Planul de acțiuni
al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale pentru anul 2019
Acţiuni

Subacțiuni

Indicatori
de
produs/rez
ultat

Termenul
de
realizare
(trimestru)

Costul
acţiunii/s
ursa de
finanţare

Respon
sabil

Riscuri

1

2

3

4

5

6

7
Abilități insuficiente
pentru elaborarea
actelor normative
Avize negative,
completări și obiecții
ce necesită timp de
redactare a
proiectului de HG
Avize negative

Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul gestionării și cercetării subsolului
1.1. Elaborarea
proiectelor actelor
legislative şi normative/
instrucţiunilor.

1.1.1. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului
cu privire la modul de efectuare a expertizei de stat
a informaţiei geologice
1.1.2. Elaborarea proiectului de modificare a
hotărârii de Guvern nr.259/2013 cu privire la
implementarea unor prevederi ale Codului
subsolului

Hotărâre de
Guvern
aprobată
Hotărâre de
Guvern
aprobată

Trimestrul
I

Bugetul de
stat

DG

Trimestrul
IV

Bugetul de
stat

DG

1.1.3. 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
1.1.4. Elaborarea și înaintarea spre avizare
proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
modificarea Regulamentului cu privire la modul de
prezentare de către beneficiarii subsolului a
rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe
minerale utile, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1131 din 12.10.2016.

Legea
modificată
aprobată

Trimestrul
III

Hotărâre de
Guvern
aprobată

Trimestrul
IV

Bugetul de
stat

SFSIS

Instrucțiune
a elaborată

Trimestrul
III

Bugetul de
stat

SFSIS

1.1.5.Elaborarea proiectului Instrucţiunii privind
prezentarea, evidența și păstrarea informației
geologice pe suport electronic în Fondul de stat de

DG
Bugetul de
stat

Avize negative,
completări și obiecții
ce necesită timp de
redactare a
proiectului de HG.
Tergiversarea
procesului legislativ.
Avize negative,
tergiversarea
1

informaţii privind subsolul

1.1.6. Modificarea Instrucțiunii cu privire la
clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate
de substanțe minerale utile solide aprobată prin
ordinul Ministerului Mediului nr. 35 din 8.05.2014
1.1.7. Modificarea Instrucțiunii cu privire și
clasificarea rezervelor exploatabile și resurselor
prognozate de ape subterane potabile, tehnice și
minerale aprobată prin ordinul Ministerului
Mediului nr. 35 din 8.05.2014
1.1.8. Aprobarea înregistrarea la Ministerul Justiţiei
şi Publicarea în Monitorul Oficial a 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.
1.1.9. Implementarea Ghişeului unic şi asigurarea
eliberării actelor permisive prin intermediul
Ghişeului unic

și aprobată
ordinul
MADRM
Instrucțiune
modificată

Trimestrul
II

Bugetul de
stat

DG

procesului legislativ,
fluctuația
personalului calificat
Avize negative

Instrucțiune
modificată

Trimestrul
II

Bugetul de
stat

DG

Avize negative

Ordin
aprobat

Trimestrul
I

Bugetul de
stat

DFS
DG
SFSIS

Neânregistrarea de
către Ministerul
Justiţiei

Ordin
aprobat

Trimestrul
I

Bugetul de
stat

DFS
DG
SFSIS

Probleme tehnice în
procesul scanare
introducere în baza
de date şi eliberarea
actelor permisive,
lipsa utilajului de
scanare a proiectelor
perimetrelor miniere
şi geologice
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1.2.Participarea la
elaborarea proiectelor de
acte legislative și
normative, standarde,
norme, reguli,
recomandări metodice în
domeniul folosirii și
protecției subsolului

1.2.1. Analizarea actelor normative existente în
domeniul folosirii şi protecţiei subsolului.

Proiecte de
acte
normative
elaborate

Bugetul de
stat

DFS

- nerespectarea
termenelor limită;

Trimestrul
I-IV

1.2.2. Elaborarea propunerilor, asigurarea
transparenței în procesul de elaborare.

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 şi întocmirea
actului de 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

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 compensării
cheltuielilor pentru lucrările de prospecţiuneevaluare, realizate din contul mijloacelor bugetului

2.1.2Anularea/modificarea actului de confirmare a
perimetrului geologic

Nr.
pachetelor
de
documente
verificate şi
nr.
perimetrelor
geologice
eliberate
Nr. actelor
perimetrelor
geologice
modificate/a
nulate
Numărul
tabelelor
completate

Trimestrul
I-IV
La
solicitare

Bugetul de
stat

DG

Lipsa solicitărilor

Trimestrul
I-IV
La
solicitare

Bugetul de
stat

DG

Lipsa solicitărilor

Trimestrul
I-IV
La
solicitare

Bugetul de
stat

DG

Lipsa solicitărilor

Numărul
tabelelor
completate

Trimestrul
I-IV
La

Bugetul de
stat

DG

Lipsa solicitărilor
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stat
2.3.Coordonarea
normativelor pierderilor
de substanţe minerale la
extragere.

de stat
2.3.1. Verificarea normativelor pierderilor de Normative
substanțe minerale utile prezentate și coordonarea coordonate,
acestora
conform
solicitărilor

solicitare
Trimestrul
I-IV
La
solicitare

2.4.Coordonarea
proiectelor perimetrelor
miniere,
eliberarea
actelor de confirmare a
perimetrelor
miniere
precum
şi
anularea
acestora în conformitate
cu legislaţia în vigoare.

2.4.1. Verificarea argumentării tehnico-economică
a limitelor perimetrului minier conform suprafeţei şi
adâncimii
2.4.2. Asigurarea extragerii raţionale a substanţelor
minerale utile
2.4.3. Asigurarea protecţiei mediului înconjurător
de influenţa nocivă a lucrărilor de extragere a
substanţelor minerale utile

2.5. Expertizarea
documentaţiei tehnice
(tehnologice) de proiect
privind exploatarea
zăcămintelor de
substanţe minerale utile,
construirea
întreprinderilor de
prelucrare şi
construcţiilor subterane
nelegate de extragerea
substanţelor minerale
utile.

Nr. actelor
de
confirmare
a
perimetrelor
miniere
eliberate şi
anulate,
Conform
solicitărilor
2.5.1. Asigurarea extragerii depline şi complexe a
Avize de
substanţelor minerale utile de bază şi a celor
conformitat
secundare stratificate împreună
e sau
neconformit
2.5.2. Asigurarea extragerii şi folosirii raţionale a
ate a
rocilor de decopertare în procesul de exploatare a
proiectelor
zăcămintelor
2.5.3. Asigurarea existenței planurilor de recultivare de lucru cu
reglementăr
a terenurilor afectate de lucrări miniere cu
ile tehnice
depozitarea şi păstrarea stratului de sol fertil în
şi cu
conformitate cu cerinţele tehnico-normative în
cerinţele
vigoare
2.5.4. Asigurarea respectării măsurilor privind stabilite de
protecţia subsolului şi mediului înconjurător, legislaţia în

Bugetul de
stat

DFS

Trimestrul
I-IV
La
solicitare

Bugetul de
stat

DFS

Trimestrul
I-IV
La
solicitare

Bugetul de
stat

DFS

Prezentarea
informațiilor
incomplete
Lipsa solicitărilor
Personalul
insuficient
Prezentarea
informaţiilor
incomplete
Lipsa solicitărilor

Prezentarea
informaţiilor
incomplete
Lipsa solicitărilor
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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
2.7 Întocmirea
concluziilor geologice şi
prezentarea în termen
către MADRM, pentru
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

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
2.6.3 Examinarea solicitărilor privind lichidarea
sondelor arteziene
2.6.4 Examinarea documentaţiei tehnice de proiect
pentru forarea sondelor arteziene

vigoare în
domeniu
Numărul
dosarelor
examinate
Numărul
coordonăril
or eliberate
coordonări
eliberate
Proiecte
coordonate

2.6.5 Examinarea documentaţiei tehnice de proiect
pentru lichidarea sondelor arteziene
2.7.1 Examinarea solicitărilor referitoare la
folosirea sectoarelor de subsol pentru cercetare
geologică sau extragerea substanțelor 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

Proiecte
coordonate
solicitări
examinate,
răspunsuri
întocmite
concluzii
întocmite

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

Lista
întocmită
remisă
MADRM
spre

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

Bugetul de
stat

DFS

Defecțiuni tehnice

Personal insuficient

Lipsa cererilor
Nerespectarea
termenelor limită
Erori de execuție

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

Bugetul de
stat

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

DFS

Nerespectarea
termenelor limită

Lipsa solicitărilor;

Erori de execuție

DFS

Lipsa solicitărilor;
Erori de execuție

La
solicitare
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subsol pentru
prospecţiuni şi explorări
şi/sau extragerea
substanţelor minerale
utile.

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

aprobare,
însoțită de
concluzii
geologice
pachete de
documentaţi
e geologică
întocmite

Şedinţe ale
Comisiei de
concurs
organizate

2.8.4.Sistematizarea şi evidenţa Proceselor Verbale Procese
ale Şedinţelor Comisiei de concurs şi a Verbale
documentaţiei de participare la concurs.
întocmite

conform
termenilor
stabiliţi de
legislaţia
în vigoare.

Erori de execuție
Personal insuficient

Erori de execuție
Lipsa cvorumului
Neîncadrarea în
termenii prevăzuți de
publicare
Nerespectarea
termenilor
Erori de execuție
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2.9.
Întocmirea
şi
eliberarea avizelor cu
privire la lipsa sau
existenţa zăcămintelor de
substanţe minerale utile
pe teritoriile preconizate
pentru construcţie.

2.9.1. Verificarea corectitudinii pachetului de
documente prezentate pentru avizare şi întocmirea
avizelor privind coordonarea amplasării obiectelor
de construcție

Nr.
pachetelor
de
documente
verificate
Nr.
coordonăril
or eliberate

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

SFSIS

La
solicitare

Prezentarea
informațiilor
incomplete
Lipsa solicitărilor

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
lucrărilor de explorări
geologice a substanțelor
minerale utile solide,
lucrărilor
hidrogeologice, geologoinginerești, de cartare

3.2.1 Avizarea, coordonarea, aprobarea proiectelor
cu privire la efectuarea lucrărilor de prospecţiuni şi
explorări geologice, (inclusiv a monitoringului stării
subsolului, finanţate din bugetul de stat)
3.2.2 Examinarea, coordonarea, avizarea dărilor de
seamă, rapoartelor geologice prezentate în urma
rezultatelor lucrărilor de prospecţiuni şi explorări

170 posturi
automate de
monitorizar
e a nivelului
şi
temperaturii
apelor
subterane
instalate
2 proiecte
coordonate
Numărul
dărilor de
seamă

Trimestrul
IV

Bugetul de
stat

DG

Risc extern
Lipsa finanțării
Obiectivul se
presupune a fi
îndeplinit prin
finanțare externă (în
cadrul unor proiecte
naționale/
internaționale)

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

DG

Neprezentarea
proiectelor

Trimestrul
I-IV
Conform

Bugetul de
stat

DG

Neprezentarea
rapoartelor
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geologică şi
monitoringul proceselor
exogene geologice
periculoase,
monitoringul apelor
subterane
3.3. Efectuarea analizei
sistematice a gradului de
cercetare geologică a
teritoriului republicii și a
stării bazei de materie
primă minerale

geologice

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

3.3.2 Elaborarea notelor informative trimestriale
referitor la derularea programelor de monitoring al
apelor subterane și a monitorizării proceselor
geologice exogene pe teritoriul Republicii
Moldova;
3.4.
Organizarea
şi 3.4.1. Înregistrează materialele geologice prezentate
asigurarea desfăşurării către CSR
şedinţelor Comisiei de
stat pentru rezervele de 3.4.2.Întocmirea contractului pentru efectuarea
substanţe minerale utile expertizei cu agentul economic
larg răspândite (CSR).
3.4.3Întocmirea contractului cu experții geologici
pentru efectuarea expertizei
3.4.4. Organizarea şedinţelor şi
proceselor verbale ale CSR
3.4.5.Eliberarea proceselor verbale

întocmirea

prezentate
spre
examinare

solicitărilo
r

numărul
alunecărilor
de teren
digitalizate

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

4 note
informative
elaborate
Numărul
cererilor
înregistrate
Numărul
contractelor
întocmite
Numărul
contractelor
întocmite
Numărul
şedinţelor
organizate
Numărul
proceselor
verbale

DG

DG

Fluctuația
personalului calificat
,
lipsa programelor
GIS,
defectări
calculatoare

Lipsa solicitărilor

La
solicitare

DG

La
solicitare

DG

La
solicitare

Bugetul de
stat

DG

La
solicitare

Bugetul de
stat

DG

La
solicitare

Bugetul de
stat

DG
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3.5.Monitorizarea
efectuării lucrărilor de
cercetări
geologice
efectuate din contul
mijloacelor bugetului de
stat

3.5.1 Verificarea aplicării metodelor şi procedeelor
raţionale şi eficiente de cercetare geologică a
subsolului conform Proiectelor aprobate;
3.5.2 Stabilirea veridicităţii determinării 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.
3.6.1 Examinarea solicitărilor

3.6.Întocmirea
materialelor informative,
răspunsurilor
la
solicitările ministerelor,
3.6.2 Întocmirea răspunsurilor conform actelor
întreprinderilor
şi
legislative și normative
persoanelor fizice şi
juridice

eliberate
12 acte
verificate,
nivelul
realizare

Nr.
materialelor
geologice
studiate
Nr.
răspunsurilo
r întocmite

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

DFS

Insuficienţa
personalului calificat
Prezentarea
informaţiei
incomplete şi cu
întârziere
Deficitul resurselor
financiare

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

DG
DFS
SFSIS

Prezentarea
informaţiei
incomplete
Personal insuficient

Obiectivul nr.4: Programul de măsuri pentru implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru
pentru perioada 2017-2022
4.1. Identificarea zonelor
de interacțiune a apelor
de suprafață și subterane
și evaluarea calității apei
în zonele respective
(Programul de măsuri
pentru
implementarea
Planului de gestionare a
districtului
bazinului

4.1.1. Elaborarea Studiului de prefezabilitate pentru
implementarea proiectului „Identificarea zonelor de
interacțiune a apelor de suprafață și subterane și
evaluarea calității apei în zonele respective”

Nivelul de
întocmire

Trimestrul
II

Bugetul de
stat

SFSIS
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hidrografic Nistru pentru
perioada 2017-2022)
4.2.
Codificarea 4.2.1. Codificarea corpurilor de apă de subterane
corpurilor de apă de
subterane (Programul de
măsuri
pentru
implementarea Planului
de
gestionare
a
districtului
bazinului
hidrografic Nistru pentru
perioada 2017-2022)

Numărul
corpurilor
de apă

Trimestrul
II

Bugetul de
stat

SFSIS

Obiectivul nr.5: Dezvoltare bazei de materie primă

5.1.Colaborarea
internaţională

5.2. Inventarierea
zăcămintelor şi
manifestărilor de
substanţe minerale utile
de pe teritoriul
Republicii Moldova

Semnarea 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 și Resurse
Minerale Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului din Republica Moldova
Elaborarea propunerilor pentru implementarea
Memorandumului de înțelegere
Elaborarea Studiului de prefezabilitate pentru
implementarea proiectului ”Inventarierea
zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale
utile de pe teritoriul Republicii Moldova”

Memorandu
m semnat

Trimestrul Bugetul de
III
stat
SFSIS

Proiectul
elaborat

Trimestrul
IV

Bugetul de
stat

Proiectul
elaborat

Trimestrul
I

Bugetul de
stat

SFSIS

Relații internaționale
Tergiversarea
semnării de către
reprezentanţii părţii
chineze
Fluctuația
personalului calificat
Fluctuația
personalului calificat

SFSIS

Obiectivul nr.6. Colectarea, înregistrarea și păstrarea informației privind subsolul
6.1.Ţinerea Cadastrului 6.1.1. Verificarea, colectarea, analiza informațiilor
de stat a zăcămintelor şi din rapoartele geologice şi proceselor verbale
manifestărilor
de

Nr.
rapoarte-lor
şi procese-

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

DG

Fluctuația
personalului
calificat,
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substanţe minerale utile
solide
6.1.2. Completarea şi ţinerea evidenţei
paşapoartelor zăcămintelor de substanţe minerale
utile solide.
6.2. Întocmirea dărilor
de seamă a balanţelor
rezervelor de substanţe
minerale utile pentru
anul
2018
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
6.3. Sistematizarea
fişelor de evidenţă a
sondelor şi izvoarelor

6.2.1 Verificarea rapoartelor anuale Formularelor
5-gr, 6-gr și 7 gr conform cerințelor instrucțiunii
6.2.2 Întocmirea balanței de stat a rezervelor de
substanțe minerale utile
6.2.3 Evidența rapoartelor 5-gr și 6-gr conform
prevederilor legislației în vigoare
6.2.4 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,
zăcămintelo
r luate la
evidență

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

Nr. fișelor
prezentate

6.4.Înregistrarea de stat a 6.4.1. corectitudinea și plenitudinea completării
lucrărilor de cercetare documentelor prezentate spre înregistrare
geologică a subsolului
6.4.2. verificarea lipsei datoriilor referitor la
lucrările geologice, înregistrate în anii precedenți

6.5. Luarea în primire,
verificarea corectitudinii
întocmirii dărilor de

lor verbale
examinate
80
paşapoarte
completate

6.5.1. verificarea corectitudinii materialelor
geologice prezentate pentru păstrare permanentă
6.5.2. evidența dărilor de seamă geologice

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

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

DG

Trimestrul
II

Bugetul de
stat

SFSIS

Trimestrul Bugetul de
stat
I-IV

SFSIS

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

SFSIS

Trimestrul
I-IV

Bugetul de
stat

SFSIS

defectări
calculatoare
Fluctuația
personalului
calificat, defectări
calculatoare
Prezentarea
informațiilor
incomplete și cu
întârziere;
Personalul
insuficient;
Lipsa
informației
pentru actualizare

Prezentarea
informațiilor
incomplete și cu
întârziere;
Prezentarea
informațiilor
incomplete și cu
întârziere;
erori de înregistrare
Prezentarea
informațiilor
incomplete și

cu
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seamă geologice pentru
stocarea permanentă în
Fondul de stat de
informaţii privind
subsolul.
6.6.Evidenţa, păstrarea,
restaurarea şi eliberarea
dărilor
de
seamă
geologice în folosinţă
persoanelor interesate,la
solicitare.
6.7. 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

examinate
și primite în
Fond

întârziere;
erori de înregistrare

6.6.1. păstrarea, restaurarea materialelor în Fond
6.6.2. deservirea solicitanților cu materialele
geologice din Fond; evidența materialelor eliberate

Numărul
solicitanțilo
r deserviți.
Nivelul de
deservire

Fluctuația
personalului
calificat,
fraude și activități
criminale

6.7.1. revizuirea lucrărilor de identificare a
corpurilor de apă
6.7.2. evaluare riscurilor și presiunii corpurilor de
apă
6.7.3. delimitarea corpurilor de apă transfrontaliere

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

Trimestrul Bugetul de
stat
I-IV

SFSIS

Trimestrul
I-IV

SFSIS
Bugetul de
stat

Finisarea lucrărilor a
proiectului dat

Obiectivul nr.7. Implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Agenției
7.1.Organizarea
şi 7.1.1.desfășurarea concursului
monitorizarea
implementării procedurii 7.1.2. organizarea perioadei de probă
de ocupare a funcției
publice
vacante prin 7.1.3. promovare și transfer
concurs, promovare și
transfer

Numărul
funcțiilor
publice
ocupate

Trimestrul
I-IV

Bugetul
de stat

SRUPSC Neprezentarea
candidaților la
concurs
Tergiversarea
organizării probelor
de concurs (proba
scrisă, interviu)
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7.2.Întocmirea ordinelor Întocmirea ordinilor
cu privire la personal
7.2.1. cu privire la activitatea de bază
7.2.2. cu privire la personal
7.3. Întocmirea,
prezentarea și
completarea dărilor de
seamă privind evidența
personalului Agenției și
fișelor de post
7.4.Crearea
și
administrarea bazei de
date
computerizate
privind funcțiile publice
și funcționarii publici

7.3.1. elaborarea dărilor de seamă
7.3.2. prezentarea dărilor de seamă la Biroul
Național de Statistică și Ministerul Finanțelor

7.4.1. creează baza de date computerizată
7.4.2. acumulează și analizează informația cu
privire la personal
7.4.3 întocmește informația cu privire la personal

Director adjunct al Agenţiei pentru Geologie
şi Resurse Minerale

Nr.
ordinelor
elaborate,
nivelul lor
Nivelul de
completare,
termenii de
prezentare

Trimestrul
I-IV

Bugetul
de stat

SRUPSC Defecțiuni de ordin
tehnic, erori la
întocmirea ordinilor

Trimestrul
I–IV

Bugetul
de stat

Nivelul de
completare
(%)

Trimestrul
I–IV

Bugetul
de stat

SRUPSC Nerespectarea
proceselor,
procedurilor sau a
instrucțiunilor de
lucru
Fluctuația
personalului
SRUPSC Defecțiuni de ordin
tehnic ale sistemului

Igor LUNGU

_____________
(semnătura)

______________
(data)

Șef Direcția Geologică (DG)

Daniela Raducan

_____________

Șef Direcția Folosirea Subsolului (DFS)

Mariana Merlan

_____________

Șef Secția Fondul de Stat de Informații privind Subsolul (SFSIS)

Boris Iurciuc

Specialist principal, Serviciul Resurse Umane, Probleme Speciale,
Cancelarie (SRUPSC)

Larisa Bogaci

Coordonat: Secretar de Stat

Valentina ŢAPIŞ

_____________

_____________
(semnătura)

______________
(data)
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