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Cu privire la unele măsuri de optimizare a activității 

unor autorități ale administrației publice centrale de specialitate 

-------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 6 lit. a) și art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la 

Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și al 

art. XXI alin. (2) lit. d) din Legea pentru modificarea unor acte legislative  

nr. 173/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320,  

art. 492), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Din efectivul-limită aprobat al Agenției Relații Funciare și Cadastru se 

transmit: 

1) Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 9 unități de 

personal după cum urmează: 3 unități din cadrul Direcției geodezie, cartografie și 

geoinformatică în cadrul Secției politici în domeniul geodeziei, cartografiei, 

geoinformaticii și infrastructurii de date spațiale, 3 unități din cadrul Direcției 

relații funciare și protecția solurilor în cadrul Direcției politici în domeniul 

fondului funciar și îmbunătățiri funciare și 3 unități din cadrul Direcției cadastrul 

bunurilor imobile în cadrul Serviciului politici în domeniul cadastrului bunurilor 

imobile, precum și bugetul pentru anul 2018 pentru aceste unități; 

2) Ministerului Finanțelor 3 unități de personal din cadrul Serviciului 

evaluarea bunurilor imobile în cadrul Serviciului politici în domeniul activității 

de evaluare, precum și bugetul pentru anul 2018 pentru aceste unități.  

 

2. Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

1) în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor 

modifica corespunzător statele de personal și le vor prezenta Cancelariei de Stat 

pentru avizare; 

2) în termen de 10 zile de la avizarea statelor de personal de către 

Cancelaria de Stat, vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării 

transferului personalului angajat din cadrul subdiviziunilor menționate ale 
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Agenției Relații Funciare și Cadastru în cadrul subdiviziunilor instituite în 

ministere. 

 

3. Cancelaria de Stat, în termen de pînă la 7 zile de la prezentarea spre 

avizare a statelor de personal de către autoritățile menționate la punctul 2, va 

asigura avizarea și înregistrarea acestora. 

 

4. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare, directorul general al 

Agenției Relații Funciare și Cadastru va iniţia procedura de preavizare a 

personalului angajat în unitățile de personal transmise ministerelor, conform 

punctului 1 din prezenta hotărîre. 

Disponibilizarea personalului care refuză transferul în cadrul Ministerului 

Finanțelor și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului se va 

efectua în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public. 

Cheltuielile de disponibilizare a personalului care refuză transferul se vor 

efectua din contul și în limitele bugetului Agenției Relații Funciare și Cadastru. 

 

5. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, ca urmare a transmiterii unităţilor de personal 

din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru, va prezenta Guvernului 

propuneri privind redistribuirea alocaţiilor între ministere și alte autorităţi 

administrative centrale. 

 

6. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

(se anexează).  

 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Nicolae Ciubuc 

 

 

Ministrul finanţelor      
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               Aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr.383/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, 

structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art.453) se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „42” se substituie cu cifrele „30”, iar 

textul ,,al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică Tehnică și 

Regim în număr de 8 unități,” se exclude; 

 

2) anexa nr.1: 

la punctul 3, cuvîntul ,,realizarea” se substituie cu cuvîntul 

,,implementarea”;  

la punctul 5, textele ,,elaborarea, promovarea și” și ,,cadastrului şi 

evaluării bunurilor imobile,” se exclud; 

 

punctul 6: 

la subpunctul 1), cuvîntul ,,realizează” se substituie cu cuvîntul 

,,implementează”,  iar textul ,,cadastrului şi evaluării bunurilor imobile,” se 

exclude; 

la subpunctul 2), cuvintele „elaborează și realizează” se substituie cu 

cuvîntul „implementează”, iar textul ,,cadastru şi evaluarea bunurilor imobile,” 

se exclude; 

la subpunctul 3), cuvintele „elaborarea și promovarea” se substituie cu 

cuvîntul „implementarea”; 

la subpunctul 5), textul ,,cadastrul şi evaluarea bunurilor imobile,” se 

exclude; 

la subpunctul 6), textul ,,cadastrului şi evaluării bunurilor imobile,” se 

exclude; 

la subpunctul 10),  cuvintele ,,elaborează,”  și ,,și coordonează” se exclud; 

subpunctele 20), 22) şi 23) se abrogă; 

 

punctul 7: 

la subpunctul 1): 

literele a) şi a1) se abrogă; 

la litera e), textul ,,susţinerea reformei sistemului cadastral şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor cadastrale acordate populaţiei” se exclude; 

la subpunctul 2), litera k) se abrogă; 
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subpunctul 4): 

literele a), c)-e), k) şi l) se abrogă;  

la litera j), cuvintele ,,cadastrului bunurilor imobile și a” se exclude; 

subpunctul 5) se abrogă; 

la subpunctul 6) litera a), cuvîntul ,,promovează” se substituie cu cuvîntul 

,,implementează”; 

 

la punctul 8, litera b) se abrogă; 

 

3) la anexa nr.2: 

poziţia ,,Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor” se substituie cu 

poziția ,,Secția relaţii funciare şi protecţia solurilor”; 

poziţia ,,Direcția geodezie, cartografie și geoinformatică” se substituie cu 

poziția ,,Secția geodezie, cartografie și geoinformatică”; 

pozițiile ,,Direcţia cadastrul bunurilor imobile”, ,,Serviciul evaluarea 

bunurilor imobile” și ,,Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor” se 

exclud. 

 

2. Hotărîrea Guvernului nr.695/2017 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.322-328, art.797) se 

modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „121” se substituie cu cifrele „130”;  

 

2) punctul 6 din anexa nr.1: 

la subpunctul 5), cuvintele ,,planificare spațială” se substituie cu cuvintele 

,,planificare a teritoriului”; 

 se completează cu subpunctele 8)-11) cu următorul cuprins: 

,,8) relații funciare, monitoring funciar și îmbunătățiri funciare; 

  9) cadastrul bunurilor imobile; 

  10) geodezie, cartografie, geoinformatică și infrastructura națională de 

date spațiale; 

  11) sistemul de adrese și înregistrarea obiectivelor de infrastructură 

tehnico-edilitară”; 

 

3) la anexa nr.2: 

poziția ,,Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională” se substituie 

cu poziția ,,Serviciul relații cu instituțiile de dezvoltare regională”; 

poziția ,,Direcția planificare spațială” se substituie cu pozițiile: 

,,Direcția planificare a teritoriului 

Secția politici în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și 

infrastructurii de date spațiale 

Serviciul politici în domeniul cadastrului bunurilor imobile”; 
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poziția ,,Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri 

funciare” se substituie cu poziția ,,Direcția politici în domeniul fondului funciar 

și îmbunătățiri funciare”; 

 

 

4) la anexa nr.3: 

cuvintele ,,Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională” se 

substituie cu cuvintele ,,Serviciul relații cu instituțiile de dezvoltare regională”; 

cuvintele ,,Direcția planificare spațială” se substituie cu cuvintele 

,,Direcția planificare a teritoriului”; 

după cuvintele ,,Direcția planificare a teritoriului” se introduc cuvintele 

,,Secția politici în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și 

infrastructurii de date spațiale” și ,,Serviciul politici în domeniul cadastrului 

bunurilor imobile”, din subordinea secretarului de stat (în domeniul dezvoltării 

regionale şi rurale); 

cuvintele ,,Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri 

funciare” se substituie cu cuvintele ,,Direcția politici în domeniul fondului 

funciar și îmbunătățiri funciare”. 

 

3. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr.329, art.801) se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „307” se substituie cu cifrele „310”; 

 

2) la anexa nr.1, punctul 6 se completează cu subpunctul 10) cu următorul 

cuprins: 

,,10) activitatea de evaluare”; 

 

3) în anexa nr.2, după poziția ,,Direcția reglementarea contabilității și 

auditului în sectorul corporativ” se introduce următoarea poziție: 

,,Serviciul politici în domeniul activității de evaluare”; 

 

4) în anexa nr.3, după cuvintele ,,Direcția reglementarea contabilității și 

auditului în sectorul corporativ” se introduc cuvintele ,,Serviciul politici în 

domeniul activității de evaluare”, din subordinea secretarului de stat (în 

domeniile politici fiscale, vamale și reglementarea contabilității și auditului în 

sectorul corporativ). 
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