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Raportul de activitate al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale pentru anul 2016 

 
Acțiuni Subacțiuni Indicatori de produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsa

bili  

Nivel de realizare 

Obiectivul nr.1: Asigurarea unui cadru politic și legislativ adecvat pentru protecția și utilizarea durabilă a resurselor minerale naturale 
 

1.1.Elaborarea 

Hotărîrilor de 

Guvern, 

instrucțiunilor și 

normelor metodice 

1.1.1 Înaintarea spre avizare și expertizare 

a proiectului Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de efectuarea a expertizei 

de stat a informației geologice 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

DG 

 

Realizat parțial  

În proces de avizare 

1.1.2 Înaintarea spre aprobare a 

Instrucțiunii privind conținutul-cadru al 

Rapoartelor cu calculul 

resurselor/rezervelor minerale 

Instrucţiune 

aprobată 

Trimestrul II DG 

 
Realizat  

Instrucțiune aprobată, ordinul 

Ministerului Mediului nr.73 

din 30 mai 2016. 

1.1.3 Înaintarea spre aprobare a 

Instrucțiunii  privind etapele de lucrări 

hidrogeologice şi cerințele către 

rezultatele finale 

Instrucţiune  

aprobată 

Trimestrul II DG Realizat 
Instrucțiune aprobată, Ordinul 

Ministerului Mediului nr.37 

din 18.03.2016 

1.2. Asigurarea 

controlului asupra 

folosirii raţionale şi 

protecţiei subsolului 

1.2.1 Efectuarea controalelor geologice de 

stat şi a supravegherii miniere de stat  

Întocmirea actelor 

de control, a 

proceselor verbale-

contravenţionale, 

înaintarea către 

Ministerul Mediului 

a propunerilor 

privind limitarea, 

suspendarea sau 

anularea dreptului de 

folosinţă asupra 

subsolului şi 

sesizarea Camera de 

Licenţiere în cazul 

depistării de 

Trimestrul  

I – IV 

DCGSM Realizat parțial  

22 controale efectuate, 

12 procese-verbale 

contravenţionale înmînate, 

 4 prescripţii privind 

înlăturarea încălcărilor 

constatate, 

3 propuneri privind limitarea, 

suspendarea sau anularea 

dreptului de folosinţă asupra 

subsolului 

1.2.2 Inspectarea întreprinderilor miniere 

privind corectitudinea exploatării 

zăcămintelor de substanţe minerale utile 

1.2.3 Controlul efectuării lucrărilor de 

cercetări geologice efectuate din bugetul 

de stat   
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încălcări ale 

condiţiilor de 

licenţiere la folosirea 

subsolului 

1.3.Participarea 

la elaborarea 

proiectelor de 

Instrucţiuni, Legi  

şi Regulamente 

în domeniul 

folosirii 

subsolului 

1.3.1 Analizarea actelor normative 

existente în domeniul  folosirii şi 

protecţiei subsolului. Proiecte de acte 

normative 

elaborate, la 

solicitare. 

Trimestrul 

   I-IV 

DG, 

DFS, 

DCGSM,  

SFSIS 

Realizat 

conform solicitărilor au 

fost prezentate 60 de avize 

1.3.2 Participarea la elaborare, 

asigurarea transparenței în 

procesul de elaborare 

1.4. Proiecte de 

Hotărîri de Guvern 

1.4.1 Înaintarea spre avizare şi expertizare 

proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind 

modul de amplasare a construcţiilor pe 

suprafeţele cu zăcăminte de substanţe 

minerale utile 

Proiectul elaborat și 

aprobat 
Trimestrul II SFSIS 

Realizat parțial  

Proiectul a fost elaborat, apoi 

respins de către Comisia de 

Stat pentru Reglementarea 

Activității de Întreprinzător ( 

scr. nr 04/1-GL-69 din  

22.07.2016) 

1.4.2 Elaborarea  proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului  

privind modul de prezentare a dărilor de 

seamă de către beneficiarii subsolului. 

suplimentar elaborat  SFSIS 

Realizat  

Aprobat 

HG nr. 1131 din  12.10.2016, 

publicat:  14.10.2016 în 

Monitorul Oficial nr. 360 

1.5. Proiecte de 

regulamente, 

instrucţiuni, reguli, 

norme, îndrumări 

metodice, formulare 

1.5.1 Înaintarea spre reavizare și 

expertizare a 3 proiecte de Instrucţiunii 

1. 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. 

2. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea 

de stat a lucrărilor de cercetare geologică 

Instrucțiuni 

elaborate 
Trimestrul II SFSIS 

 

 

 

Realizat  

Aprobat prin Ordinul MM nr. 

79 din 07.06.2016 

 

 

Realizat  

Aprobat 
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a subsolului. 

 

3. Instrucţiunea privind ținerea gradului 

de studiere geologică, hidrogeologică, 

geologo-inginerească şi geofizică a 

teritoriului Republicii Moldova. 

 prin Ordinul MM nr. 79 din 

07.06.2016  

Realizat parțial 

 Transmisă pentru aprobare 

Ministerului Mediului  (scr. nr 

985/04 din 7.11.2016) 

Obiectul nr.2:  Asigurarea utilizării raționale a resurselor minerale utile 
 

2.1. Întocmirea şi 

eliberarea actului 

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; 

Nr. pachetelor de 

documente verificate 

Trimestrul I-

IV 

La solicitare 

 

DG 

 
Realizat 

Verificate 10 pachete  de 

documente în vederea 

întocmirii actului perimetrului 

geologic 

2.1.2 Studierea concluziei geologice şi a 

contractului de atribuire în folosință a 

sectorului de subsol solicitat 

Nr. concluziilor şi 

contractelor  studiate 

Trimestrul I-

IV 

La solicitare 

 

Realizat 

Studiate 10 concluzii 

geologice şi 10 contracte de 

atribuire în folosință  a 

sectoarelor de subsol pentru 

eliberarea ulterioară a actului 

de confirmare a perimetrului 

geologic 

2.1.3 Întocmirea actului perimetrului 

geologic 

Nr. actelor 

perimetrelor 

geologice eliberate 

Trimestrul I-

IV 

La solicitare 

 

Realizat 

Perfectate și eliberate: 10 acte 

de confirmare al perimetrului 

geologic și 2 acte adiționale de 

modificare al unui perimetru 

geologic 

 

2.1.4 Anularea actului perimetrului 

geologic 

Nr. actelor 

perimetrelor 

geologice 

Trimestrul I-

IV 

La solicitare 

 

 Realizat 

Ca urmare a modificării 

suprafeței de cercetare 

geologică s-a anulat un act de 

confirmare a perimetrului 

geologic. Anulat prin ordinul 

Agenției nr.4 din 17.02.2016 

2.2. Ţinerea 

Cadastrului de stat a 

2.2.1 Verificarea, colectarea, analiza 

informațiilor din rapoartele geologice şi  

Nr. rapoartelor 

geologice şi 

Trimestrul I-

IV 

DG Realizat 

Examinate 78 rapoarte 
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zăcămintelor şi 

manifestărilor de 

substanţe minerale 

utile solide. 

proceselor verbale proceselor verbale 

examinate 

 

La solicitare 

 

geologice și  procese-verbale 

în vederea completării 

cadastrului de stat a 

zăcămintelor şi manifestărilor 

de substanţe minerale utile. 

2.2.2 Completarea şi ţinerea evidenţei 

paşapoartelor zăcămintelor de substanţe 

minerale utile solide. 

 

Nr. paşapoartelor 

completate 

Trimestrul 

 I-IV 

La solicitare 

 

DG Realizat 

Completate 78 paşapoarte a 

zăcămintelor şi manifestărilor 

de substanţe minerale utile 

2.3. Asigurarea 

calculării 

normativelor și 

compensarea 

cheltuielilor pentru 

lucrări de 

prospecțiune și 

explorări geologice 

realizate din contul 

mijloacelor 

bugetului de stat 

2.3.1 Întocmirea tabelului cu calculul 

compensării cheltuielilor la atribuirea 

pentru valorificare industrială a 

zăcămîntului de substanţe minerale utile, 

explorat din contul mijloacelor bugetului 

de stat   

Nr. tabelelor 

îndeplinite 

Trimestrul 

 I-IV 

La solicitare 

 

DG 

 
Realizat 

Examinate 4 rapoarte 

geologice și completate două 

tabele cu calculul compensării 

cheltuielilor 

2.3.2 Întocmirea tabelului cu calculul 

compensării cheltuielilor pentru lucrările 

de prospecţiune-evaluare, realizate din 

contul mijloacelor bugetului de stat 

Nr. tabelelor 

îndeplinite 

   

2.4. Coordonarea 

normativelor 

pierderilor de 

substanţe minerale 

la extragere. 

2.4.1 Verificarea normativelor pierderilor 

de substanţe minerale utile prezentate şi 

coordonarea acestora 

Normative 

coordonate 

 (Conform 

solicitărilor) 

Trimestrul  

I – IV 

DCGSM Realizat 

68 coordonări 

 

2.5. Coordonarea 

proiectelor 

perimetrelor 

miniere, eliberarea 

actelor de 

confirmare a 

perimetrelor miniere 

precum şi anularea 

acestora în 

conformitate cu 

2.5.1. Verificarea argumentării tehnico-

economică a limitelor perimetrului minier 

conform suprafeţei şi adîncimii 

2.5.2. Asigurarea extragerii raţionale a 

substanţelor minerale utile 

2.5.3. Asigurarea protecţiei mediului 

înconjurător de influenţa nocivă a 

lucrărilor de extragere a substanţelor 

minerale utile 

Nr. actelor de 

confirmare a 

perimetrelor miniere 

eliberate şi anulate 

(Conform 

solicitărilor) 

Trimestrul 

I – IV 
DCGSM 

Realizat 

Eliberate 19 Acte de 

confirmare a perimetrelor 

miniere 
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legislaţia în vigoare. 

2.6. 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. 

2.6.1. Asigurarea extragerii depline şi 

complexe a substanţelor minerale utile de 

bază şi a celor secundare stratificate 

împreună 

2.6.2. Asigurarea extragerii şi folosirii 

raţionale a rocilor de decopertare în 

procesul de exploatare a zăcămintelor 

2.6.3. Asigurarea recultivării terenurilor 

degradate de lucrări miniere cu 

depozitarea şi păstrarea stratului de sol 

fertil în conformitate cu cerinţele tehnico-

normative în vigoare 

2.6.4. Asigurarea respectării măsurilor 

privind protecţia subsolului şi mediului 

înconjurător, obiectivelor şi construcţiilor. 

Elaborarea avizelor 

de conformitate sau 

neconformitate a 

proiectelor de lucru 

cu reglementările 

tehnice şi cu 

cerinţele stabilite de 

legislaţia în vigoare 

în domeniu 

(Conform 

solicitărilor) 

Trimestrul 

I – IV 
DCGSM 

Realizat 

14 proiecte expertizate 

2.7. Examinarea 

proceselor-verbale 

cu privire la 

contravenţii 

întocmite de către 

organele de 

constatare şi remise 

Agenţie conform 

competenţelor 

2.7.1. Verificarea completării proceselor-

verbale cu privire la contravenţii în 

conformitate cu prevederile Codului 

contravenţional al RM 

Elaborarea 

Hotărîrilor pe cauze 

contravenţionale, 

aplicarea amenzilor 

către contravenienţi, 

declararea nulă a 

proceselor-verbale 

cu privire la 

contravenţie, 

supravegherea 

achitării amenzilor 

aplicate  

Trimestrul  

I – IV 

Conform 

solicitărilor 

 

DCGSM Realizat 

 examinate 49 procese-verbale,  

48 amenzi aplicate,  

1 proces-verbal clasat,  

44 amenzi recuperate, 

 4 hotărîri expediate 

executorilor judecătoreşti 

2.7.2. Asigurarea sancţionării 

contravenienţilor în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare 

2.7.3. Asigurarea recuperării amenzilor 

aplicate contravenienţilor 

2.8. Coordonarea 

materialelor 

necesare pentru 

obţinerea 

autorizaţiei de 

folosire specială a 

2.8.1 Examinarea solicitărilor referitoare  

la coordonarea  materialelor necesare  

pentru obţinerea autorizaţiei de folosire 

specială a apei;  

2.8.2 Examinarea solicitărilor  privind  

proiectarea sondelor arteziene; 

Numărul de avize 

eliberate  

 

 

Numărul de 

coordonări eliberate  

Conform 

termenilor 

stabiliţi de 

legislaţia în 

vigoare. 

 

 

 

 

 

 

DFS 

Realizat 

117 coordonări eliberate la 

coordonarea  materialelor   p/u 

obţinerea autorizaţiei de 

folosire specială a apei;  

52 coordonări eliberate la  
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apei, proiectarea 

sondelor arteziene, 

proiectarea 

lichidării sondelor 

arteziene, 

proiectelor de forare 

şi lichidare a 

sondelor arteziene.  

2.8.3 Examinarea solicitărilor privind 

lichidarea sondelor arteziene; 

2.8.4 Examinarea  documentaţiei tehnice 

de  proiect pentru forarea sondelor 

arteziene; 

2.8.5 Examinarea  documentaţiei tehnice 

de  proiect pentru lichidarea sondelor 

arteziene. 

Numărul de 

coordonări eliberate  

Numărul de proiecte 

coordonate  

proiectarea sondelor arteziene; 

3 coordonări eliberate la  

lichidarea sondelor arteziene; 

43 proiecte coordonate pentru 

forarea sondelor arteziene; 

2 proiecte coordonate pentru 

lichidarea sondelor arteziene. 

2.9. Atribuirea în 

folosinţă a 

sectoarelor de 

subsol pentru 

prospecţiuni şi 

explorări geologice 

şi/sau valorificare 

industrială.  

2.9.1 Examinarea solicitărilor referitoare  

la folosirea  sectoarelor de subsol pentru 

cercetare geologică sau extragerea 

substanțelor minerale utile.  

2.9.2 Examinarea materialelor cu conţinut 

geologic şi hidrogeologic pentru 

întocmirea concluziilor geologice la 

sectoarele de subsol, necesare la 

momentul încheierii contractelor pentru 

atribuirea în folosinţă a sectoarelor de 

subsol; 

2.9.3 Examinarea materialelor cu 

conţinut geologic şi hidrogeologic, 

materiale grafice necesare  pentru 

întocmirea contractelor de  atribuire în 

folosinţă a sectoarelor de subsol pentru 

cercetare geologică şi/sau extragerea 

substanţelor minerale utile 

Solicitări examinate,            

răspunsuri întocmite   

 

 

Concluzii  întocmite  

 

 

 

 

 

 

 

Contracte întocmite;  

 

 

 

Conform 

termenilor 

stabiliţi de 

legislaţia în 

vigoare. 

 

 

 

 

DFS 

Realizat 

Întocmite 95 de răspunsuri 

referitor la folosirea sectoarelor 

de subsol 

Întocmite 27 concluzii 

geologice la sectoarele de 

subsol  

 

 

 

 

 

Întocmite 27 de contracte de  

atribuire în folosinţă a 

sectoarelor de subsol 

2.10. Organizarea 

şi desfăşurarea 

concursurilor 

pentru  dreptul de 

folosinţă asupra 

sectoarelor de 

subsol  pentru 

prospecţiuni şi 

explorări şi/sau 

2.10.1. Examinarea 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; 

2.10.2 Examinarea materialelor cu 

conţinut geologic pentru întocmirea 

Liste întocmite, 

însoțite de note 

informative;  

 

 

 

 

Pachete de  

documentaţie 

La solicitarea 

agenţilor 

economici 

conform 

termenilor 

stabiliţi de 

legislaţia în 

vigoare. 

 

DFS Realizat 

Întocmite 3 liste , însoțite de 

18 note informative remise 

Ministerului Mediului spre 

aprobare 

 

 

Întocmite pachete de  

documentaţie geologică în 
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extragerea 

substanţelor 

minerale utile. 

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. 

2.10.3 Perfectarea materialelor necesare 

pentru organizarea concursurilor publice 

pentru obţinerea dreptului de folosinţă 

asupra sectoarelor de subsol.  

2.10.4.Sistematizarea şi evidenţa 

Proceselor Verbale ale Şedinţelor 

Comisiei de concurs şi a documentaţiei de 

participare la concurs. 

geologică întocmite;  

 

 

 

 

 

Şedinţe ale Comisiei 

de concurs 

organizate; 

 

Procese Verbale   

întocmite; 

număr de 16 

 

 

 

 

 

Organizate 3 

Şedinţe ale Comisiei de 

concurs  

 

Întocmite 20 procese verbale  

ale Şedinţelor Comisiei de 

concurs  

2.11. Întocmirea şi 

eliberarea avizelor 

cu privire la lipsa 

sau existenţa 

zăcămintelor de 

substanţe minerale 

utile agenţilor 

economici şi 

persoanelor fizice 

2.11.1 Verificarea corectitudinii 

pachetului de documente prezentate 

pentru coordonare 

Numărul pachetelor 

de documente 

verificate 

La solicitare SFSIS Realizat 
Verificate pachete de 

documente și întocmite 45  

de  avize cu privire la lipsa sau 

existenţa zăcămintelor 
2.11.2 Întocmirea avizelor privind 

coordonarea amplasării obiectelor de 

construcție 

Numărul 

coordonărilor. 

Nivelul și termenii 

2.11.3 Sistematizarea, înregistrarea și 

evidența avizelor eliberate 
Nivelul evidenței 

2.12. Întocmirea 

dărilor de seamă a 

balanţelor 

rezervelor de 

substanţe minerale 

utile pentru anul 

2015 conform 

dărilor de seamă de 

stat ale 

întreprinderilor 

miniere (formularul 

nr.5-gr, nr.6-gr) şi 

2.12.1 Verificarea  rapoartelor anuale 

Formularelor 5-gr și 6-gr conform 

cerințelor instrucțiunii 

Numărul rapoartelor 

verificate 

Trimestrul II SFSIS 

Realizat 

întocmită balanța de stat a 

rezervelor de s.m.u. 

numărul rapoartelor verificate 

126  și luate la evidență 

2.12.2 Întocmirea balanței de stat a 

rezervelor de substanțe minerale utile 

Balanța întocmită în 

termen, % 

completării balanței 

2.12.3 Evidența rapoartelor 5-gr și 6-gr 

conform prevederilor legislației în vigoare 

Numărul rapoartelor 

luate la evidență 
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introducerea lor în 

baza de date 

Obiectivul nr.3: Coordonarea activităților de control a respectării legislației de mediu 
 

3.1. Dirijarea 

metodică a 

lucrărilor de 

explorări geologice 

a substanțelor 

minerale utile 

solide, lucrărilor 

hidrogeologice, 

geologo-inginerești, 

de ridicări geologice 

şi monitoringului  

proceselor exogene 

geologice 

periculoase, 

monitoringul apelor 

subterane şi crearea 

sistemului 

geoinformaţional al 

Bazinului artezian 

al RM 

3.1.1 Avizarea, coordonarea, aprobarea 

proiectelor cu privire la efectuarea 

lucrărilor de prospecţiuni şi explorări 

geologice, (inclusiv a monitoringului 

stării subsolului, finanţate din bugetul de 

stat) Nr. proiectelor 

coordonate 

Trimestrul 

 I-IV 

      DG 

 
Realizat 

Avizate și coordonate 2 

proiecte și 2 devize de 

cheltuieli pentru următoarele 

sarcini geologice: 

1) - Monitoringului  proceselor 

exogene geologice 

periculoase; 

2) - Monitoringul apelor 

subterane şi crearea sistemului 

geoinformaţional al Bazinului 

artezian al RM 

3.1.2 Examinarea, coordonarea, avizarea 

dărilor de seamă, rapoartelor geologice 

prezentate în urma rezultatelor lucrărilor 

de prospecţiuni şi explorări geologice 

Nr. dărilor de seamă 

examinate, 

coordonate şi 

avizate,  

 

Trim I-IV DG 

 
Realizat  

Examinată  darea de seamă cu 

privire efectuarea monitoringul 

proceselor geologice exogene 

periculoase pentru anul 2015; 

Examinată darea de seamă 

privitor la monitorizarea apelor 

subterane şi crearea sistemului 

geoinformaţional al Bazinului 

artezian al RM pentru anul 

2015; 

Examinată darea de seamă 

privitor la inventarierea 

sondelor exploatabile din 

raionul Nisporeni și Hîncești; 

Examinate 10 dări de seamă cu 

rezultatele lucrărilor de 

prospecțiuni și explorări  

geologice din contul agenților 

economici. 
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3.2. Efectuarea 

analizei sistematice 

a gradului de 

cercetare geologică 

a teritoriului 

republicii și a stării 

bazei de materie 

primă minerale 

3.2.1. Colectarea, sistematizarea şi analiza 

informaţiei cu privire la gradul de studiere 

geologică şi  starea bazei de materie 

primă minerală pe teritoriului republicii 

Nr. materialelor 

geologice studiate  

Trimestrul 

 I-IV  
DG 

Realizat 

Au fost examinate si 

sistematizate informații din 14 

dări de seamă cu privire la 

explorarea resurselor naturale 

subterane  

3.2.3. Elaborarea notelor informative 

trimestriale referitor la rezultatele 

studiilor geologice  a teritoriului 

republicii şi a stării bazei de materie 

primă minerală 

Nr. notelor 

informative 

elaborate 

Trimestrul 

I-IV 

DG Elaborate 4 note informative 

privind monitorizarea 

proceselor geologice exogene  

și a bazinului artezian al 

Republicii Moldova 

3.2.3. Elaborarea sarcini geologice 

privind efectuarea cercetărilor geologice 

ale subsolului 

Nr. sarcinilor 

geologice elaborate 

Trimestrul 

I-IV 

DG Elaborate 2 sarcini geologice 

de cercetare a subsolului: 

1) Monitoringul  proceselor 

exogene geologice 

periculoase; 

2) Monitoringul apelor 

subterane şi crearea 

sistemului geoinformaţional 

al Bazinului artezian al RM 

3.3. Organizarea şi 

asigurarea 

desfăşurării 

şedinţelor Comisiei 

de stat pentru 

rezervele de 

substanţe minerale 

utile larg răspîndite 

(CSR). 

3.3.1. Înregistrează materialele geologice 

prezentate către CSR  
Nr. cererilor 

înregistrate 

La solicitare 

 
DG 

Realizat 

Înregistrate 9 cereri pentru 

efectuarea expertizei de stat a 

rezervelor de substanţe 

minerale utile larg răspîndite 

3.3.2.Întocmirea contractului pentru 

efectuarea expertizei cu agentul economic 

și experții geologi 

Nr. contractelor 

întocmite 

La solicitare 

 

DG Pentru efectuarea expertizei de 

stat a rezervelor de substanţe 

minerale utile larg răspîndite 

au fost încheiate 9 contracte cu 

agenții economici și 

15 contracte cu experții 

geologi 

3.3.3. Organizarea şedinţelor şi  

întocmirea proceselor verbale ale CSR 

Nr. şedinţelor 

organizate 

La solicitare 

 

DG 2 ședințe ale  Comisiei de stat 

pentru rezervele de substanţe 

minerale utile larg răspîndite 
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3.3.4. Eliberarea proceselor verbale Nr. proceselor 

verbale 

La solicitare 

 

DG Au fost eliberate către 

beneficiarii subsolului 9 

procese verbale de aprobare a 

rezervelor de substanțe 

minerale utile 

3.4. Întocmirea 

materialelor 

informative, 

răspunsurilor la 

solicitările 

ministerelor, 

întreprinderilor şi 

persoanelor fizice şi 

juridice 

3.4.1. Studierea materialelor geologice în 

vederea întocmirii răspunsurilor la 

solicitări 

Nr. materialelor 

geologice studiate 

Trimestrul 

 I-IV 

DG Realizat 

În vederea întocmirii 

răspunsurilor la solicitările cu 

informații cu caracter geologic 

au fost studiate 62 rapoarte 

geologice 

3.4.2. Întocmirea răspunsurilor în strictă 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi  în 

termeni stabiliţi. 

Nr. răspunsurilor 

întocmite 

Trimestrul 

 I-IV 

DG În urma solicitărilor și 

interpelărilor primite au fost 

întocmite și remise în strictă 

conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi  în termeni stabiliţi 

178 răspunsuri 

3.5  Sistematizarea  

fişelor de evidenţă a 

sondelor şi 

izvoarelor 

3.5.1 Sistematizarea fișelor de evidență a 

sondelor de forare pentru apă 

Numărul fișelor 

prezentate 

Permanent SFSIS Realizat parțial 

prezentată numai o fișă 

3.5.2 Trecerea pe cartă a sondelor de 

forare pentru apă și a izvoarelor   și  

completarea catalogului 

Numărul Sondelor și 

izvoarelor trecute pe 

hartă 

3.6 Înregistrarea de 

stat a lucrărilor de 

cercetare geologică 

a subsolului 

 (formularul nr.3-gr) 

3.6.1 Corectitudinea și plenitudinea 

completării documentelor prezentate spre 

înregistrare 

Numărul  lucrărilor 

de cercetare 

geologică a 

subsolului 

înregistrate 

Permanent SFSIS Realizat 
14 înregistrări 

3.6.2 Verificarea lipsei datoriilor referitor 

la lucrările geologice, înregistrate în anii 

precedenți 

3.7 Luarea în 

primire, verificarea 

corectitudinii 

întocmirii dărilor de 

seamă geologice 

pentru stocarea 

permanentă în 

3.7.1 Verificarea corectitudinii 

materialelor geologice prezentate pentru 

păstrare permanentă 

Numărul dărilor de 

seamă prezentate 

Permanent SFSIS Realizat 
recepționate 16 rapoarte 

geologice 

3.7.2 Evidența dărilor de seamă geologice 

prezentate în Fond și întocmirea fișei de 

Catalog 
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Fondul de stat de 

informaţii privind 

subsolul. 

3.8 Evidenţa, 

păstrarea, 

restaurarea şi 

eliberarea dărilor de 

seamă geologice în 

folosinţă 

persoanelor 

interesate, la 

solicitare. 

3.8.1 Păstrarea, restaurarea materialelor în 

Fond 

Numărul solicitărilor Permanent SFSIS Realizat 
restaurate 15 mape  

nr. materialelor eliberate 

 - 1536, 

704 om/zi 

 
3.8.2 Deservirea solicitanților cu 

materialele geologice din Fond;   evidența 

materialelor eliberate  

3.9 Întocmirea 

răspunsurilor la 

solicitările 

ministerelor,  

întreprinderilor şi 

altor persoane fizice 

şi juridice 

3.9.1 Examinarea solicitărilor Nivelul de 

întocmire, numărul 

Permanent SFSIS Realizat 
examinate și întocmite 115 

răspunsuri conform 

solicitărilor 3.9.2 Întocmirea răspunsurilor conform 

actelor legislative și normative 

 


