
 

1 
 

NOTA INFORMATIVĂ 
privind aprobarea Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea şi transmiterea informației 

geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul (conform pct. 9 al 

Instrucțiunii privind evidența de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a 

subsolului și modul de păstrare și folosire a materialelor Fondului de stat de informații privind 

subsolul aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 79/2016) 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Prezenta Îndrumare metodică privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice 

pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul a fost elaborată și urmează a fi 

promovată de către: Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Îndrumarea metodică este elaborată întru implementarea prevederilor pct. 9 al Instrucțiunii 

privind evidența de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului și modul de 

păstrare și folosire a materialelor Fondului de stat de informații privind subsolul aprobat prin 

Ordinul Ministerului Mediului nr. 79/2016, în scopul asigurării păstrării de lungă durată a 

materialelor Fondului și accesul operativ la ele, se creează arhiva electronică a materialelor 

geologice ale Fondului de stat de informații privind subsolul. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezenta îndrumare nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Instrucţiunea privind evidenţa de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a 

subsolului şi modul de păstrare şi folosire a materialelor Fondului de stat de informaţii privind 

subsolul Anexa nr. 2  la Ordinul Ministerului Mediului nr. 79 din 7 iulie 2016 reglementează 

modul de evidenţă de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi modul de 

păstrare şi folosire a materialelor Fondului de stat de informaţii privind subsolul. Menționăm 

faptul că, în Instrucțiunea sus-menționată nu este prevăzută  evidența, păstrarea şi transmiterea 

informației geologice pe suport magnetic, astfel se propune aprobarea Îndrumării metodice. 

În anul 2010, Guvernul Republicii Moldova a lansat procesul de  e-Transformare a guvernării, 

care prevede modernizarea serviciilor publice şi eficientizarea activităţii guvernării folosind 

tehnologiile informaționale. În cadrul iniţiativelor de e-Transformare, se prevede crearea unei 

infrastructuri comune – o nouă platformă a tehnologiei e-Guvernare, ce utilizează cele mai 

moderne tehnologii, cum este cloud computing, şi oferă acces la informaţie prin canale multiple. 

La moment proiectul nu este finanțat de către alte organizații de stat sau organizații non-

guvernamentale, demersuri privind finanțarea proiectului se fac către potențialii donatori atît 

naționali cît și internaționali. 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Nr.700 din 25.08.2014 privind principiile 

datelor guvernamentale deschise, se propune crearea portalului cu hărți geologice și integrarea 

datelor geospațiale cu structura informațională a țărilor membre a Uniunii Europene. Prezentul 

proiect, de asemenea, urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice: 

 publicarea a cît mai multor date geologice cu caracter public în format deschis pentru 

utilizarea de către public, conform principiilor stabilite; 

 uniformizarea cerinţelor faţă de structura şi formatele datelor publicate; 

 sporirea gradului de transparenţă a activităţii Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale;  

 facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice valoroase atît din punctul de vedere al 

transparenţei, cît şi cel al avantajelor economice; 

 identificarea datelor deschise care pot fi publicate şi oferite spre utilizare în mod gratuit. 

Scopul principal este de a consolida gestionarea eficientă a informațiilor geologice, folosirea 

rațională a subsolului, promovarea investițiilor în domeniul cercetării geologice și a industriei 



 

2 
 

 

 

Director adjunct         Igor LUNGU 
 

extractive. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor îndrumării metodice nu necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

În rezultatul aprobării actului normativ propus, nu va fi necesară abrogarea sau modificarea 

altor acte normative.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 transparența în procesul decizional, la data 

de 12 decembrie 2019 pe site-ul AGRM a fost plasat ANUNȚ privind elaborarea proiectului  

Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea şi transmiterea informației geologice pe suport 

magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul . 

Astfel, întru respectarea prevederilor art. 32 al Legii nr. 100/2017 privind actele normative și 

art. 10 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Ordinului 

AGRM privind aprobarea Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea şi transmiterea 

informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind subsolul și nota 

informativă va fi plasat pe pagina web oficială a AGRM la compartimentul Transparență 

decizională/Proiecte de acte normative, pentru vizualizare, examinare și prezentare de propuneri. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Urmează a fi efectuate 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesară 

10. Constatările expertizei juridice 

Urmează a fi efectuate 

11. Constatările altor expertize 

Nu au fost efectuate 


