG

Grupul de lucru 

aprobat prin ordinul 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii

Risc extern: 

Tergiversarea prezentării 

documentelor 

confirmative de către 

partea ucraineană.

Nr. materialelor 

examinate.

Decizii aprobate.

Nr. ședințelor organizate și 

desfășurate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Ordinul Ministerulului Economiei 

şi Infrastructurii nr.207/2017.

5.11.1 Participarea la controlul și recepția 

lucrărilor îndeplinite din contul 

bugetului de stat în domeniul 

geodeziei, cartografiei şi 

geoinformaticii

DGCG Risc intern: 

Tergiversarea prezentării 

documentelor.

100% Note informative 

verificate.

100% Lucrări 

recepţionate.

Act de recepţie întocmit.

Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea 778 din 27 decembrie 2001 

cu privire la geodezie, cartografie 

și geoinformatică

6.1.1 Creşterea calităţii serviciului public 

prin aplicarea inechivocă a practicii 

de angajare prin concurs a 

funcţionarilor publici, 

instituţionalizarea unui sistem de 

recrutare, evaluare şi promovare în 

bază de merit şi competenţe.

SRU Risc extern

- aplicarea inoportună 

sau întîrziată  a 

prevederilor legislației

Risc intern

- realizarea  neconformă 

a procedurilor de 

personal

Nr. concursurilor 

organizate şi desfăşurate. 

Nr. de f. p. noi angajați, 

inclusiv debutanți.

Nr. de f. p. confirmați 

în/eliberați din funcție.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 158-XVI din 

04.07.2008

HG nr. 201 din 11.03.2009

6.1.2 Implementarea și actualizarea la zi a 

SIA Registrul funcţiilor publice şi 

funcţionarilor publici.

SRU Risc intern:

Dificultăţi cu 

conexiunea la internet 

și/sau lumină.

100% actualizat în 

termenii stabiliţi.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

HG nr. 106  din  11.02.2014 

Regulament

Obiectivul 6: Asigurarea principiilor de bună guvernare şi eficientizarea activităţii Agenţiei.

Obiectivul 6.1: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin implementarea şi promovarea politicii de personal a Agenției şi a procedurilor de personal în domeniul 

recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului.

Obiectivul 6.2: Implementarea procesului de instruire şi dezvoltare profesională, precum și de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul 

ARFC.

Obiectivul 5.11: Recepția de stat a lucrărilor îndeplinite din contul bugetului de stat



6.2.1 Identificarea necesităţilor de instruire 

în domeniile prioritare de activitate a 

Agenţiei. Formarea şi dezvoltarea 

abilităţilor profesionale.

SRU, Şefii 

subdiviziunilor

Risc intern:

Lipsa oportunităților de 

participare la activități de 

instruire.

- Imposibilitatea aplicării 

cunoștințelor în activitatea 

practică

Risc intern

- Abilități insuficiente de 

organizare și desfășurare a 

seminarelor de instruire

Programul de formare 

profesională continuă a 

personalului elaborat şi 

implementat.

Nr. de funcţionari publici 

instruiţi.

100% Funcţionari publici 

instruiţi.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 158-XVI din 

04.07.2008

6.2.2 Asigurarea procesului de evaluare a 

performanţelor individuale ale 

funcţionarilor publici. 

SRU, 

Subdiviziunile 

structurale şi 

instituţiile 

subordonate

Risc intern:

Evaluarea subiectivă.

- Prezentarea informaţiei 

incomplete în fişele de 

evaluare 

-Fişele de evaluare 

transmise cu întîrziere sau 

nerecepţionate de la 

subdiviziuni

Nr. de funcţionari publici 

evaluaţi, promovaţi în 

grade de calificare.

100% Funcţionari publici 

evaluaţi.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

HG nr. 201 din 11.03.2009 

6.3.1 Executarea adresărilor parvenite din 

partea autorităţilor publice centrale, 

Guvernului, Parlamentului, 

Preşedinţiei şi avizarea proiectelor şi 

documentelor de politici publice 

(proiecte de strategii, planuri şi 

programe etc.), cu prezentarea 

propunerilor de integrare a domeniilor 

de activitate a Agenţiei în aceste 

politici. 

Subdiviziunile 

structurale

SJ, SAMEP

Risc intern:

Lipsa oportunităților sau 

tergiversarea examinării 

documentelor.

Ne încadrarea SAMEP 

în grupurile de lucru 

respective.

Lipsa de comunicare

Factorul uman

Factorul timpului

Nr. proiectelor/ 

documentelor de politici 

publice avizate. 

Recomandări formulate în 

termen. 

Nr. documentelor de 

politici publice aprobate în 

care au fost incluse 

prevederi privind 

domeniile de activitate a 

Agenţiei.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

H. G. Nr. 383 din 12.05.2010

6.3.2 Examinarea în termen a petiţiilor din 

partea cetăţenilor şi persoanelor 

juridice; demersurilor şi adresărilor 

autorităţilor APC şi locale de nivelul I 

şi II.

Specialist evidenţa 

documentelor şi 

şefii de subdiviziuni

Risc intern:

Lipsa oportunităților sau 

tergiversarea examinării 

petițiilor.

100 % din numărul 

petiţiilor parvenite 

examinate în termen. 

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.190 cu privire la 

petiţionare.

Obiectivul 6.3: 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, în vederea asigurării unei comunicări interne şi externe eficiente.



6.3.3 Organizarea circulaţiei rapide, 

complete și în timp util a informațiilor 

și documentelor parvenite în cadrul 

Agenţiei şi asigurarea controlului 

executării documentelor cu termen. 

SRU

şefii de subdiviziuni

Risc extern:

Tergiversarea perfectării  

răspunsurilor în termen 

de  întreprinderile de 

stat. 

Risc intern: 

Tergiversarea perfectării 

răspunsurilor în termenii 

stabiliți de executori.

Numărul documentelor 

executate în termen/peste 

termen.

2 Note informative 

întocmite despre 

documentele cu termen 

depăşit/tergiversate.

Evidența executării 

asigurată.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea 229/2010.

Ordinul MF 89/2015 SNCI.

6.4.1 Reprezentarea intereselor Agenţiei, în 

modul stabilit, în instanţele 

judecătoreşti şi alte organe de drept.

SJ Risc extern

Lipsa citării fizice a 

Agenției.

Neexpedierea în adresa 

Agenției a

deciziei adoptate de 

către instanţele de 

judecată.

100 % dosare examinate și 

referințe întocmite.

Nr. dosarelor examinate 

din totalul de dosare 

numite spre examinare.

Evidența litigiilor aflate pe 

rolul instanţelor 

judecătoreşti efectuată.

4 rapoarte privind 

monitorizarea  dosarelor 

întocmite.  

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Regulamentul Secţiei juridice 

aprobat la13.07.2015.

HG nr. 1714 din 27.12.2002 ”Cu 

privire la serviciul juridic al 

autorităţilor administraţiei 

publice”.

6.4.2 Asigurarea realizării măsurilor de 

prevenire şi combatere a corupţiei şi 

protecţionismului din cadrul Agenţiei.

SJ, Subdiviziunile 

structurale

Risc intern

Neprezentarea în termen a 

informațiilor de către 

actorii implicați.

Prezentarea informațiilor 

incomplete.

Plan aprobat. 

4 rapoarte întocmite.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Strategia naţională de integritate 

şi anticorupţie pentru anii 

2017–2020, Hotărârea 

Parlamentului nr. 56/2017.

Obiectivul 6.4: Asigurarea monitarizării litigiilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi a Î.S. în care exercită funcţiile de fondator, inclusiv a activitatății anticorupţie.

Obiectivul 6.5: Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în activitatea Agenţiei.



6.5.1 Coordonarea şi monitorizarea 

asigurării transparenţei în procesul de 

elaborare şi adoptare a proiectelor de 

decizii prin postarea în termen util şi 

format corespunzător a informaţiilor 

publice relevante în rubrica 

„Transparenţă decizională” pe pagina 

web oficială și pe platforma on-line 

www.particip.gov.md pentru 

consultări publice, în modul stabilit.

SJ, Subdiviziunile 

structurale, 

SICM-M

Risc intern:

Lipsa oportunităților sau 

tergiversarea examinării.

Numărul total al 

proiectelor de acte 

normative elaborate.

Numărul de proiecte de 

acte normative publicate 

pe pagina web și pe 

platforma 

www.particip.gov.md.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

 Legii nr.239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul 

decizional.

HG nr. 96  din  16.02.2010 cu 

privire la acţiunile de 

implementare a L239/2008.

6.5.2 Raportarea anuală Cancelariei de Stat 

cu privire la progresul atins în 

contextul executării reglementărilor 

Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 

2008 privind transparenţa in procesul 

decizional.

SJ 

Subdiviziunile 

structurale

Risc intern

Tabele completate tardiv 

și cu informații 

incomplete de către 

subdiviziunile 

structurale.

Raport anual cu privire la 

transparenţa în procesul 

decizional elaborat, remis 

Cancelariei de Stat şi 

publicat pe pagina web

Bugetul ARFC Decembrie HG nr. 96  din  16.02.2010 cu 

privire la acţiunile de 

implementare a Legii nr.239-XVI 

din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul 

decizional.

6.6.1 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 

Colegiului Agenţiei, conform Planului 

de activitate aprobat.

DGCG Risc intern:

Lipsă de cvorum.

100% Şedinţe organizate.

Nr. deciziilor/ hotărârilor 

aprobate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

HG nr.925 din 30.08.2005.

6.6.2 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 

Consiliului tehnico-economic de stat 

pe lângă Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, conform Planului de 

activitate aprobat.

DCBI Risc intern

Neprezentarea 

materialelor în timp util 

de către raportor

Amînarea subiectelor 

pentru altă ședință.

Nr. de şedinţe organizate

Nr. deciziilor/hotărârilor 

primite, nr. actelor de 

informare aprobate

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Ordinul ARFC  nr.131 din 

20.07.2011.

Obiectivul 6.6: Asigurarea activităţii organului colegial şi a organului consultativ în problemele din domeniile de activitate a Agenţiei.

Obiectivul 6.7: Promovarea unei imagini instituţionale transparente în societate şi asigurarea accesului la informaţia oficială din cadrul Agenţiei.



6.7.1 Reflectarea activităţii ARFC în mass-

media prin întocmirea şi difuzarea 

comunicatelor şi materialelor de 

presă.

SICM-M

Subdiviziunile 

structurale

Risc intern

Factorul timpului.

Probleme tehnice. 

Tergiversarea sau 

neprezentarea 

informației de către 

subdiviziuni.

Comunicate de presă 

difuzate.

Nr. de informaţii şi 

articole plasate pe pagina 

web oficială.

Pagină web actualizată.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

HG nr. 1211 din 27.12.2010.

Regulament privind administrarea 

paginii web, Ordinul ARFC 2014

6.7.2 Asigurarea informării continue a 

societăţii privind domeniile de 

activitate a Agenţiei şi publicarea în 

termen util şi format corespunzător a 

informaţiilor de interes public.

SICM-M

Subdiviziunile 

structurale, 

instituţiile din 

subordine

Risc intern

-Tergiversarea sau 

neprezentarea 

informației de către 

conducere sau 

subdiviziuni.

-Neprezentarea 

informațiilor de către 

angajații responsabili 

Risc extern

- Posibile incidente de 

ordin tehnic

Pagina web oficială 

actualizată. Formularul online 

pentru expedierea petiţiilor 

disponibil pe pagina web, 

Informaţia privind procedura 

de depunere a petiţiilor 

publicată pe pagina web, 

Informaţia privind 

programele şi proiectele 

(inclusiv de asistenţă tehnică) 

– publicată pe pagina web

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

HG nr. 1211 din 27.12.2010.

Regulament privind administrarea 

paginii web, Ordinul ARFC 2014

6.7.3 Implementarea paginii web oficiale pe 

noul model-tip al paginilor web 

oficiale ale autorităţilor administraţiei 

publice în reţeaua Internet.

SICM-M, 

Subdiviziunile 

structurale

Risc intern:

Lipsă de personal.

Pagina web oficială 

migrată pe noul şablon-tip. 

Informaţia actualizată.

Bugetul ARFC Trimestrul IV HG 188/2012

6.7.4 Publicarea pe pagina web oficială a 

bugetelor anuale,  precum şi a 

rapoartelor privind implementarea 

acestora.

SE-F

SICM-M

Risc intern

Dificultăţi tehnice.

Informaţie cu privire la 

politicile şi acţiunile de 

politică pe termen mediu a 

autorităţilor administraţiei 

publice centrale publicată 

în timp real.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Legea nr.181 din 25.07.2014 

privind finanțele publice și 

responsabilității bugetar-fiscale.

HG1432/2016.

Obiectivul 7: Coordonarea activităţilor infrastructurii naționale de date spațiale în procesul de e-Guvernare, e- Transformare şi asigurarea transparenţei datelor spaţiale.



7.1 Publicarea pe portalul 

www.date.gov.md a datelor 

guvernamentale cu caracter public – 

date brute/primare cu care operează 

Agenţia.

SICM-M, 

Subdiviziuni de 

ramură,

FNDG

Risc intern

Lipsa de personal.

Date publicate în termen. Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

HG Nr. 700 din 25.08.2014 

privind datele guvernamentale 

deschise

Ordinul Agenției nr.46 din 

05.04.2016.

7.2 Publicarea datelor spaţiale conform 

„Catalogului de date Guvernamentale cu 

caracter Public”  pe paginile web:

http://geoportal.md

http://moldova-map.md 

http://moldpos.md 

DGCG

FNDG

Î.S. INGEOCAD

Risc intern:

Dificultăţi cu 

conexiunea la internet 

și/sau lumină.

Date și informații 

actualizate și publicate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.778 din 27.12.2001.

HG nr.731 din 05.08.1997.

Lege nr.305 din 26.12.2012 

HG nr.330 din 28.05.2012.

HG nr.65 din 22.01.2007.

7.3 Dezvoltarea şi întreţinerea bazei de 

date a Fondului Naţional de Date 

Geospaţiale

DGCG

FNDG

Î.S. INGEOCAD

Risc extern

Risc intern

Probleme tehnice cu 

serverul, electricitate și 

internet şi

uzura morală a sistemelor 

existente.

Lipsă de date.

Nr. de date incluse în baza 

de date

BD actualizată

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu 

privire la geodezie, cartografie si 

geoinformatica”.

HG nr.731 din 05.08.1997 „Cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului Fondului 

National de Date Geospatiale.”

7.4 Implementarea şi prestarea web-

servicii pentru autorităţile publice 

centrale, locale, societatea civilă şi 

sectorul privat prin intermediul 

portalului www.geoportal.md 

FNDG Risc extern

Risc intern

Probleme tehnice cu 

serverul, electricitate și 

internet şi

uzura morală a 

sistemelor existente.

Nr. de utilizatori.

web servicii şi module 

www.geoportal.md 

implementate: Harta 

publică (a datelor publice 

cadastrale, topografice 

etc.), Acces WMS/ WFS/ 

TMS la datele Fondului, 

Modul web – redactarea 

obiectelor implementat.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu 

privire la geodezie, cartografie si 

geoinformatica”.

HG nr.731 din 05.08.1997 „Cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului Fondului 

National de Date Geospatiale.”

HG1432/2016.

7.5 Furnizarea materialelor topogeodezice 

şi cartografice din Fondul Naţional de 

Date Geospaţiale.

FNDG Risc extern

Risc intern

Imposibilitatea de a 

furniza materiale din 

cauza problemelor 

tehnice cu serverul,

electricitate, internet.

Nr. materialelor eliberate. 

Nr. de consultaţii privind 

eliberarea materialelor.

Nr.vizitelor la faţa locului 

pentru familiarizarea cu 

informaţia din domeniu.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.778 din 27.12.2001 „Cu 

privire la geodezie, cartografie si 

geoinformatica”.

HG nr.731 din 05.08.1997 „Cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului Fondului 

National de Date Geospatiale.”



8.1 Certificarea inginerilor cadastrali. DCBI,

Comisia de 

certificare

Risc extern:

Lipsa cererilor,

neprezentarea la 

examen.

2 şedinţe şi examene 

desfăşurate.

100 % din numărul 

cererilor înregistrate 

examinate.

Nr. inginerilor cadastrali 

certificaţi din totalul de 

aplicanţi.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

HG nr.524 din 16.05.2006

HG nr.324 din 02.06.2015.

8.2 Atestarea specialiştilor în domeniul 

geodeziei, cartografiei, 

prospecţiunilor topografice şi 

geoinformaticii.

DGCG,

Comisia de atestare

Risc intern

Lipsa de cvorum a 

membrilor Comisiei la 

examen.

Nr. de  şedinţe şi examene 

desfăşurate.

Numărul cererilor 

examinate.

Nr. specialiştilor calificaţi 

din totalul de aplicanţi.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Lege nr. 778/2001 cu privire la 

geodezie, cartografie și 

geoinformatică.

Ordinul Agenției nr.84 din 3.09. 

2015 

8.3 Atestarea evaluatorilor bunurilor 

imobile.

SEBI,

Comisia de atestare 

Riscuri interne 

Minimale.

Numărul exagerat a 

rapoartelor pentru 

examinare.

Volumul de timp foarte 

mare pentru examinarea 

rapoartelor prezentate.

Lipsa posibilităţii de 

stimulare materială a 

membrilor externi ai 

Comisiei.

Nr. de  şedinţe şi examene 

desfăşurate.

Numărul cererilor examinate.

Nr. evaluatorilor calificaţi din 

totalul de aplicanţi.

Nr. de rapoarte de evaluare 

analizate şi avize emise.

Nr. de rapoarte examinate sub 

aspectul calităţii întocmirii şi 

deciziile luate.

Nr. de sancţiuni aplicate şi 

scrisori de informare 

elaborate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.898 din 18.04.2002 cu 

privire la activitatea de evaluare.

Regulament cu privire la modul 

de ţinere al Registrului de 

evidenţă al certificatelor de 

calificare aevaluatorilor bunurilor 

imobile, Ordinul ARFC nr. 106 

din 26.08.2016. 

Obiectivul 9: Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice, societatea civilă şi mediul academic în domeniile de reglementare a ARFC.

Obiectivul 8: Atestarea specialiştilor în domeniile reglementate de ARFC în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii lucrărilor efectuate în domeniu.

Obiectivul 9.1: Dezvoltarea colaborării cu autorităţile publice și alte instituții pe domeniile de activitate.



9.1.1 Semnarea Acordurilor cu privire la 

colaborarea în domeniile geodeziei, 

cartografiei, cadastrului, organizării 

teritoriului, sistemelor informaţionale 

geografice. 

DGCG

FNDG

Nr. acordurilor de 

colaborare semnate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Lege nr.305 din 26.12.2012 

privind reutilizarea informaţiilor 

din sectorul public.

9.1.2 Colaborări cu autorităţile publice 

centrale, sectorul privat, societatea 

civilă şi mediul academic privind 

utilizarea datelor spaţiale.

DGCG

FNDG

Nr. de seminare şi mese 

rotunde organizate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Lege nr.305 din 26.12.2012 

privind reutilizarea informaţiilor 

din sectorul public.

9.1.3 Dezvoltarea colaborării cu autorităţile 

publice centrale şi locale, sectorul 

privat,  societatea civilă şi sectorul 

academic în domeniul geodeziei, 

cartografiei şi geoinformaticii.

DGCG

FNDG

Risc intern

Lipsa oportunităților sau 

capacităților.

Nr. de seminare şi mese 

rotunde desfăşurate.

Nr. deciziilor aprobate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Lege nr.305 din 26.12.2012 

privind reutilizarea informaţiilor 

din sectorul public.

9.1.4 Colaborarea cu Institutul Naţional de 

Standardizare  în vederea elaborării 

standardelor naţionale de evaluare.

SEBI Risc intern

Lipsa specialiştilor 

calificaţi.

Lipsa posibilităţii de 

stimulare materială a 

activităţii.

Nr. de şedinţe organizate.

Nr de standarde revizuite.

Nr. de standarde 

recomendate pentru 

aplicare.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.898 din 18.04.2002 cu 

privire la activitatea de evaluare

Acord de colaborare între ARFC 

şi SEI–RM  nr.22 din 16.01.2015.

9.1.5 Colaborarea cu asociaţiile obşteşti ale 

evaluatorilor.

SEBI Riscul extern

Lipsa de comunicare.

Factorul timpului.

 Concentrarea 

personalului SEBI 

asupra altor probleme 

prioritare.

Nr de şedinţe sau alte 

evenimente organizate în 

comun.

2  mese rotunde şi 3 

şedinţe comune cu 

Comitetul de conducere a 

asociaţiei organizate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.898 din 18.04.2002 cu 

privire la activitatea de evaluare

Acord de colaborare între ARFC 

şi SEI–RM  nr.22 din 16.01.2015.

Risc extern

Formalism şi 

conştientizare redusă de 

către funcţionarii 

autorităţilor publice a 

importanţei asigurării 

statului cu informaţie 

geospaţială.



9.1.6 Colaborarea cu APL, CALM în 

vederea promovării politicii unice în 

domeniul evaluării b.i. în scopul 

impozitării.

SEBI Riscuri externe

Lipsa interesului real.

Lipsa timpului.

Nr. de  şedinţe organizate.

Nr. de  note informative 

elaborate.

Nr. de note informative 

privind eficienţa propunerilor 

de completare a actelor 

normative în domeniu 

elaborate şi prezentate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr.898 din 18.04.2002 cu 

privire la activitatea de evaluare

9.1.7 Prezentarea şi actualizarea 

informaţiilor despre sistemul de 

evaluare şi de impozitare a bunurilor 

imobile în RM pe site-ul IPTI.

SEBI Risc intern

Factorul timpului.

Două  note informative 

prezentate şi actualizate.

Bugetul ARFC Trimestrul IV Legea nr.898 din 18.04.2002 cu 

privire la activitatea de evaluare

9.2.1 Organizarea practicii de producere şi 

a practicii de diplomă pentru studenţii 

Universităţii Tehnice din Moldova şi 

Universităţii Agrare de Stat din 

Moldova în cadrul ARFC.

Subdiviziunile 

structurale

Risc intern

Lipsă de resurse umane 

și/sau capacități.

Risc extern

Lipsa interesului din 

partea studenţilor.

Asistenţa metodică 

acordată  la 100% de 

studenţi - practicanţi.

Nr. de studenţi care au 

efectuat practica de 

specialitate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Legea nr. 1543 din 25.02.1998.

Lege nr. 778/2001

Legea nr.898 din 18.04.2002 

HG 383/2010

9.2.2 Organizarea ușilor deschise în cadrul 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.

Subdiviziunile 

structurale

Risc intern

Lipsă de resurse umane 

și/sau

capacități.

Eveniment organizat şi 

desfăşurat.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

HG. Nr. 383 din 12.05.2010 

Regulamentul ARFC.

9.2.3 Organizarea şi desfăşurarea 

seminarului comun pe tema reţelelor 

gravimetrice şi a cvasigeoidului 

regional.

DGCG

FNDG

Risc intern

Lipsă de resurse umane 

și/sau

capacități.

Nr. materialelor 

promoționale pregătite

Eveniment organizat şi 

desfăşurat.

Bugetul ARFC Trimestrul III HG. Nr. 383 din 12.05.2010 

Regulamentul ARFC.

10.1.1 Coordonarea activităților Consiliului 

INDS.

DGCG Risc intern

Lipsa de cvorum a 

Consiliului.

100% Şedinţe a 

Consiliului organizate.

100% Recomandări 

implementate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

Obiectivul 10.1: Coordonarea activităților de dezvoltare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale.

Obiectivul 9.2: Organizarea şi desfășurarea evenimentelor specifice domeniilor de activitate a Agenţiei.

Obiectivul 10: Dezvoltarea și implementarea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale.



10.1.2 Organizarea activităţii Grupului de 

lucru privind partajarea datelor 

spațiale (GL) şi implementarea 

deciziilor aprobate.

DGCG Risc intern

Lipsa de cvorum a GL.

Nr. şedinţelor  GL 

desfăşurate.

Nr. deciziilor aprobate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.1.3 Organizarea activităţii Grupului de 

lucru tehnic (GL) şi implementarea 

deciziilor aprobate.

DGCG Risc intern

Lipsa de cvorum a GL.

Nr. şedinţelor  GL 

desfăşurate.

Nr. deciziilor aprobate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.1.4 Organizarea activităţii Grupului de 

lucru pentru consolidarea capacităților 

şi implementarea deciziilor aprobate..

DGCG Risc intern

Lipsa de cvorum a GL.

Nr. şedinţelor  GL 

desfăşurate.

Nr. deciziilor aprobate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.1.5 Desfăşurarea atelierului de lucru 

organizat în comun cu Comisia 

Europeană cu genericul: Datele 

Spațiale pentru o buna Guvernare.

DGCG

FNDG

Risc intern

Lipsă de resurse umane.

Risc Extern:

Lipsa finanțării.

Nr. şedinţelor  GL 

desfăşurate.

Nr. deciziilor aprobate.

Bugetul ARFC

Proiect 

TWINNING

Trimestrul II Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.2.1 Crearea și dezvoltarea serviciilor de 

rețea pentru seturile de date  spațiale.

DGCG Risc intern

Lipsă de resurse umane 

și/sau

capacități.

Nr. de servicii de rețea 

create şi dezvoltate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.2.2 Promovarea Infrastructurii Naținale 

de Date Spațiale.

DGCG Risc intern

Lipsă de resurse umane 

și/sau

capacități.

Nr. de instruiri și seminare 

organizate.

Nr. materialelor informative 

create și publicate.

Soft open sourse implementat 

în cadrul entităților publice 

generatoare de date spațiale.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.2.3 Partajarea seturilor de date spaţiale 

prin încheierea acordurilor de 

colaborare între entitățile publice.

DGCG

FNDG

Risc intern

Lipsă de resurse umane 

și capacități.

Nr. acordurilor de 

colaborare semnate.

Bugetul ARFC Trimestrul III Legea nr. 254 din 17.11.2016

Obiectivul 10.2: Asigurarea implementării Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale.



10.2.4 Menținerea și actualizarea paginii 

web  privind INDS.

DGCG Risc intern:

Dificultăţi cu 

conexiunea la internet 

și/sau lumină.

Pagină web funcțională. Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.2.5 Menținerea geoportalului INDS DGCG Risc intern:

Dificultăţi cu conexiunea la 

internet și/sau lumină.

Lipsă de resurse umane.

Geoportal INDS 

funcțional.

Nr. de metadate 

actualizate și validate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

10.2.6 Crearea și actualizarea metadatelor 

pentru seturile de date spațiale şi 

serviciile de rețea.

DGCG Risc intern

Lipsă de resurse umane 

și/sau

capacități.

Nr. metadatelor create şi 

actualizate.

Nr. de metadate validate.

Nr. metadatelor publicate 

pe geoportalul INDS.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV

Legea nr. 254 din 17.11.2016

11.1.1 Realizarea hărții liniare  în baza 

ortofoto 2016 inițial pentru o zonă 

pilot și ulterior pentru întreg teritoriul 

RM.

DGCG,

Î.S. INGEOCAD

Risc intern: 

Lipsă de resurse umane 

și capacități.

Risc extern:

Resurse financiare 

insuficiente.

Contracte semnate

Hartă liniară creată.

Bugetul ARFC, Trimestrul II-

IV

Acord de colaborare

11.1.2 Realizarea proiectului moldo-

norvegian “Geoportalul Naţional 

INDS“.

DGCG Risc intern: 

Lipsă de resurse umane 

și capacități.

Risc extern:

Resurse financiare 

insuficiente.

Geoportalul Naţional 

INDS funcțional

Bugetul ARFC, Trimestrul I-

II

Acord de colaborare

Obiectivul 11.2: Integrarea Republicii Moldova în Comunitatea Europeană de date spaţiale şi colaborarea cu CSI.

Obiectivul 11.1: Monitorizarea implementării proiectelor investiţionale.

Obiectivul 11: Colaborarea internaţională pe domeniile de activitate a Agenţiei.



11.2.1 Dezvoltarea colaborării internaţionale în 

domeniul geodeziei, cartografiei şi 

geoinformaticii:

i) Comitetul Internaţional pentru 

Cartografierea Globală GSDI;

ii) Comisia Europeana; 

iii) Asociaţia Europeană a Agenţiilor 

Naţionale de Cartografie şi Cadastru 

„EuroGeographics”; 

iv) EUREF;

v) EUPOS; 

vi) Federaţia Internaţională a Geodezilor 

(FIG);

vii) Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară a României; 

viii) Autoritatea de Cartografie și 

Cadastru a Poloniei.

ix) Autoritatea de Cartografie și Cadastru 

al Norvegiei Kerverket.

Conducerea ARFC, 

DGCG

Î.S.INGEOCAD

Risc intern: 

Resurse financiare 

insuficiente.

Risc extern:

Colaborare limitată cu 

instituțiile 

internașionale.

Nr. vizitelor de studiu 

pentru schimb de date şi 

experienţă.

Nr. de conferinţe, 

seminare şi mese rotunde 

la care s-a participat şi s-

au organizat.

Nr. de rapoarte prezentate.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

HG. Nr. 383 din 12.05.2010 

Regulamentul ARFC.

11.2.2 Colaborarea în cadrul Consiliului 

Interstatal în domeniul geodeziei, 

cartografiei, cadastrului şi 

teledetecţiei asupra Pămîntului a 

ţărilor membre CSI.

Conducerea ARFC, 

DGCG

Risc intern: 

- Resurse financiare 

insuficiente

Risc extern:

- Colaborare limitată cu 

ţările membre CSI

Participare asigurată.

Eveniment comun realizat.

Raport național elaborat și 

prezentat.

Informații și materiale la 

nivel de țară raportate. 

Prevederi realizateși 

raportate.

Informație generalizată și 

prezentată comitetului 

executiv al CSI.

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

Acordul cu privire la colaborarea 

statelor membre ale Comunităţii 

Statelor Independente în domeniul 

geodeziei, cartografiei, cadastrului 

şi explorării la distanţă cu sonda a 

Pămîntului din 9 octombrie 1992.

11.2.3 Colaborarea în cadrul Acordurilor de 

colaborare cu Agenţiile de Cartografie 

şi Cadastru din cadrul ţărilor-membre 

CSI: Ucraina; Republica Belarusi; 

Federaţia Rusă; Azerbaidjan; 

Armenia.

Conducerea ARFC, 

DGCG

Risc intern: 

- Resurse financiare 

insuficiente

Risc extern:

- Colaborare limitată 

Schimb de date şi 

informaţii asigurat.

Seminare şi mese rotunde 

organizate 

Bugetul ARFC Trimestrul I-

IV 

HG. Nr. 383 din 12.05.2010 

Regulamentul ARFC.



11.3.1 Colaborarea cu Institutul Internaţional 

de Impozitare a Bunurilor Imobile.

SEBI Riscuri interne

Factorul timpului.

Informaţia despre 

evaluarea b. i. în scopul 

impozitării în RM 

prezentată  în termen.

Bugetul ARFC Trimestrul III HG. Nr. 383 din 12.05.2010 

Regulamentul ARFC.

11.3.2 Iniţierea colaborării cu Institutul 

Evaluatorilor Acreditaţi în evaluarea 

bunurilor în scopul impozitării 

(IAAO).

SEBI Riscuri externe

Condiţii financiare.

Nr. de scrisori expediate 

către conducerea 

instituţiei.

ARFC devine membru 

IAAO.

Seminar organizat.

Bugetul ARFC Trimestrul IV HG. Nr. 383 din 12.05.2010 

Regulamentul ARFC.

Abrevieri:

DRFPS – Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor;

DCBI – Direcţia cadastrul bunurilor imobile;

DGCG – Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică;

SEBI – Serviciul evaluarea bunurilor imobile;

SJ – Secţia juridică;

SE-F – Secţia economico-financiară;

SRU – Serviciul resurse umane;

SAMEP – Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; 

SICM-M – Serviciul informare şi comunicare cu mass-media;

FNDG – Fondul Naţional de Date GeoSpaţiale;

INDS – Infrastructura Națională de Date Spațiale;

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”;

Institutul Dimo- Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului Nicolae Dimo.

Obiectivul 11.3: Colaborarea internaţională în domeniul evaluării bunurilor imobile.


