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Raport de activitate al Serviciului relații funciare și cadastru pentru semestrul I, anul 2016 

Obiectivul nr.1  Acordarea ajutorului metodologic autorităților publice locale de nivelul întîi din  raion privind implementarea politicilor funciare, 
promovarea programului de valorificare a terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor.   
 

 
Acțiuni 

 
Subacțiuni 

Indicatori de 
produs/rezultat 

Termen 
de 

realizare 

Responsa 
bil 

Nivel de 
realizare 

Pun 
ctaj, 
auto
eval 

1.1. Controlul primăriilor din raion privind 
evidența proprietății funciare în teritoriu, 
Registrul deținătorilor de teren și 
documentația cadastrală. 

1.1.1. Deplasare în teren și în comun cu 
specialiștii în domeniul implementării 
politicilor funciare din primării 
efectuarea controlului folosirii raționale 
a resurselor funciare și evidența 
proprietății funciare. 

Nr. de acte despre 
încălcările de folosire 

nerațională a 
terenurilor agricole, 

sau schimbarea 
destinației acestora; 

Nr. tranzacțiilor 
funciare efectuate de 

primării. 

Trm. I 
Ianuarie, 

Februarie, 
Martie, 
2016 

V. Borș  
N. Tabacari 

42deplasări, 
consultații 

și controale;  
11 tranzacții 

funciare; 
Realizat. 

2 

1.1.2. Deplasare în teren și controlul 
îndeplinirii de către specialiștii din 
primării a Registrului deținătorilor de 
teren și documentației cadastrale. 

Registrul deținătorilor 
de teren; Nr. 

deținătorilor luați la 
evidență; Calitatea 

îndeplinirii Registrului. 

Trm. I 
Ianuarie, 

Februarie, 
Martie, 
2016 

V. Borș  
N. Tabacari 

27 deplasări 
și controale,  
27 registre;  

Realizat 
parțial.  

1 

Media 

aritmetică  

  1,5 

 

Obiectivul nr.2   Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare în raion. Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor 

funciare, indiferent de forma organizațional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului și hotarele administrativ-teritoriale. 

1.1. Organizarea unui seminar pentru 
specialiștii în domeniul implementării 

1.1.1. Familiarizarea specialiștilor  din 
primăriile raionului cu modificările 

Nr. de participanți la 
seminar. Gradul de 

Trm. II 
Aprilie, 

V. Borș 
N.Tabacari 

26 
persoane, 

2 
 



politicilor funciare din raion cu 
invitația experților de la Agenția 
Relații Funciare și Cadastru și Oficiul 
Cadastral Teritorial  Strășeni. 

 
 

legislației în domeniul funciar și 
instruirea acestora privind pregătirea 
documentelor pentru licitații cu strigare 
de vînzare-cumpărare, arendă a 
pămîntului,  planurilor geometrice și 
cadastrale, documentelor de proprietate 
a imobilului.  

mulțumire a 
participanților 

Mai, 2016 modele de 
executare a 
planurilor 

cadastrale și 
documente 
 lor pentru 
licitație. 
Realizat 

1.1.2. Instruirea specialiștilor din 
primării privind modul și procedura de 
schimbare a destinației terenurilor în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

Nr. de participanți la 
instruire. Gradul de 

mulțumire a 
participanților 

Mai, Iunie, 
2016 

V. Borș 
N.Tabacari 

27 persoane 
proiect 

Regulament 
Realizat 

2 

1.1.3. Elaborarea documentțației 
cadastrale   privind  procedura de 
înregistrare a  terenurilor identificate ca 
proprietate publica a raionului. 

Nr. de obiecte, imobile; 

Nr. planurilor 

cadastrale perfectate; 

Nr. dosarelor tehnice 

înregistrate 

Tr. II Mai, 

Iunie, 

2016 

V. Borș  
N.Tabacari 

Lista cu 3 
obiecte    

3planuri p/u 
actualizare. 

Realizat  

2 

 Media 
aritmetică 

2 

 

Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor, împărțit la 
numărul de obiective: 1,5 +2 = 3,5 : 2 = 1,75 

          

       1,75 

Calificativul de 
evaluare propus: 
Bine 

Comentarii generale ale șefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăți și bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluțiile aplicate pentru 

depășirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activității etc.): 

   

   

Șeful serviciului relații funciare și cadastru          Valeriu BORȘ            ______________                __________ 




