Raportul de activitate
al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale pentru anul 2018
Acţiuni

Subacțiuni

Indicatori de Termenul de Respon
produs/rezul
realizare
sabil
tat
(trimestre) (funcţion

Nivel de realizare

ar public)

1

2

3

4

5

6

7

Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul gestionării și cercetării subsolului
1.1. Elaborarea
Hotărârilor de
Guvern/Ordinelor

1.1.1 Elaborarea proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de efectuarea a
expertizei de stat a informației geologice cu
privire la subsol.

Hotărâre de
Guvern
aprobată

Trimestrul II

DG

1.1.2. Elaborarea proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de amplasare
a construcțiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de
substanţe minerale utile.

Proiectul
elaborat și
aprobat

Trimestrul III

SFSIS

1.1.3. Elaborarea proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor
asupra proiectului
Memorandumului de
înțelegere privind cooperarea în domeniul
geoştiinţelor între Agenţia de Studii
Geologice din China Ministerul Terenurilor și

Proiectul
elaborat și
aprobat

Trimestrul II

SFSIS

Realizat parţial
Proiectul elaborat și remis
Cancelariei de Stat pentru aprobare,
dar restituit pentru reavizare de
către Ministerul Finanțelor, în
partea ce ține de calculul taxei, în
baza noii Legi nr.270/2018 privind
sistemul unic de salarizare a
funcționarilor publici.
Realizat parțial
Proiectul a fost elaborat, apoi
respins de către Cancelaria de Stat (
scr. nr 31-06-8636 din
26.10.2018) pentru revizuire
conceptuală.
Realizat
Ca urmare a consultărilor cu
Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene (scr. nr.
DI/2/290-4823 din 24.04.2018),
elaborarea proiectului Hotărârii
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Resurselor Republica Populară Chineză și
Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului din Republica Moldova.
1.1.4. Elaborarea şi înaintarea spre avizare și
expertizare a proiectului Hotărârii Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
semnării
Memorandumului de înțelegere privind
cooperarea în domeniul geoştiinţelor între
Agenţia de Studii Geologice din China
Ministerul
Terenurilor
și
Resurselor
Republica Populară Chineză și Agenția Pentru
Geologie şi Resurse Minerale Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului din Republica Moldova.
1.1.5. Elaborarea proiectului hotărârii
Guvernului de modificare a hotărârii
Guvernului nr.259/2013 cu privire la
implementarea unor prevederi ale Codului
subsolului.
1.1.6. Elaborarea proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărâri ale Guvernului.

Proiectul
elaborat

Trimestrul.
IV

Suplimentar la Plan
Hotărâre de Trimestrul IV
Guvern
aprobată

Hotărâre de
Guvern
aprobată

Trimestrul IV

SFSIS

DG

DFS
DG
Trimestrul
SFSIS
IV

Guvernului a fost stopată.
Memorandumul va fi semnat fără
emiterea unei Hotărâri de Guvern.
Proiectul Memorandumului a fost
elaborat și coordonat cu partea
chineză. Se planifică semnarea
documentului în cadrul unui
eveniment identificat de comun
acord cu partea chineză.

Realizat
Aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1142 din 21.11.2018

Realizat
Aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 652 din 11.07.2018
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1.1.7. Elaborarea proiectul hotărârii de Guvern
cu privire la aprobarea proiectului de Lege
pentru modificarea și completarea Anexei nr.
1 la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător.
1.1.8. Elaborat proiectul Ordinului cu privire la
aprobarea cuprinsului proiectului de execuție,
în baza căruia se efectuează extragerea
rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a
argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos,
până la o adâncime de 5 metri, pentru
construcţia, reparaţia, modernizarea şi
extinderea drumurilor publice, a căilor ferate,
a digurilor de protecţie contra inundaţiilor,
pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea
consecinţelor proceselor geologice
periculoase.

Proiect
elaborat și
avizat

Trimestrul IV

DG
DFS

Proiect
elaborat şi
definitivat

Trimestrul IV

DFS
DG
SFSIS

Realizat
Proiectul Ordinului şi cuprinsul
proiectului de execuţie elaborat,
avizat şi definitivat în trimestrul I
2019 urmează a fi aprobat şi remis
Ministerului Justiţiei pentru
înregistrare.

Trimestrul
I-IV
La solicitare

DG

Realizat
7 pachete de documente verificate
şi întocmite şi eliberate 7 acte de
confirmare al perimetrului geologic

La solicitare

DG

Trimestrul
I-IV
La solicitare

DG

Trimestrul

DG

Realizat
Proiectul a fost elaborat și avizat

Obiectivul nr.2. Reglementarea activităților de utilizare a resurselor minerale utile
2.1.
Întocmirea
şi
eliberarea actului de
confirmare
a
perimetrului
geologic
pentru
atribuirea
sectoarelor de subsol în
folosință pentru cercetări
geologice din contul
mijloacelor
financiare
ale agentului economic

2.1.1. Verificarea plenitudinii pachetului de
documente prezentate de solicitant.

2.1.2 Studierea concluziei geologice şi a
contractului de atribuire în folosință a
sectorului de subsol solicitat
2.1.3 Întocmirea actului de confirmare a
perimetrului geologic

2.1.4 Anularea/modificarea actului de

Nr.
pachetelor de
documente
verificate
Nr.
concluziilor
şi
contractelor
studiate
Nr. actelor
perimetrelor
geologice
eliberate
Nr. actelor

Lipsa solicitărilor
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confirmare a perimetrului geologic
2.2.Asigurarea calculării
normativelor
și
compensarea
cheltuielilor
pentru
lucrări de prospecțiune și
explorări
geologice
realizate
din
contul
mijloacelor bugetului de
stat
2.3.Coordonarea
normativelor pierderilor
de substanţe minerale la
extragere.
2.4.Coordonarea
proiectelor perimetrelor
miniere,
eliberarea
actelor de confirmare a
perimetrelor
miniere
precum
şi
anularea
acestora în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
2.5. Expertizarea
documentaţiei tehnice
(tehnologice) de proiect
privind exploatarea
zăcămintelor de
substanţe minerale utile,

perimetrelor
geologice
Numărul
tabelelor
completate

2.2.1 Întocmirea tabelului cu calculul
compensării cheltuielilor la atribuirea pentru
valorificare industrială a zăcământului de
substanţe minerale utile, explorat din contul
mijloacelor bugetului de stat
2.2.2 Întocmirea tabelului cu calculul
Numărul
compensării cheltuielilor pentru lucrările de
tabelelor
prospecţiune-evaluare, realizate din contul
completate
mijloacelor bugetului de stat
2.3.1. Verificarea normativelor pierderilor de Normative
substanțe minerale utile prezentate și coordonate,
coordonarea acestora
conform
solicitărilor
2.4.1. Verificarea argumentării tehnicoNr. actelor de
economică a limitelor perimetrului minier
confirmare a
conform suprafeţei şi adâncimii
perimetrelor
miniere
2.4.2. Asigurarea extragerii raţionale a
eliberate şi
substanţelor minerale utile
2.4.3.
Asigurarea
protecţiei
mediului anulate,
înconjurător de influenţa nocivă a lucrărilor Conform
solicitărilor
de extragere a substanţelor minerale utile
2.5.1. Asigurarea extragerii depline şi
Avize de
complexe a substanţelor minerale utile de
conformitate
bază şi a celor secundare stratificate împreună sau
neconformita
2.5.2. Asigurarea extragerii şi folosirii
te a
raţionale a rocilor de decopertare în procesul
proiectelor de
de exploatare a zăcămintelor

I-IV
La solicitare
Trimestrul
I-IV
La solicitare

DG

Lipsa solicitărilor

Trimestrul
I-IV
La solicitare

DG

Lipsa solicitărilor

Trimestrul
I-IV
La solicitare

DFS

Realizat
Au fost verificate şi coordonate 87
de formulare privind pierderile de
substanță minerală utilă la extragere

Trimestrul
I-IV
La solicitare

DFS

Realizat
Au fost eliberate 8 acte de
confirmare a perimetrelor miniere;
Au fost anulate 5 acte de
confirmare a perimetrelor miniere.

Trimestrul
I-IV
La solicitare

DFS

Realizat
Au fost eliberate 4 avize de
conformitate a proiectelor de lucru
cu reglementările tehnice şi cu
cerințele stabilite de legislația în
vigoare în domeniu
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construirea
întreprinderilor de
prelucrare şi
construcţiilor subterane
nelegate de extragerea
substanţelor minerale
utile.

2.5.3. Asigurarea existenței planurilor de
recultivare a terenurilor afectate de lucrări
miniere cu depozitarea şi păstrarea stratului
de sol fertil în conformitate cu cerinţele
tehnico-normative în vigoare
2.5.4. Asigurarea respectării măsurilor privind
protecţia subsolului şi mediului înconjurător,
obiectivelor şi construcţiilor

2.6 Coordonarea
materialelor necesare
pentru obţinerea
autorizaţiei de folosire
specială a apei,
proiectarea sondelor
arteziene, proiectarea
lichidării sondelor
arteziene, proiectelor de
forare şi lichidare a
sondelor arteziene

2.6.1 Examinarea dosarelor referitoare la
coordonarea materialelor necesare pentru
obţinerea autorizaţiei de folosire specială a
apei
2.6.2 Examinarea solicitărilor privind
proiectarea sondelor arteziene

2.7 Întocmirea
concluziilor geologice şi
prezentarea în termen
către MADRM, pentru

lucru cu
reglementăril
e tehnice şi
cu cerinţele
stabilite de
legislaţia în
vigoare în
domeniu
(Conform
solicitărilor)
Numărul
dosarelor
examinate

2.6.3. Examinarea documentaţiei tehnice de
proiect pentru forarea sondelor arteziene

Numărul
coordonărilor
eliberate
Proiecte
coordonate

2.6.4. Examinarea documentaţiei tehnice de
proiect pentru lichidarea sondelor arteziene

Proiecte
coordonate

2.7.1 Examinarea solicitărilor referitoare la
folosirea sectoarelor de subsol pentru
cercetare geologică sau extragerea
substanțelor minerale utile.

solicitări
examinate,
răspunsuri
întocmite

Trimestrul
I-IV
La solicitare
conform
termenilor
stabiliţi de
legislaţia în
vigoare.

DFS

Realizat
Eliberate 167 avize privind
condițiile de folosință specială a
apei
Realizat
Eliberate 26 coordonări privind
proiectarea sondelor arteziene
Realizat
Eliberate 19 coordonări
Realizat
Eliberate 5 coordonări

Trimestrul
I-IV
La solicitare
conform

DFS

Realizat
193 răspunsuri eliberate
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luarea deciziilor privind
atribuirea în folosinţă a
sectoarelor de subsol
pentru prospecţiuni şi
explorări geologice
şi/sau valorificare
industrială.
2.8. Organizarea şi
desfăşurarea
concursurilor pentru
dreptul de folosinţă
asupra sectoarelor de
subsol pentru
prospecţiuni şi explorări
şi/sau extragerea
substanţelor minerale
utile.

2.7.2 Examinarea materialelor cu conţinut
geologic şi hidrogeologic, materiale grafice
necesare pentru întocmirea concluziilor
geologice la sectoarele de subsol, necesare la
momentul încheierii contractelor pentru
atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol

2.8.1. Examinarea solicitărilor, informaţiilor
rapoartelor geologice şi hidrogeologice,
hărţilor cu conţinut geologic şi hidrogeologic
şi alte materiale grafice, necesare pentru
întocmirea listei sectoarelor de subsol care
urmează a fi atribuite în folosinţă în bază de
concurs;
2.8.2 Examinarea materialelor cu conţinut
geologic pentru întocmirea pachetelor de
documentaţie geologică, necesare pentru
desfăşurarea concursurilor pentru dreptul de
folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru
prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea
substanţelor minerale utile.
2.8.3 Perfectarea materialelor necesare pentru
organizarea concursurilor publice pentru
obţinerea dreptului de folosinţă asupra
sectoarelor de subsol
2.8.4.Sistematizarea şi evidenţa Proceselor
Verbale ale Şedinţelor Comisiei de concurs şi
a documentaţiei de participare la concurs.
2.9.
Întocmirea
şi 2.9.1. verificarea corectitudinii pachetului de
eliberarea avizelor cu documente prezentate pentru avizare
privire la lipsa sau

concluzii
întocmite

termenilor
stabiliţi de
legislaţia în
vigoare.

Lista
întocmită
remisă
Ministerului
Mediului spre
aprobare

Trimestrul
I-IV

pachete de
documentaţie
geologică
întocmite

Şedinţe ale
Comisiei de
concurs
organizate
Procese
Verbale
întocmite
Nr.
pachetelor de
documente

Realizat
14 concluzii geologice întocmite

DFS

La solicitare
conform
termenilor
stabiliţi de
legislaţia în
vigoare.

Realizat
3 liste întocmite

Realizat
14 pachete de documentaţie
geologică întocmite

Realizat
4 Şedinţe ale Comisiei de concurs
organizate
Realizat
4 Procese Verbale întocmite
Trimestrul
I-IV

SFSIS

Realizat
Verificate pachete de documente și
întocmite 28
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existenţa zăcămintelor de
substanţe minerale utile 2.9.2. întocmirea avizelor privind coordonarea
pe teritoriile preconizate amplasării obiectelor de construcție
pentru construcţie.
2.9.3. sistematizarea, înregistrarea și evidența
avizelor eliberate

verificate
Nr.
coordonărilor
Nivelul
și
termenii
Nivelul
evidenței

La solicitare

de avize cu privire la lipsa sau
existenţa zăcămintelor

Obiectivul nr.3. Monitorizarea efectuării lucrărilor de cercetări geologice, monitoringul
proceselor geologice exogene periculoase și a apelor subterane
3.1.Modernizarea rețelei 3.1.1. Modernizarea reţelei de monitorizare a
de
monitorizare
a apelor subterane
mediului

3.2.Dirijarea metodică a 3.2.1 Avizarea, coordonarea, aprobarea

170 posturi
automate de
monitorizare
a nivelului şi
temperaturii
apelor
subterane
instalate

Trimestrul IV

DG

2 proiecte

Trimestrul I

DG

Realizat parțial
Datorită suportul financiar din
partea proiectului SDC/ADA ,,
Consolidarea cadrului instituțional
în domeniul resurselor de apă din
Republica Moldova”, Faza-01 în
anul 2018 a fost posibilă iniţierea
negocierii şi procedurii de
procurare:
- 33 senzori automați de tip
,,Levelogger” (monitorizarea
nivelului apei);
- 7 senzori automați de tip
,,Barologger” (măsurarea presiunii
atmosferice);
- 22 senzori automați de tip ,,LTC
Levelogger Edge”(monitorizarea
nivelului apei și temperaturii)
Senzorii urmează să fie instalați la
sondele de monitorizare amplasate
în cadrul bazinului hidrografic
Nistru.
Realizat
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lucrărilor de explorări
geologice a substanțelor
minerale utile solide,
lucrărilor
hidrogeologice, geologoinginerești, de cartare
geologică
şi
monitoringul proceselor
exogene
geologice
periculoase,
monitoringul
apelor
subterane

proiectelor cu privire la efectuarea lucrărilor
de prospecţiuni şi explorări geologice,
(inclusiv a monitoringului stării subsolului,
finanţate din bugetul de stat)

coordonate

3.2.2 Examinarea, coordonarea, avizarea
dărilor de seamă, rapoartelor geologice
prezentate în urma rezultatelor lucrărilor de
prospecţiuni şi explorări geologice

Numărul
dărilor de
seamă
prezentate
spre
examinare

Conform
solicitărilor

DG

3.3. Efectuarea analizei
sistematice a gradului de
cercetare geologică a
teritoriului republicii și a
stării bazei de materie

3.3.1 Completarea bazei de date digitale și a
hărților GIS privind gradul de cercetare
geologică a Republicii Moldova

numărul
alunecărilor
de teren
digitalizate
4 note

Trimestrul
I-IV

DG

Trimestrul

DG

3.3.2 Elaborarea notelor informative

Avizate și coordonate 2 proiecte și
2 devize de cheltuieli pentru
următoarele Programe de
monitoring:
1. Monitoringul proceselor
exogene geologice periculoase;
2. Monitoringul apelor subterane în
districtul bazinului hidrografic
Nistru și districtul bazinului
hidrografic Dunărea-Prut și Marea
Neagră
Realizat
Examinată darea de seamă cu
privire efectuarea monitoringului
proceselor geologice exogene
periculoase pentru anul 2017.
Examinată darea de seamă privind
monitorizarea apelor subterane în
districtul bazinului hidrografic
Nistru și districtul bazinului
hidrografic Dunărea-Prut și Marea
Neagră pentru anul 2017.
Examinată darea de seamă privitor
la inventarierea sondelor
exploatabile din raionul Telenești.
Examinate 6 dări de seamă cu
rezultatele lucrărilor de
prospecțiuni și explorări geologice
din contul agenților economici.
Realizat
Bază de date creată

Realizat
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primă minerale

trimestriale referitor la derularea programelor
de monitoring al apelor subterane și a
monitorizării proceselor geologice exogene pe
teritoriul Republicii Moldova;

3.4.
Organizarea
şi
asigurarea desfăşurării
şedinţelor Comisiei de
stat pentru rezervele de
substanţe minerale utile
larg răspândite (CSR).

3.4.1. Înregistrează materialele geologice
prezentate către CSR

informative
elaborate

Numărul
cererilor
înregistrate

I-IV

La solicitare

DG

3.4.2.Întocmirea
contractului
pentru
efectuarea expertizei cu agentul economic

Numărul
contractelor
întocmite

La solicitare

DG

3.4.3Întocmirea contractului cu experții
geologici pentru efectuarea expertizei

Numărul
contractelor
întocmite

La solicitare

DG

Numărul
şedinţelor
organizate

La solicitare

DG

Numărul
proceselor
verbale
eliberate

La solicitare

DG

12 acte
verificate,
nivelul

Trimestrul
I-IV

DG
DFS

3.4.4. Organizarea şedinţelor şi
proceselor verbale ale CSR

întocmirea

3.4.5.Eliberarea proceselor verbale

3.5.Monitorizarea
3.5.1 Verificarea aplicării metodelor şi
efectuării lucrărilor de procedeelor raţionale şi eficiente de cercetare
cercetări
geologice geologică a subsolului conform Proiectelor

Elaborate 4 note informative
privind monitorizarea proceselor
geologice exogene și 4 note
informative privind monitorizarea
apelor subterane în districtul
bazinului hidrografic Nistru și
districtul bazinului hidrografic
Dunărea-Prut și Marea Neagră
Realizat
Examinate şi înregistrate 11 cereri
pentru efectuarea expertizei de stat
a rezervelor de substanţe minerale
utile
Realizat
Pentru efectuarea expertizei de stat
a rezervelor de substanţe minerale
utile au fost încheiate 11 contracte
cu agenții economici
Realizat
Pentru efectuarea expertizei de stat
a rezervelor de substanţe minerale
utile au fost încheiate 3 contracte cu
experții geologi
Realizat
O ședință a Comisiei de stat pentru
rezervele de substanţe minerale
utile
Realizat
Au fost eliberate către agenții
economici 4 procese verbale de
aprobare a rezervelor de substanțe
minerale utile
Realizat
S-a participat în cadrul a 8
acțiuni de monitorizare a lucrărilor
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efectuate din contul aprobate;
mijloacelor bugetului de 3.5.2 Stabilirea veridicităţii determinării
stat
datelor obţinute, proprietăţilor rocilor, precum
şi proceselor ce au loc în ele;
3.5.3 Verificarea integrităţii informaţiei
obţinute, a documentaţiei geologice, probelor
de roci, carotei, duplicatelor probelor;
3.5.4 Asigurarea prezentării în termen şi în
volum deplin a rezultatelor veridice obţinute
în urma efectuării lucrărilor de cercetări
geologice.
3.6.Întocmirea materialelor informative,
răspunsurilor la
3.6.1 Examinarea solicitărilor
solicitările ministerelor,
întreprinderilor şi
persoanelor fizice şi
juridice
3.6.2 Întocmirea răspunsurilor conform
actelor legislative și normative

de cercetări geologice finanțate din
bugetul de stat.
Diferența dintre numărul de
acțiuni de monitorizare planificat și
cel realizat a rezultat din faptul că
contractul privind realizarea
lucrărilor de cercetare a fost
încheiat cu întârziere.

realizare

Nr. materiale
lor geologice
studiate

Trimestrul
I-IV

Nr.
răspunsurilor
întocmite

DG

DG
DFS
SFSIS

Realizat
În vederea întocmirii răspunsurilor
la solicitările cu informații cu
caracter geologic au fost studiate 60
rapoarte geologice

Realizat
În urma solicitărilor și interpelărilor
primite au fost întocmite și remise
în strictă conformitate cu legislaţia
în vigoare şi în termeni stabiliţi
1077 răspunsuri.

Obiectivul nr.4.Colectarea, înregistrarea și păstrarea informației privind subsolul
4.1.Ţinerea Cadastrului 4.1.1. Verificarea, colectarea, analiza
de stat a zăcămintelor şi informațiilor din rapoartele geologice şi
manifestărilor
de proceselor verbale
substanţe minerale utile
solide

Nr.
rapoartelor
geologice şi
proceselor
verbale
examinate

Trimestrul
I-IV

DG

Realizat
Examinate 31 rapoarte geologice și
procese-verbale în vederea
completării cadastrului de stat a
zăcămintelor şi manifestărilor de
substanţe minerale utile.
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4.1.2. Completarea şi ţinerea evidenţei
paşapoartelor zăcămintelor de substanţe
minerale utile solide.

80 paşapoarte
completate

Trimestrul
I-IV

DG

4.2. Întocmirea dărilor
de seamă a balanţelor
rezervelor de substanţe
minerale utile pentru
anul
2017
conform
dărilor de seamă de stat
ale
întreprinderilor
miniere (formularul nr.5gr, nr.6-gr şi 7 gr) şi
introducerea lor în baza
de date

4.2.1 Verificarea rapoartelor anuale
Formularelor 5-gr, 6-gr și 7 gr conform
cerințelor instrucțiunii
4.2.2 Întocmirea balanței de stat a rezervelor
de substanțe minerale utile
4.2.3 Evidența rapoartelor 5-gr și 6-gr
conform prevederilor legislației în vigoare
4.2.4 Elaborarea și completarea bazei de date
a balanței de stat a rezervelor de ape
subterane conform formularului 7gr

Balanța
întocmită în
termen,
%
completării
balanței.
Nr.
rapoartelor,
zăcămintelor
luate
la
evidență

Trimestrul II

SFSIS

4.3. Sistematizarea
fişelor de evidenţă a
sondelor şi izvoarelor
4.4.Înregistrarea de stat a
lucrărilor de cercetare
geologică a subsolului

4.3.1. Verificarea și primirea fișelor de
evidență a sondelor de forare pentru apă

4.5. Verificarea
corectitudinii întocmirii
dărilor de seamă
geologice pentru

4.4.1. corectitudinea și plenitudinea
completării documentelor prezentate spre
înregistrare
4.4.2. verificarea lipsei datoriilor referitor la
lucrările geologice, înregistrate în anii
precedenți
4.5.1. verificarea corectitudinii materialelor
geologice prezentate pentru păstrare
permanentă
4.5.2. evidența dărilor de seamă geologice

Nr. fișelor
prezentate
Nr. lucrărilor
de cercetare
geologică a
subsolului
înregistrate
Numărul
dărilor de
seamă
prezentate

Realizat
Completate 31 paşapoarte a
zăcămintelor şi manifestărilor de
substanţe minerale utile
Completate 88 pașapoarte al
sondelor de monitorizare

Realizat
întocmită balanța de stat a
rezervelor de s.m.u.
numărul rapoartelor verificate 5gr,
6gr – 125 rapoarte și 7gr -14
rapoarte luate la evidență.

Permanent

SFSIS

Realizat parțial
Verificate şi primite 10 fișe
Realizat
8 înregistrări

Permanent

Permanent

SFSIS

SFSIS

Realizat
Recepţionate 2 rapoarte geologice
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stocarea permanentă în
Fondul de stat de
informaţii privind
subsolul.
4.6.Evidenţa, păstrarea,
restaurarea şi eliberarea
dărilor
de
seamă
geologice în folosinţă
persoanelor interesate,la
solicitare.
4.7. Efectuarea analizei
și evidența corpurilor de
apă
în
cadrul
Programului
Inițiativa
pentru Apă a Uniunii
Europene Plus (EUWI+)

prezentate în Fond și întocmirea fișei de
Catalog

4.6.1. păstrarea, restaurarea materialelor în
Fond
4.6.2. deservirea solicitanților cu materialele
geologice din Fond; evidența materialelor
eliberate
4.7.1. revizuirea lucrărilor de identificare a
corpurilor de apă
4.7.2. evaluare riscurilor și presiunii
corpurilor de apă
4.7.3. delimitarea corpurilor de apă
transfrontaliere

Numărul
solicitărilor
Permanent

Nr. corpurilor
de apă revizui
te, riscuri a
factorilor
antropogeni
identificați și
corpuri de apă
delimitate

Trimestrul
I-IV

SFSIS

Realizat
restaurate 5 mape
nr. materialelor eliberate
- 845,
428 om/zi
Realizat parțial

SFSIS

Am participat la 2 ateliere de lucru
cu experți internaționali.
În legătura ca termenul executării
lucrărilor a fost prelungit darea de
seamă va fi prezentată în trimestrul
I a. 2019

Obiectivul nr.5. Implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Agenției
5.1.Organizarea
şi 5.1.1.desfășurarea concursului
monitorizarea
implementării procedurii 5.1.2. organizarea perioadei de probă
de ocupare a funcției
publice
vacante prin 5.1.3. promovare și transfer
concurs, promovare și
transfer

Numărul
funcțiilor
publice
ocupate

Trimestrul
I-IV

SRU

Realizat parțial
Desfășurat concurs
ianuarie - februarie 2018 la 6
funcții publice, la funcția de
specialist superior depus 1 dosar,
angajată o persoană.
septembrie – decembrie 2018
anunțat concurs la 6 f.p. au fost
depus 3 dosare la funcția de
specialist principal, după
prelungirea concursului angajată o
persoană
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5.2.Întocmirea ordinelor Întocmirea ordinelor
cu privire la personal
5.2.1. cu privire la activitatea de bază
5.2.2. cu privire la personal

Nr. ordinelor
elaborate,
nivelul lor

Trimestrul
I-IV

SRU

5.3. Întocmirea,
prezentarea și
completarea dărilor de
seamă privind evidența
personalului Agenției și
fișelor de post

Nivelul de
completare,
termenii de
prezentare

Trimestrul
I–IV

SRU

5.3.1. elaborarea dărilor de seamă
5.3.2. prezentarea dărilor de seamă la Biroul
Național de Statistică și Ministerul Finanțelor

Realizat
Întocmite 25 ordine cu privire la
activitatea de bază și 193 ordine cu
privire la personal.
Realizat
Prezentate lunar și trimestrial dările
de seamă în termeni stabiliți.
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