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Planul de acțiuni 

al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale pentru anul 2017 
 

Nr. Acţiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termenul de 

realizare 

(trimestre) 

Responsabil 

(direcție/servic

iu/secție) 

Riscuri 

1 2 3 4 5 6 

 

Obiectivul nr. 1.   Dezvoltarea cadrului  normativ în domeniul gestionării și cercetării subsolului 
1.1. Elaborarea și aprobarea Hotărârii de Guvern cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de efectuarea a expertizei de stat a 

informației geologice 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

 Trimestrul II DG Avize negative, completări și 

obiecții ce necesită timp de 

redactare a proiectului de HG 

1.2. Elaborarea și aprobarea Hotărârii de Guvern cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de amplasare a construcţiilor pe 

suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale 

utile 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

Trimestrul IV SFSIS Tergiversarea procesului 

legislativ 

1.3. Elaborarea instrucțiunii privind etapele 

cercetării geologice, pentru substanțele 

minerale utile solide 

Instrucţiune 

aprobată 

Trimestrul III DG Fluctuația personalului 

calificat 

1.4.   Elaborarea instrucțiunii privind ținerea 

gradului de studiere geologică, hidrogeologică, 

geologo-inginerească și geofizică a teritoriului 

Republicii Moldova. 

Instrucţiune 

aprobată 

Trimestrul  II SFSIS Tergiversarea procesului 

legislativ 

1.5. Elaborarea pașaportului punctului de 

monitorizare a apelor subterane și ghidului 

metodic de completare a pașaportului 

Acte aprobate Trimestrul  II DG Fluctuația personalului 

calificat 

 

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 

Nr. pachetelor de 

documente 

verificate și nr. 

actelor 

perimetrelor 

geologice eliberate 

Trimestrul I-IV 

La solicitare 

 

DG Lipsa solicitărilor 
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2.2. Asigurarea calculării normativelor și 

compensarea cheltuielilor pentru lucrări de 

prospecțiune și explorări geologice realizate din 

contul mijloacelor bugetului de stat 

4 tabele 

completate 

Trimestrul I-IV 

 

DG Lipsa solicitărilor 

2.3. Coordonarea normativelor pierderilor de 

substanţe minerale la extragere. 

Normative 

coordonate 

 (Conform 

solicitărilor) 

Trimestrul I-IV 

 

DCGSM Personal insuficient 

Prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Lipsa solicitărilor 

2.4. Coordonarea proiectelor perimetrelor miniere, 

eliberarea actelor de confirmare a perimetrelor 

miniere precum şi anularea acestora în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Nr. actelor de 

confirmare a 

perimetrelor 

miniere eliberate şi 

anulate 

(Conform 

solicitărilor) 

Trimestrul I-IV 

 

DCGSM Prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Lipsa solicitărilor 

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. 

Avize de 

conformitate sau 

neconformitate a 

proiectelor de 

lucru cu 

reglementările 

tehnice şi cu 

cerinţele stabilite 

de legislaţia în 

vigoare în 

domeniu elaborate 

 (Conform 

solicitărilor) 

Trimestrul I-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCGSM Prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Lipsa solicitărilor 

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. 

nr. avizelor și 

coordonărilor 

eliberate, 

proiectelor 

coordonate 

Trimestrul I-IV 

La solicitare 

 

 

DFS Defecțiuni tehnice, personal 

insuficient, lipsa cererilor 

2.7. Atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol 

pentru prospecţiuni şi explorări geologice şi/sau 

valorificare industrială. 

nr. solicitări 

examinate,   

răspunsuri 

întocmite, nr. 

Trimestrul I-IV 

La solicitare 

 

 

DFS Personal insuficient; 

Nerespectarea termenelor 

limită; 

Prezentarea informației 
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concluziilor   și 

contractelor 

întocmite  

incomplete și cu întîtziere 

2.8. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

pentru  dreptul de folosinţă asupra sectoarelor 

de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau 

extragerea substanţelor minerale utile. 

nr. pachetelor de  

documentaţie 

geologică 

întocmită; 

Şedinţe  Comisiei 

de concurs 

organizate; 

Procese Verbale   

întocmite 

Trimestrul I-IV 

La solicitarea 

agenţilor 

economici 

conform 

termenilor 

stabiliţi de 

legislaţia în 

vigoare. 

DFS Lipsa solicitărilor; 

Erori de execuție; 

 

Personal insuficient 

 

Capacitate insuficientă la 

elaborare 

 

2.9. Întocmirea şi eliberarea avizelor cu privire la 

lipsa sau existenţa zăcămintelor de substanţe 

minerale utile agenţilor economici şi 

persoanelor fizice 

Nr. coordonărilor 

Nivelul și termenii 

Trimestrul I-IV 

La solicitare 

 

SFSIS Prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Lipsa solicitărilor 

Obiectivul nr.3.  Monitorizarea  efectuării lucrărilor de cercetări geologice,  monitoringul  proceselor exogene geologice 

periculoase și a apelor subterane 

3.1. Modernizarea rețelei de monitorizare a apelor 

subterane 

170 posturi 

automate de 

monitorizare a 

nivelului şi 

temperaturii  

apelor subterane 

instalate 

Trimestrul  IV 

 

DG Risc extern 

Lipsa finanțării 

Obiectivul se presupune a fi 

îndeplinit prin finanțare 

externă (în cadrul unor 

proiecte 

naționale/internaționale) 

3.2. Dirijarea metodică a lucrărilor de explorări 

geologice a substanțelor minerale utile solide, 

lucrărilor hidrogeologice, geologo-inginerești, 

de cartare geologică şi monitoringul  proceselor 

exogene geologice periculoase, monitoringul 

apelor subterane 

2 proiecte 

coordonate 

10 dări de 

seamă/rapoarte 

geologice 

elaborate 

 

Trimestrul I-IV 

 

DG Neprezentarea proiectelor, 

rapoartelor  

3.3. Efectuarea analizei sistematice a gradului de 

cercetare geologică a teritoriului republicii și a 

stării bazei de materie primă minerale 

4 note informative 

elaborate  

Trimestrul I-IV 

 

 

DG 

Fluctuația personalului 

calificat, 

Lipsa programelor GIS,  

defectări la calculatoare 
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3.4. Organizarea şi asigurarea desfăşurării şedinţelor 

Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe 

minerale utile larg răspîndite(CSR). 

10 contracte 

întocmite; 

2 şedinţe 

organizate; 

10 procese verbale 

La solicitare DG Lipsa solicitărilor 

3.5. Monitorizarea efectuării lucrărilor de cercetări 

geologice efectuate din contul mijloacelor 

bugetului de stat 

12 acte verificate, 

nivelul 

Trimestrul I-IV 

 

DG 

DCGSM 

Insuficienţa personalului 

calificat 

 Prezentarea informaţiei 

incomplete şi cu întîrziere 

Deficitul resurselor financiare 

3.6. Întocmirea materialelor informative, 

răspunsurilor la solicitările ministerelor, 

întreprinderilor şi persoanelor fizice şi juridice 

Nr. materialelor 

geologice studiate 

Nr. răspunsurilor 

întocmite 

Trimestrul I-IV 

 

DG 

DFS 

DCGSM 

SFSIS 

Prezentarea informaţiei 

incomplete 

Personal insuficient 

Obiectivul nr.4.   Colectarea, înregistrarea  și păstrarea informației privind subsolul 
 

4.1. Ţinerea Cadastrului de stat a zăcămintelor şi 

manifestărilor de substanţe minerale utile solide 

Nr. rapoartelor 

geologice şi 

proceselor verbale 

examinate 

60 paşapoartelor 

completate 

Trimestrul  I-IV 

 

DG Fluctuația personalului 

calificat 

 

4.2. Întocmirea dărilor de seamă a balanţelor 

rezervelor de substanţe minerale utile pentru 

anul 2016 conform dărilor de seamă de stat ale 

întreprinderilor miniere (formularul nr.5-gr, 

nr.6-gr) şi introducerea lor în baza de date 

Balanța întocmită 

în termen, % 

completării 

balanței. 

Nr. rapoartelor, 

zăcămintelor luate 

la evidență 

Trimestrul II SFSIS Prezentarea informaţiilor 

incomplete și cu întârziere; 

Personal insuficient;  

Lipsa informației pentru 

actualizare 

 

4.3. Sistematizarea  fişelor de evidenţă a sondelor şi 

izvoarelor 

Nr. fișelor 

examinate 

Nr. sondelor și 

izvoarelor trecute 

pe cartă 

Trimestrul I-IV 

 

SFSIS Prezentarea informaţiilor 

incomplete şi cu întîrziere 

4.4. Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare 

geologică a subsolului 

Nr. lucrărilor de 

cercetare 

Trimestrul I-IV 

 

SFSIS Prezentarea informaţiilor 

incomplete şi cu întîrziere, 
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geologică a 

subsolului 

înregistrate 

erori de înregistrare 

4.5. Luarea în primire, verificarea corectitudinii 

întocmirii dărilor de seamă geologice pentru 

stocarea permanentă în Fondul de stat de 

informaţii privind subsolul. 

Numărul dărilor  

de seamă 

examinate 

Trimestrul I-IV 

 

SFSIS Prezentarea informaţiilor 

incomplete şi cu întîrziere 

4.6. Evidenţa, păstrarea, restaurarea şi eliberarea 

dărilor de seamă geologice în folosinţă 

persoanelor interesate, la solicitare. 

Numărul 

solicitanților 

deserviți. 

Nivelul de 

deservire 

Trimestrul I-IV 

 

SFSIS Fluctuația personalului 

calificat, 

fraude și activități criminale 

Obiectiv
 
nr.5

      Implementarea unui  management  eficient al  resurselor umane în cadrul Agenției     
 

5.1. Organizarea şi monitorizarea implementării 

procedurii de ocupare a funcției publice  

vacante prin concurs, promovare și transfer 

Numărul funcțiilor 

publice ocupate 

Trimestrul I-IV 

 

SRUPSC Neprezentarea candidaților  la 

concurs 

Tergiversarea organizării 

probelor de concurs (proba 

scrisă, interviu) 

5.2. Întocmirea ordinelor cu privire la personal Nr. ordinelor 

elaborate, 

nivelul lor 

Trimestrul I-IV 

 

SRUPSC Defecțiuni de ordin tehnic 

Erori la întocmirea ordinilor 

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 

 

SRUPSC Nerespectarea proceselor, 

procedurilor sau a 

instrucțiunilor de lucru 

Fluctuația personalului 

5.4. Crearea și administrarea bazei de date 

computerizate privind funcțiile publice și 

funcționarii publici 

Nivelul de 

completare (%) 

Trimestrul I–IV 

 

Bogaci 

Larisa 

Defecțiuni de ordin tehnic ale 

sistemului 

5.5. Implementarea în cadrul Agenției a sistemului 

de management financiar și control public 

intern (MFC) 

 

Obiective 

operaționale 

stabilite, 

Planuri de acțiuni 

anuale aprobate,   

Registre ale 

riscurilor 

Trimestrul I 

 

 

 

 

 

 

???  
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elaborate, 

Rapoarte privind 

MFC elaborate, 

Declarația de bună 

guvernare emisă 

 

Procese 

operaționale 

identificate și 

descrise 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I-IV 

 

 

Obiectivul nr. 6. Participarea în cadrul procesului de reformare a sistemului de control al activității de întreprinzător. 
 

6.1. Asigurarae implementării reformelor în 

domeniul controlului geologic de stat 

    

6.2. Examinarea proceselor-verbale cu privire la 

contravenţii întocmite de către organele de 

constatare şi remise Agenţie conform 

competenţelor 

Elaborarea 

Hotărîrilor pe 

cauze 

contravenţionale, 

aplicarea 

amenzilor către 

contravenienţi, 

declararea nulă a 

proceselor-verbale 

cu privire la 

contravenţie, 

supravegherea 

achitării amenzilor 

aplicate  

(Conform 

solicitărilor) 

Trimestrul I –  

IV 

 

DCGSM Cunoştinţă, experienţă şi 

pregătire insuficientă a 

agenţilor constatatori care 

întocmesc procesele-verbale 

cu privire la contravenţii 

Prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Indicarea greşită a datelor de 

contact ale contravenienţilor 


