
 

 

 

REGULILE 

cu privire la folosirea materialelor geologice din Fondul  

de stat de informaţii privind subsolul al  

Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale  
 

1. Luarea de cunoştinţă cu materialele geologice ale Fondului de stat de informaţii 

privind subsolul se efectuează cu acordul conducerii Agenţiei pentru Geologie şi 

Resurse Minerale prin dispoziţie, forma nr.67, ori scrisoare (pentru folosirea 

materialelor fără parafă „secret” sau cele de serviciu). 

2. Înainte de a începe lucrul, vizitatorul sălii de lectură a Fondului de stat de informaţii 

privind subsolul este obligat:  

a) să facă cunoştinţă cu Regulile cu privire la folosirea materialelor geologice din 

Fondul de stat de informaţii privind subsolul al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse 

Minerale; 

b) să înregistreze caietul de lucru şi foile de calc la specialistul de serviciu al 

depozitului Fondului. 

3. Obţinerea materialelor din Fond se efectuează în baza completării formularului de 

solicitare elaborat de Agenţie, în care  se indică denumirea temei şi conţinutul  

lucrărilor efectuate. Formularul se semnează de către conducerea organizaţiei 

(întreprinderii) care  solicită materialele din Fond.  

4. Materialele se solicită strict la temă şi raioane, indicate în scrisoare ori dispoziţie, 

care conţine argumentarea necesităţii de a face cunoştinţă cu materialele  (planurile 

pe obiectele şi numerele contractelor încheiate  pentru efectuarea lucrărilor de 

explorări geologice şi cercetări ştiinţifice). 

5. Numărul maxim de rapoarte geologice solicitate în formulare nu trebuie să 

depăşească mai mult de 4 (patru), în ordinea creşterii numerelor de inventar a 

acestora.  

6. Formularele de solicitare completate se prezintă la ora 900, cu o copie a dispoziției 

de plată pentru colaboratorul Fondului. Dispoziție se prezintă la contabilitatea 

Agenției 

7. Materialele se eliberează în ziua prezentării formularului de solicitare. 

8. Acordarea materialelor contra plată se efectuează numai după achitarea serviciilor  

date de către beneficiar.  Tarifele Fondului de stat de informaţii privind subsolul sunt 

prezentate în tabel. 
 

Costul serviciilor informative (al unei informaţii) 

Nr. 

d/o  

Denumirea lucrărilor şi serviciilor Costul 

serviciului (lei) 

1. Deservirea informaţională a solicitanţilor  125,1 

2. Eliberarea în scris a informaţiei privind efectuarea lucrărilor de 

explorări geologice  

604,3 

3. Eliberarea în scris a informaţiei privind zăcămintele de substanţe 

minerale utile 

979,6 

 

(Hotărîrea Guvernului  nr.392 din 30.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului Fondului de stat 

de informaţii privind subsolul (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2011, nr.91-94 art.451). 

 



9. Materialele solicitate, dar ulterior neutilizate se păstrează 1 zi, după care formularul 

de solicitare se anulează. 

10. Pe parcursul lucrului în sala de lectură cititorul este obligat: 

a) la primirea materialelor cu recipisă de la colaboratorul Fondului, este necesar să 

fie numărate cărţile şi filele anexelor grafice, întrucît, vizitatorul poartă răspundere 

deplină pentru lipsa unor materiale la returnarea lor; 

b) să  efectueze  înscrieri şi copieri din rapoartele geologice doar în caietele de lucru 

şi pe hîrtiile de calc înregistrate de către colaboratorul Fondului; 

c) să se comporte precaut cu materialele geologice, fără a face înscrieri ori 

sublinieri în texte şi grafice, marcare filelor ş.a.; 

d) să returneze colaboratorului Fondului rapoartele geologice şi alte materiale ale 

Fondului, care au fost deja utilizate.  

11. La sfîrşitul lucrului în sala de lectură vizitatorul este obligat: 

a) să returneze colaboratorului Fondului toate materialele Fondului; 

b) să prezinte colaboratorului Fondului pentru verificare toate caietele de lucru cu 

copiile şi hîrtiile de calc cu înscrieri din materialele Fondului; 

c) să semneze în registrul lucrătorului Fondului pentru faptul ca a primit prescripţia 

necesară, înscrierile şi copiile fără caracter secret; 

d) prescripţia urmează a fi prezentată în sectorul special la locul de muncă. 

 

SE INTERZICE: 
 

1.  De a fi scoase din sala de lectură materialele Fondului primite pentru lucru  (vezi 

nota); 

2.  Efectuarea înscrierilor şi a copierii  în caiete şi pe hîrtie de calc, care anterior nu au 

fost înregistrate în secţia Fondului de stat pentru informaţii privind subsolul; 

3. Transmiterea materialelor primite pentru lucru altor persoane; 

4. Lăsarea fără supraveghere a materialele pe mese la ieşirea din sala de lectură sau 

nereturnarea acestora la finele zilei de lucru. 

 

      Vizitatorii sălii de lectură, care nu respectă prezentele reguli sînt privaţi de dreptul 

de folosire a materialelor Fondului, fapt despre care se  comunică la locul de 

muncă. 

 

REGULAMENTUL DE LUCRU AL SĂLII DE LECTURĂ 

 

Sala de lectură lucrează:         900 - 1630 

Eliberarea materialelor :         900 - 1000 

Returnarea materialelor:       1600 - 1630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 


