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Lista de acronime: 
 
OMM  Organizația Meteorologică Mondială 

RM  Republica Moldova 

APC  Administrația publică centrală 

APL  Administrația publică locală 

MADRM Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului 

MF  Ministerul Finanțelor 

MEI  Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MJ  Ministerul Justiției 

MAI  Ministerul Afacerilor Interne 

SHS  Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

AM  Agenția de Mediu 

AAM  Agenția „Apele Moldovei” 

IGSU  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

IGPF  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

SSIAPH Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor 

Hidrometeorologice 

CA  Centrul administrativ 

DMI  Direcția management instituțional 

SMDPM Serviciul management documente, planificare si monitorizare  

SMRUAJ Serviciul management resurse umane si asistență  juridică 

SCCRI  Serviciul cooperare, comunicare si relații internaționale 

DMEF  Direcția management economico-financiar 

SPEPD  Secția planificare economica si programe de dezvoltare 

SEC  Secția evidență contabila 

DDTSIG Direcția dezvoltare tehnologii și sisteme informatice geografice 

CM  Centrul meteorologic 

DPM  Direcția prognoze meteorologice 

DMA  Direcția monitoring agrometeorologic 

DMC  Direcția meteorologice și climatologie 

CH  Centrul hidrologic 

FNDH  Fondul național de date hidrometeorologice 

RNMM  Rețea națională de monitoring meteorologic 

RNMH  Rețea națională de monitoring hidrologic 

SM  Stație meteorologică 

SH  Stație hidrologică 

PH  Post hidrologic 

PHA  Post hidrologic automatizat 

PHC  Post hidrologic clasic 

PHI  Post hidrologic informativ 

CSL  Centrul de suport logistic 

DP  Direcția patrimoniu 

SÎÎ  Serviciul întreținere a încăperilor 

SAÎT  Serviciul amenajare și întreținere a teritoriului 

SDCRI  Serviciul deservire a  comunicațiilor și rețelelor inginerești 

SAB  Serviciul administrare bunuri  

DM  Direcția mentenanță 

SMEHM Secția mentenanță echipamente hidrometeorologice 

SMEM  Serviciul mentenanță echipamente meteorologice 

SMEH  Serviciul mentenanță echipamente hidrologice 

SGMETIC Secția gestionare și menteanță echipamente TIC 

STC  Serviciul telecomunicații 

SMIT  Serviciul mentenanță  

SDCA  Secția dispecerat și control-acces 

STT  Secția mentenanță mijloace de  transport 

HG  Hotărâre de Guvern 

POS  Proceduri operaționale standard / de sistem. 

TI  Tehnologia informației  

TIC  Tehnologii informatice și comunicații 

SIG  Sisteme geografice informatice 

SI  Sistem informatic 

SII  Sistem informatic integrat 

PS Programe de sistem  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

OBIECTIVUL I: 

ELABORAREA ȘI APROBAREA CADRULUI NORMATIV ȘI DE POLITICI PENTRU FUNDAMENTAREA DEZVOLTĂRII DURABILE 

Obiectiv specific 1: 

Identificarea cadrului de politici. Modificarea și armonizarea cadrului normativ 

1.  
Elaborarea și 

promovarea 

programului de 

dezvoltare 

strategică a 

Serviciului 

pentru anii 

2022-2024 

 

1. Realizarea studiului 

privind analiza funcțională a 

SHS, corespunderea 

legislației în domeniul  

hidrometeorologic și 

sistemului de monitoring 

hidrometeorologic cu 

standardele și directivele 

OMM.  

 

Studiu realizat și publicat pe 

pagina web a SHS, recomandări 

înaintate. 

Capacități stabilite și necesități 

de acoperire cu resurse 

identificate. 

Priorități și obiective de 

dezvoltare stabilite, agreate la 

toate nivelurile și materializate în 

documente strategice de 

dezvoltare a domeniului. 

Necesarul de modificări la 

cadrul normativ identificate 

Trimestrul 
III 

 
 
 
 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Suportul 

partenerilor 

de dezvoltare 

 

CA, CH 

CM 

 

Mediul 

academic și 

instituțiile cu 

competențe în 

domeniu 

Tergiversarea termenului de 

livrare a Raportului din cauza 

extinderii pandemiei și 

restricțiile de circulație; 

Date insuficiente pentru 

constatarea obiectivă a situației 

din cauza insuficienței de date și 

informații 

 

2. Elaborarea proiectului  

Programului de dezvoltare 

strategică al Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat 

Grup de lucru constituit. 

Proiect elaborat și transmis către 

MADRM spre aprobare. 

 

Trimestrul 
IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Suportul 

partenerilor 

de dezvoltare 

 

CA, CH 

CM 

 

Prezentarea cu întârziere a 

Rapoartelor de analiză 

funcțională fapt care poate afecta 

calitatea documentului. 

Tergiversarea procesului de 

elaborare a proiectului din cauza 

instabilității politice 

 

2.  
Armonizarea 

cadrului 

normativ în 

domeniul hidro-

meteorologic în 

vederea 

actualizării și 

1. Evaluarea situației și 

înaintarea propunerilor 

privind actualizarea 

legislației în domeniul 

hidrometeorologic, conform 

recomandărilor din Raportul 

de analiză funcțională. 

 

Grup de lucru constituit. 

Raport de analiză elaborat și 

aprobat. 

Proiect de lege elaborat și 

transmis spre promovare. 

 

Trimestrul 
IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Suportul 

partenerilor 

de dezvoltare 

 

CA, CH 

CM 

 

Neimplicarea corespunzătoare 

a subiecților (grupul de 

lucru),prin prezentarea 

propunerilor de elaborare și 

promovare a cadrului normativ. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

ajustării  

modificărilor 

operate în 

legislație 

precum  și 

conform 

standardelor 

internațional e 

1. Promovarea spre 

aprobare a Regulamentului 

de organizare și funcționare 

a Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat 

în baza recomandărilor 

analizei funcționale pe 

componenta administrativă 

Proiect elaborat și transmis 

MADRM spre examinare și 

promovare 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA, 

CH, CM 

Necorelarea obiectivelor de 

dezvoltare cu documentele 

strategice ale SHS  

Dificultatea procesului de 

armonizare la criteriile de norme, 

standarde și directive OMM 

 

2. Revizuirea Hotărârii 

Guvernului pentru 

aprobarea nomenclatoarelor 

serviciilor prestate 

gratuit şi contra plată de 

către SHS şi a modului de 

utilizare a mijloacelor 

speciale ale SHS 

Grup de lucru constituit; 

Experți antrenați în proces; 

Analiză de impact elaborată; 

Raport de evaluare elaborat; 

Proiect elaborat și prezentat 

MADRM pentru promovare. 

Trimestrul 
IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CM 

CH 

 

PNUD 

Lipsa experienței în domeniul 

evaluării costurilor. 

Reglementarea superficială a 

activităților din domeniul 

hidrometeorologic, prin acte 

normative și administrative. 

Conlucrare insuficientă cu 

persoanele responsabile de 

implementarea procesului de 

planificare și monitorizare. 

3.  
Promovarea 

cadrului 

normativ, 

subsecvent 

Legii cu privire 

la activitatea 

hidro-

meteorologică 

în RM 

1. Promovarea pentru 

aprobare a metodologiilor 

privind reglementarea 

activităților 

hidrometeorologice 

Proiect elaborat, consultat și 

înaintat MADRM pentru 

promovare. 

 

 

Trimestrul I În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Tergiversarea procesului de 

elaborare a proiectului din cauza 

instabilității politice 

Neimplicarea corespunzătoare 

a subiecților (grupul de 

lucru),prin prezentarea 

propunerilor de elaborare și 

promovare a cadrului normativ. 

2. Elaborarea și aprobarea 

metodologiei privind 

prognozele hidrologice. 

Metodologie privind prognozele 

hidrologice elaborată și aprobată.   

Trimestrul I În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CH 

Conlucrare insuficientă cu 

persoanele responsabile de 

managementul datelor rezultate 

din prognoze 

Reglementarea 

necorespunzătoare normativă a 

proceselor de lucru. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

Obiectiv specific 2: 

Consolidarea sistemului de control managerial intern. Managementul riscurilor. 

4.  
Consolidarea 

sistemului 

analizei de risc 

1. Elaborarea Registrului 

riscurilor specifice 

domeniului de activitate 

hidrometeorologic 

Sesiune de instruire organizată. 

Registre elaborate conform 

domeniilor de activitate  

 

Trimestrul 
III 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CM 

CH 

CSL 

Identificarea incompletă a 

vulnerabilității critice ale SHS cu 

evaluarea eronată a riscurilor. 

Studii și cercetări insuficiente 

privind identificarea și evoluția 

zonelor vulnerabile la diverse 

fenomene meteorologice severe. 

2. Elaborarea procedurilor 

standard de 

operare/descriere a 

proceselor de bază 

numărul procedurilor standard 

de operare elaborate. 

Rata activităților procedurate. 

Numărul proceselor de lucru 

descrise. 

Permanent, 
cu raport 

trimestrial 

Conlucrarea insuficientă cu 

Direcția audit intern al MADRM, 

cu privire la oferirea suportului 

în elaborarea procedurilor 

standard și de descriere a 

proceselor operaționale și a 

riscurilor aferente acestora 

5.  
Asigurarea 

procesului de 

planificare și 

monitorizare 

 

1.  Asigurarea respectării 

cadrului de reglementare a 

procedurilor de planificare, 

monitorizare şi raportare a 

obiectivelor şi 

performanţelor în raport cu 

resursele disponibile. 

Evaluări efectuate. 

Rapoarte prezentate. 

Numărul de acțiuni neexecutate 

sau executate parțial 

Permanent, 
cu raport 

trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CM 

CH 

CSL 

Reglementarea incompletă, 

prin acte normative, inclusiv cu 

cele pentru situații de urgență, 

privind identificarea criteriilor de 

clasificare în funcție de riscurile 

specifice. 

Conlucrare insuficientă cu 

persoanele responsabile de 

implementarea procesului de 

planificare și monitorizare. 

2. Perfectarea trimestrială a 

rapoartelor de monitorizare 

a documentelor de 

planificare operațională 

Rapoarte prezentate trimestrial. 

Competențe de planificare, 

analiză și monitorizare dezvoltate 

6.  
Managementul 

documentelor 

 

1. Elaborarea 

Regulamentului privind 

ținerea lucrărilor de 

secretariat în cadrul SHS 

Act administrativ aprobat. 

Proceduri standard de operare 

aplicate. 

 

Trimestrul II 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Neidentificarea nevoilor de 

optimizare a proceselor de lucru 

în  managementul documentelor. 

Cadrul de reglementare 

normativă a proceselor depășit 

sau neadaptat.   
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

2. Monitorizarea 

procesului de recepționare și 

ținere a corespondenței 

parvenite în adresa SHS   

Număr de documente, 

înregistrate și soluționate. 

Număr de documente cu termene 

expirate  sau nesoluționate 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA, 

Șefii 

centrelor 

Lipsa procedurilor standard de 

operare și raportare. 

Competențe insuficient 

dezvoltate 

3. Implementarea 

tehnologiilor informaționale 

în  managementul 

documentelor 

Raport de evaluare a 

necesităților elaborat. 

Propuneri înaintate 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA, 

CSL 

Insuficiența cunoștințelor în 

domeniul dezvoltării 

tehnologiilor informaționale. 

Lipsa suportului financiar 

alocat 

Obiectiv specific 3: 

Management eficient al resurselor umane și asigurarea competențelor necesare îndeplinirii sarcinilor. 

Îmbunătățirea performanțelor individuale și colective ale personalului SHS 

7.  
Dezvoltarea 

capacităţii 

administrative 

a sistemului de 

management 

resurse umane 

1. Elaborarea raportului de 

evaluare a sistemului de 

management al resurselor 

umane, conform nevoilor 

instituţionale ale SHS și 

așteptărilor personalului 

Grup de lucru constituit. 

Raport de evaluare cu 

recomandările de rigoare întocmit 

și prezentat. 

Trimestrul 
III 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

 

Mijloace insuficiente alocate. 

Cunoștințe insuficiente în 

domeniu și deprinderilor pentru 

evaluare completă a domeniului. 

Lipsa strategiei de comunicare 

și de motivare non-financiară a 

personalului. 

 

2. Elaborarea 

reglementărilor 

administrative și a PSO 

pentru managementul 

resurselor umane  

Proiecte de acte administrative 

aprobate. 

POS aprobate 

Proces de management al 

resurselor umane conform 

legislației în domeniu 

Pe parcursul 
anului 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CM 

CH 

CSL 

Gradul scăzut de atractivitate a 

funcției. 

Resurse financiare insuficiente 

în raport cu necesarul de formare 

a personalului. 

Oferte salariale mai bune 

existente pe piața muncii 

3. Elaborarea conceptului 

de implementare a soluțiilor 

IT în managementul 

resurselor umane 

Grup de lucru instituit. 

Studiu realizat. 

Concept aprobat 

 

 

Trimestrul 
III 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Mijloace insuficiente de 

dezvoltare a sistemului 

informațional de evidență și 

gestiune a personalului SHS. 

8.  1. Evaluarea necesarului de Raport de evaluare elaborat. Trimestrul I În limitele  Lipsa resurselor necesare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

Dezvoltarea 

sistemului de 

formare 

profesională a 

personalului 

SHS 

formare a personalului SHS.  Deficit de formare a cadrelor 

SHS pe domenii specifice stabilit. 

Soluții identificate 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

CA 

 

alocării programelor de trening și 

instruire a resurselor umane.  

Lipsa programelor de trening și 

instruiri insuficiente a resursei 

umane. 

2. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind 

formarea profesională la 

locul de muncă a 

personalului SHS  

Regulament consultat cu mediul 

academic, aprobat și publicat pe 

pagina web SHS. 

Proces de formare la locul de 

muncă constituit și dezvoltat 

Trimestrul 
III 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

 

Neactualizarea și neincluderea 

în Regulamentul privind 

formarea profesională la locul de 

muncă, a necesităților de 

instruire. 

3. Lansarea proiectelor de 

organizare a unor 

evenimente privind 

formarea profesională și 

schimbul de experiență la 

nivel național / internațional 

Număr de solicitări transmise. 

Număr de evenimente organizate 

și realizate. 

Număr de participanți. 

 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CH 

CM 

CSL 

 

Lipsa proiectelor finanțate din 

surse externe. 

Lipsa suportului financiar 

alocat 

 

4. Lansarea campaniilor de 

informare pentru  

promovarea SHS în vederea 

angajării absolvenților 

instituțiilor de profil la SHS  

Număr de evenimente realizate. 

Număr de studenți care au 

realizat practica la SHS. 

Număr de elevi și studenți 

informați cu profesia SHS. 

Număr de tineri specialiști 

absolvenți ai instituțiilor de profil 

angajați 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CH 

CM 

CSL 

 

 

Gradul scăzut de atractivitate a 

funcției. 

Lipsa mijloacelor necesare 

lansării campaniilor de informare 

privind activitatea și importanța 

domeniului hidrometeorologic. 

Promovarea insuficientă. 

9.  
Elaborarea și 

aprobarea 

structurii 

organizatorice 

corespunzătoar

e cadrului 

normativ 

1. Elaborarea și aprobarea 

Schemei de încadrare a 

personalului SHS pentru 

anul 2022.  

Schemă de încadrare a 

personalului SHS pentru anul 

2022 aprobată. 

Unități de personal și condiții de 

salarizare armonizate. 

Structuri noi constituite. 

Personal numit / promovat la 

posturi 

Trimestrul 
IV 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Responsabil: 

Director 

adjunct 

 

Executori: 

Șefii 

centrelor 

Tergiversarea aprobării actelor 

normative în domeniul 

hidrometeorologic. 

 

10.  1. Instruirea conducătorilor Numărul persoanelor instruite. Pe parcursul În limitele  Planificarea unui număr 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

Asigurarea 

sănătății și 

securității în 

muncă 

locurilor de muncă în 

domeniul sănătății și 

securității în muncă 

Rata conducătorilor locurilor de 

muncă instruiți în domeniu 

anului, 
cu raport 

trimestrial 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

CA insuficient de instruiri. 

Surse financiare insuficiente 

pentru instruiri 

2. Elaborarea și aprobarea 

instrucțiunilor de securitate 

în muncă pentru toate 

funcțiile și activitățile cu 

risc identificate  

Necesități identificate 

Instrucțiuni elaborate și aprobate  

Personal instruit 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

Conducătorii 

locurilor de 

muncă 

Lipsa de capacitate pentru 

identificare a tuturor riscurilor. 

Abordarea superficială a 

activităților de către persoanele 

implicate 

3. Verificarea respectării 

de către personal a regulilor 

de sănătate și securitate în 

muncă 

Numărul verificărilor efectuate 

Propuneri înaintate. 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

 

11.  
Realizarea 

acțiunilor 

pentru 

motivarea 

angajării 

persoanelor în 

cadrul SHS 

1. Analiza cadrului 

normativ în vederea 

identificării soluțiilor legale 

pentru majorarea nivelului 

de salarizare 

Raport de analiză cu soluțiile 

identificate întocmit și prezentat 

conducerii SHS. 

Propuneri înaintate. 

Trimestrul II În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

Lipsa resurselor necesare 

alocării programelor de motivare 

financiară  trening și instruire a 

resurselor umane. 

2. Implementarea, în 

contextul revizuirii 

Contractului colectiv de 

muncă, a unor activități 

suplimentare de protecție 

socială a personalului 

Grup de lucru constituit. 

Măsuri suplimentare de protecție 

socială identificate și incluse în 

Contractul colectiv de muncă. 

Contract colectiv de muncă 

aprobat 

Trimestrul II În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Parteneri: 

Organizațiile 

sindicale 

Insuficiența resurselor 

financiare alocate pentru 

aplicarea prevederilor 

Contractului colectiv de muncă 

sau implementarea propunerilor. 

Obiectiv specific 4: 

Reorganizarea instituțională a SHS în scopul eficientizării și optimizării activităților 

12.  
Pilotarea 

proiectului de 

creare a 

subdiviziunilor 

regionale 

 

1) Elaborarea conceptului 

de organizare și funcționare 

a structurilor regionale 

Grup de lucru constituit. 

Concept elaborat și aprobat. 

 

Trimestrul I 
 
 
 
 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CSL 

 

 

Lipsa capacității pentru definirea 

cadrului de acțiune a factorilor 

generatori de eficiență, precizarea 

cadrului profesional și a locului / 

rolului fiecărui compartiment în 

structura SHS, atribuțiile, sarcinile 

și responsabilitățile. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

2) Pilotarea proiectului de 

formare a structurilor 

regionale de administrare și  

suport logistic potrivit 

principiilor descentralizării 

procesului decizional  

Proiect-pilot de constituire a 2 

structuri regionale lansat. 

Raport de evaluare a rezultatelor 

procesului de pilotare întocmit și 

prezentat. 

Concluzii trase și recomandări 

privind organizarea structurilor 

regionale înaintate. 

Trimestrul II 
 
 
 

Trimestrial 
 

decembrie 
2021 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA, 

CH, CM 

Riscul evaluării superficiale a 

capacităților structurilor 

regionale de administrare 

13.  
Actualizare 

structurii 

organizatorice, 

potrivit 

cadrului 

normativ 

aprobat, 

recomandărilor 

din analiză 

funcțională 

1. Elaborarea noii structuri 

organizatorice, reieșind din 

recomandările analizei 

funcționale  

Noua structură organizatorică 

elaborată, consultată și aprobată. 

Analiza de impact privind 

organizarea SHS prezentată 

MADRM pentru decizie. 

Competențe funcționale și 

atribuții definite  

Unități de personal și condiții de 

salarizare ajustate la prevederile 

Legii privind salarizarea în 

sectorul bugetar 

Trimestrul 
IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CH 

CM 

CSL 

 

 

Lipsa de consecvență și 

susținere în politica de 

promovare și implementare a 

noii structuri. 

Neajustarea clar definită a 

fișelor de post la cerințele 

competențelor profesionale 

14.  
Punerea în 

aplicare a 

cadrului 

normativ 

aprobat 

1. Elaborarea și aprobarea 

cadrului regulator 

instituțional privind 

organizarea și funcționarea 

subdiviziunilor SHS  

Număr de regulamente și fișe ale 

postului elaborate și aprobate. 

Rata de 100% a fișelor postului 

actualizate / armonizate la noua 

structură a SHS. 

Subdiviziuni ale SHS 

operaționalizate / funcționale 

Trimestrul 
IV 

cu raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

Conducătorii 

de 

subdiviziuni 

Neajustarea Regulamentelor de 

funcționare, ca instrument de 

organizare a activității SHS, la 

normele impuse de obiectivele 

prestabilite, în scopul 

eficientizării activității și 

realizării a rezultatelor scontate 

Obiectiv specific 5: 

Dezvoltarea politicilor instituţionale de imagine, transparenţă și comunicare intra și extra-organizaţională 

15.  
Dezvoltarea 

capacităţilor de 

comunicare 

internă și 

1. Realizarea unor sondaje 

privind  percepţia publică 

asupra calității și 

veridicității prognozelor 

meteo / hidrologice  

Sondaje realizate. 

Rapoarte elaborate și publicate 

pe pagina web a SHS. 

Recomandări formulate și 

implementate 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CM, CH 

 

Lipsa mijloacelor necesare 

lansării campaniilor mediatice și 

a realizării de sondaje privind 

percepția publică. 

Promovarea insuficientă 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

externă 2. Investigarea percepţiei 

personalului asupra 

organizării SHS în 

ansamblu, precum și a 

practicilor de comunicare 

(aplicarea de chestionare) 

 

Sondaj efectuat 

Raport elaborat și publicate pe 

pagina web a SHS. 

Recomandări formulate și 

implementate. 

 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Păreri influențate 

Lipsa transparenței 

Indiferența personalului 

3. Dezvoltarea și 

diversificarea mijloacelor de 

comunicare, a paginilor 

web, chat on-line, a liniilor 

fierbinţi. realizarea de 

buletine informaționale 

periodice 

Dinamică pozitivă a 

comunicatelor și campaniilor de 

mediatizare 

Dinamică pozitivă a satisfacţiei 

populaţiei faţă de calitatea 

comunicării externe. 

Dinamică pozitivă privind 

imaginea instituţională 

 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Lipsa politicilor și procedurilor 

de comunicare internă și externă 

privind dezvoltarea 

organizațională a SHS 

 

16.  
Dezvoltarea 

procesului de 

cooperare cu 

societatea civilă,  

partenerii de 

dezvoltare 

strategică și 

mediul 

academic 

1. Realizarea de 

parteneriate reciproc 

avantajoase, pe domenii de 

interes comun, cu 

autoritățile administrației 

publice, societatea civilă, 

partenerii de dezvoltare 

mediul de afaceri/academic  

Parteneriate durabile realizate, 

acorduri semnate. 

Domenii de interes comun 

identificate, materializate în 

priorități / planuri de dezvoltare și 

implementate. 

 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

 

Pierderea oportunităților de 

finanțare accesibile prin diverse 

mecanisme 

17.  
Dezvoltarea 

parteneriatelor 

internaționale 

1. Stabilirea relaţiilor de 

cooperare bilaterale cu 

instituţiile omoloage, în 

vederea preluării bunelor 

practici 

Ședințe comune organizate și 

desfășurate (inclusiv on-line). 

Notă privind stabilirea relațiilor 

de cooperare cu alte instituții.  

Planuri de acțiuni comune 

aprobate și implementate. 

 

Trimestrul I 
și II 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

 

Pierderea oportunităților de 

finanțare accesibile prin diverse 

mecanisme 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

2. Participarea activă în 

cadrul instrumentelor 

regionale și internaționale 

de cooperare, schimb de 

experiență și bune practici 

Număr de evenimente comune 

realizate. 

Număr de vizite de studiu, 

cursuri de instruire. 

Personal instruit, informat 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Executori: 

Subdiviziunile 

SHS 

Lipsa mijloacelor financiare 

pentru achitarea deplasărilor 

Imposibilitatea organizării 

deplasărilor din cauza 

restricțiilor impuse de situația 

epidemiologică 

3. Realizarea și 

implementarea obiectivelor 

și clauzelor Convențiilor 

Internaționale  

Numărul telegramelor „Clima” 

transmise către organismele 

internaționale de cooperare; 

Numărul sesizărilor privind lipsa 

informațiilor sau calitatea 

acestora din partea partenerilor de 

cooperare. 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Bugetul de 

Stat, 

Contribuții 

ale 
Convențiilor 

și Tratatelor 

Internaționale 

 

CA 

 

Executori: 

Subdiviziunile 

SHS 

 

Neparticiparea la programele 

agențiilor specializate ale ONU, 

OMM, Convențiilor 

internaționale, ca urmare a lipsei 

mijloacelor alocate acestei 

destinații 

OBIECTIV II 

CONSOLIDAREA STRUCTURILOR CENTRALE HIDROMETEOROLOGICE 

ȘI REȚELELOR NAȚIONALE DE MONITORING METEOROLOGIC ȘI HIDROLOGIC 

Obiectiv specific 1: 

Dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale 

18.  
Dezvoltarea 

capacităților 

informaționale 

a activității 

meteorologice 

1. Elaborarea Concepției  

Sistemului Informațional 

Integrat Meteorologic 

(SIIM) 

Concepție și plan de 

implementare elaborate și 

aprobate 

Trimestrul 
III-IV 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate şi 

din  surse 

externe 

 

CM 

CA 

Partenerii de 

dezvoltare 

 

Asigurare informațională 

insuficientă. 

Imposibilitatea integrării 

informațiilor din domeniul 

hidrometeorologic ca rezultat al 

fragmentării ținerilor 

informațiilor (registre, suport 

hârtie, tabele electronice, baze de 

date), etc 

19.  
Îmbunătățirea 

activităților de 

monitorizare a 

secetei 

 

1. Implementarea 

programelor elaborate 

privind întocmirea  

monitoringului secetei și 

cartografiere 

 

Informații periodice privind 

umiditatea solului furnizate. 

Calitate și veridicitate sporită a 

prognozelor  

Trimestrul 
II-III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

Capacitățile tehnice 

insuficiente ale SHS 

Fluctuația necontrolată a 

personalului și lipsa modulelor 

de instruire 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

2. Îmbunătățirea sistemului 

informațional EcoData 

privitor la prelucrarea 

datelor 

 

Soft modernizat, operaționalizat. 

Bază de date formată și 

funcțională. 

Trimestrul 
II-III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

CA 

Capacități tehnice insuficiente 

ale SHS. 

Lipsa personalului instruit 

20. Dezvoltarea 

capacităților 

operaționale ale 

RNMM 

1. Elaborarea Conceptului 

SII Hidrologic al Republicii 

Moldova (SIHM)  

Concept și plan de realizare 

elaborate 

 

Trimestrul-
IV 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate şi 

din surse 

externe 

 

CH 

CA 

Parteneri de 

dezvoltare 

Cunoștințe insuficiente în 

organizarea sistemelor 

informaționale integrate. 

Lipsa personalului instruit. 

Lipsa interesului partenerilor 

pentru asistența în domeniu 

2. Implementarea Planului 

de redresare a situației 

constatate în cadrul rețelei 

hidrologice și de asigurare a 

funcționalității posturilor 

hidrologice pentru anii 

2020-2021 

 

Rapoarte de monitorizare 

prezentate. 

Rata acțiunilor realizate în 

termen. 

 

Pe parcursul 
anului cu 

raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CH 

CA 

 

Lipsa personalului calificat ca 

urmare a fluctuației alarmate de 

resurse umane. 

Lipsa resurselor financiare 

necesare pentru dotarea și 

mentenanța posturilor 

hidrologice 

21.  
Promovarea 

cadrului 

organizațional, 

normativ și 

funcțional în 

vederea 

reorganizării 

RNMH 

1. Reorganizarea RNMH 

potrivit analizei funcționale 

realizate, legislației 

naționale din domeniu, 

recomandărilor și 

directivelor CE și OMM 

Cadrul funcțional și de 

reglementare aprobat. 

Structuri planificate, personal 

format. 

Programe de dezvoltare și 

proiecte de asistență externă 

identificate. 

 

Pe parcursul 
anului cu 

raport 
trimestrial 

Parteneriate, 

programe și 

proiecte de 

asistență 

externă 

 

CH, 

CA 

 

Pierderea oportunităților de 

finanțare accesibile prin diverse 

mecanisme, inclusiv a 

proiectelor de finanțare. 

Lipsa personalului instruit. 

Lipsa politicilor și a cadrului 

funcțional de reglementare 

2. Consolidarea SII de 

măsurări de debit, de 

vizualizare, colectare, 

analiză, stocare, diseminare 

și de prestare a serviciilor 

hidrologice 

Studiu efectuat. 

Concept elaborat. 

Termeni de referință pentru 

echipamentele necesare, aplicație 

sau produs software elaborate și 

aprobate. 

Pe parcursul 
anului cu 

raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CH 

CA 

 

Capacități tehnice insuficiente. 

Degradarea echipamentelor 

portative de ghidare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

Obiectiv specific 2: 

Îmbunătățirea performanțelor Serviciului. Colaborarea cu instituțiile naționale și organizațiile internaționale de specialitate 

22.  
Colaborarea cu 

instituțiile 

naționale 

 

1. Asigurarea procesului 

de informare a autorităților 

și instituțiilor naționale 

interesate cu date și 

informații statistice privind 

evoluția în timp a 

parametrilor meteorologici, 

hărțile sinoptice, mesajele 

codificate în SYNOP, etc. 

 

Număr de informații prezentare: 

- BNS; 

- MEI; 

- SIAPH; 

- BNM; 

- altor autorități și instituții 

naționale interesate 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

 

 

Erori tehnice de codificare în 

sistemul de diseminare a 

informațiilor. 

Spațiu de stocare insuficient a 

informațiilor. 

Lipsa persoanelor antrenate și 

pre dotate 

23.  
Colaborarea cu 

instituțiile 

internaționale 

 

 

Pregătirea şi transmiterea 

către OMM, Centrul 

Mondial de date din Rusia 

(Obninsk), Centrul Regional 

DWD 

(RA-VI), a informațiilor 

privind evoluția în timp a 

parametrilor meteorologici 

Număr de date și informații 

prezentare. 

Sinteza condiţiilor 

hidrometeorologice pe teritoriul 

statelor CSI, îmbunătățită și 

dezvoltată.  

Date privind telegrama „Clima”. 

Date înregistrate la stația 

meteorologică Chișinău 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

 

 

Starea necorespunzătoare a 

echipamentelor meteorologice și 

de transmitere a informațiilor din 

teritoriu, cu impact asupra 

modalității de transmitere, 

prelucrare și generalizare a 

informațiilor meteorologice. 

Neasigurarea alimentării bazei 

naționale de date meteorologice, 

în conformitate cu cerințele 

internaționale 

24.  
Participarea la 

procesul de 

schimb de 

informații în 

cadrul 

Sistemului 

Mondial de 

Observații 

Meteorologice 

1. Transmiterea periodică, 

la fiecare 3 ore, a 

informaţiilor meteorologice 

sub formă de mesaj 

„SYNOP” de la SM către 

Centrul Regional 

Meteorologic al OMM 

(Moscova, Rusia) pentru 

schimbul de date global. 

 

Schimbului de informații în 

aspectele activităților 

meteorologice asigurat. 

Număr de date și informații 

prezentare  

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

 

Capacități instituționale și 

tehnice insuficiente ce ar putea 

contribui la schimbul 

internațional de date și informații 

către organismele internaționale. 

Lipsa persoanelor calificate în 

domeniu, ca rezultat al salarizării 

reduse din domeniu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

2. Transmiterea datelor de 

orice categorie a 

avertizărilor de tip CAP 

(Common Alert Protocol) în 

Sistemul Meteoalarm 

Schimbul de informații în 

aspectele activităților 

meteorologice asigurat. 

Număr de date și informații 

prezentare 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

 

 

Mijloace financiare și tehnice 

insuficiente pentru organizarea 

programelor de cooperare. 

3.Transmiterea datelor de 

pe Radarul Meteorologic al 

SHS „DWSR- 3501C” în 

sistemul OPERA din cadrul 

rețelei europene de servicii 

EUMETNET 

Schimbul de informații în 

aspectele activităților 

meteorologice. 

Date operaționale zilnice 

conform cerințelor în format 

HDF5 în sistem prin intermediul 

radarului. 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

 

 

Costurile întreținerii serviciilor 

de mentenanță a Radarului 

Meteorologic,,DWSR-3501. 

Riscul neasigurării continue cu 

personal instruit în domeniu, 

capabil să gestioneze informația 

procesată de radar ce ar putea 

influența schimbul de informații 

25.  
Cooperare 

operațională 

transfrontalieră 

 

1. Asigurarea capacităților 

de monitoring hidrologic pe 

râurile transfrontaliere 

Planuri de monitoring hidrologic 

aprobate și coordonate cu 

omologii din Ucraina și România. 

Schimb de experiență cu colegii 

din România și Ucraina conform 

planului asigurat 

Conform 
planurilor 
comune, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CH 

 

Riscul sustragerilor ca urmare a 

furturilor comise și deteriorărilor 

echipamentelor utilizate. 

Riscul apariției factorilor de 

mediu ce ar putea influența 

deteriorarea echipamentelor 

hidrologice 

26.  
Monitorizarea 

stării şi 

evoluţiei 

condiţiilor 

meteorologice, 

hidrologice și 

conexe, în 

scopul 

protecţiei 

populaţiei şi 

economiei 

naţionale 

1. Elaborarea prognozelor 

de interes public privind  

starea şi evoluţia condiţiilor 

vremii şi a avertizărilor 

privind fenomenele 

hidrometeorologice 

nefavorabile și punerea 

acestora la dispoziția 

organelor APC și APL, 

serviciilor mass-media și 

altor autorități interesate 

Număr de prognoze 

meteorologice, 

agrometeorologice și hidrologice 

furnizate. 

Veridicitatea medie a 

prognozelor meteorologice în 

proporție de 95% care au fost 

calculate în baza îndrumarului de 

verificare a prognozelor și 

avertizărilor 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

CH 

Capacități instituționale și 

tehnice insuficiente ce ar putea 

contribui la schimbul național de 

date și informații către 

beneficiari. 

Erori tehnice de codificare în 

sistemul de diseminare a 

informațiilor. 

Neajustarea politicilor de 

informare și diseminare a 

informațiilor meteorologice 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

27.  
Prestarea 

serviciilor 

hidro-

meteorologice 

Elaborarea şi furnizarea de 

informații specializate, la 

solicitare și/sau în bază de 

contract, autorităților și 

instituțiilor publice și 

private, a mediului 

academic și populației  

Număr de informații eliberate în 

dinamică comparativ cu anul 

2019. 

Număr de solicitări privind 

furnizarea de informații 

hidrometeorologice în creștere 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

CH 

Riscul necontractării de servicii 

privind furnizarea de informații. 

lipsa solicitărilor etc. 

Mediatizare insuficientă a 

serviciilor hidrometeorologice 

Obiectiv specific 3: 

Gestionarea Fondului Național de Date Hidrometeorologice 

28.  
Consolidarea 

capacităților 

Fondului 

Național de 

Date Hidro-

meteorologice 

(FNHM) 

1) Armonizarea cadrului 

de reglementare a activității 

FNHM 

 

Program al activităților aprobat. 

Grup de lucru creat. 

Proiecte de acte normative și/sau 

administrative înaintate MADRM 

pentru promovare. 

 
Trimestrul 

IV 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

CM 

CH 

 

Lipsa de consecvență și 

susținere în politica de 

promovare și implementare a 

proiectelor. 

2) Identificarea soluțiilor 

pentru îmbunătățire a 

condițiilor de funcționare a 

FNHM 

Notă analitică elaborată. 

Necesități de echipamente și 

condiții evaluate. 

Spații de păstrare identificate. 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CSL 

CA 

Insuficiența metodologiilor și 

reglementărilor cu referință la 

condițiile de păstrare a 

materialelor. 

3) Elaborarea conceptului 

privind digitalizarea datelor 

deținute, posibilități și 

necesități  

Studiu realizat. 

Concept/viziune aprobat. 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

CA 

CH 

Erori tehnice de codificare în 

sistemul de diseminare a 

informațiilor. 

Echipament tehnic uzat. 

Fluctuația alarmantă a 

personalului ca rezultat al 

nivelului de salarizare 

Obiectiv specific 4: 

Cercetări  și  studii  în domeniul  apelor  de  suprafață și a condițiilor climaterice 

29.  
Îmbunătățirea 

procesului de 

transmitere a 

avertizărilor 

privind 

1. Realizarea de studii și 

programe de propagare a 

undei de viitura  

Număr de studii și programe 

realizate. 

b) Număr de măsuri privind 

gestionarea viiturilor pentru 

bazine și sub-bazine hidrografice 

organizate și desfășurate 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate și 

din surse 

externe 

 

CH 

 

Insuficiența capacităților și 

resurselor pentru realizarea unui 

studiu comprehensiv 

Reglementările insuficiente a 

domeniului de alertare timpurie  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

fenomenele 

hidrologice 

periculoase 

2. Instruirea personalului 

CH privind evaluarea 

vitezei de propagare a undei 

de viitură și utilizarea 

aplicației dedicate/soft 

specializat privind 

propagarea viiturii 

Numărul de persoane instruite. 

Rata persoanelor instruite, 

antrenate în procesul de 

gestionare a situațiilor de risc. 

 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate și 

din surse 

externe 

 

CH 

 

Lipsa oportunităților de 

formare în cadrul instituțiilor de 

învățământ și cercetare din 

republica Moldova 

Capacități insuficiente de 

aplicare a tehnologiilor 

informaționale în automatizarea 

proceselor de lucru 

 

30.  
Efectuarea 

cercetărilor 

privind 

resursele 

eoliene şi solare  

 Studiu efectuat, raport elaborat și 

prezentat 

 
Trimestru IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CM 

Echipament tehnic cu grad 

sporit de uzură. 

Fluctuația necontrolată a 

personalului și lipsa modulelor 

de instruire. 

OBIECTIVUL III. 

OPTIMIZAREA MECANISMELOR DE BUGETARE, DOTARE TEHNICĂ ŞI LOGISTICĂ NECESARE FUNCŢIONĂRII INTEGRATE, 

EFICIENTE ŞI SUSTENABILE A DOMENIULUI HIDROMETEORLOGIC 

Obiectiv specific 1: 

Dezvoltarea capacităților de finanțare și de utilizare eficientă a mijloacelor financiare alocate 

31.  
Coordonarea 

procesului de 

executare a 

bugetului SHS 

pentru anul 

2021 

1)Repartizarea bugetului 

SHS conform clasificației 

economice pentru anul 2021 

 

a) Buget repartizat și dezagregat. 

b) Plan de achiziții aprobat 

 

 

 

Ianuarie În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

 

Lipsa procedurilor interne de 

organizare și coordonare a 

procesului de elaborare a 

bugetului. 

Estimarea incorectă a limitelor 

de cheltuieli. 

Aplicarea incorectă a normelor 

privind estimarea valorii 

achiziției. 

Capacități insuficiente a 

membrilor grupului de lucru în 

planificarea adecvată a 

achizițiilor. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

2)Utilizarea eficientă a 

mijloacelor bugetare alocate  

în anul de gestiune și 

monitorizarea  privind 

utilizarea mijloacelor 

bugetului potrivit destinației 

și priorităților 

100% contracte înregistrate la 

Trezorerie conform clasificației 

economice și în limita bugetului 

aprobat. 

100% ordine de plată întocmite 

în baza facturilor, potrivit 

priorităților. 

100%  mijloace financiare 

utilizate în conformitate cu 

necesitățile instituționale  

Pe parcursul 
anului 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

 

Control insuficient privind 

organizarea şi executarea 

eficientă a tranzacțiilor 

financiare, cu asigurarea 

corectitudinii şi regularității 

procesării şi înregistrării 

acestora. 

32.  
Organizarea, 

monitorizarea 

și executarea 

eficientă a 

tranzacțiilor 

financiare cu 

respectarea 

limitelor 

bugetare 

aprobate 

1. Analiza financiară în 

scopul neadmiterii supra-

cheltuielilor 

Analiză efectuată lunar. 

100% informații privind 

cheltuielile, solicitate și analizate 

Trimestrial la 
data de 

10 a lunii 
următoare 

trimestrului 
de gestiune 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

Estimarea incorectă a limitelor 

de cheltuieli 

 

2. Întocmirea rapoartelor  

trimestriale şi anuale privind 

executarea bugetului 

Rapoarte financiare privind 

executarea bugetului întocmite și 

semnate de conducerea SHS. 

12 rapoarte operative privind 

statele și efectivul de personal 

întocmite și prezent 

Trimestrial și 
anual în 

termenele 
stabilite. 

Lunar până 
la data de 10 

a lunii 
următoare 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

Riscul nerespectării termenelor 

de prezentare a Rapoartelor. 

 

33.  
Asigurarea 

întocmirii  

conforme a 

rapoartelor 

financiare, 

precum și altor 

rapoarte 

1. Întocmirea conformă a  

dărilor de seamă privind 

retribuirea muncii și a 

rapoartelor statistice și 

prezentarea acestora în 

termenii stabiliți după 

destinație 

100 % dări de seamă fiscale, din 

totalul necesar, întocmite în 

conformitate cu Codul Fiscal, 

semnate și prezentate în termene 

prin SIA e-declarații. 

100 % rapoarte statistice din 

totalul necesar întocmite lunar, 

trimestrial și anual, semnate și 

prezentate organului teritorial de 

statistică în termenele stabilite 

Lunar, 
trimestrial și 

anual în 
termenele 
stabilite de 
legislație, 

până la data 
de 25 a lunii 
următoare 

perioadei de 
gestiune 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

Riscul nerespectării termenelor 

de prezentare a Rapoartelor, 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

Obiectivul specific 2: 

Îmbunătățirea sistemului de management financiar 

34.  
Aprobarea 

Politicii de 

contabilitate a 

SHS potrivit 

cerințelor 

1. Elaborarea și aprobarea 

Politicii de contabilitate a 

SHS 

Politica de contabilitate a SHS 

aprobată 

31.01.2020 În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

Neincluderea unor aspecte de 

ordin legislativ și precizări ale 

standardelor și reglementărilor de 

vigoare în politica de 

contabilitate a SHS. 

35.  
Asigurarea 

ținerii conforme 

a evidenței 

tuturor 

operațiunilor 

economico-

financiare 

realizate în 

cadrul SHS 

 

1. Asigurarea procesului 

de ținere a evidenței 

analitice a veniturilor și 

cheltuielilor pe tipuri și 

conturi 

Venituri și cheltuieli primare 

(facturi, deconturi de avans, foi 

de parcurs), înregistrate în SI 1C. 

100% formule contabile 

întocmite în strictă corespundere 

cu documentele primare și Planul 

de conturi. 

 
Permanent, 
cu raport 

trimestrial 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

Riscul apariției erorilor de 

calcul cauzat de factorul uman. 

Neasigurarea plenitudinii 

privind aspectul înregistrărilor pe 

tipuri de venituri. 

Neasigurarea exhaustivității pe 

tipuri de operațiuni. 

2.Asigurarea evidenței 

complete a activelor 

financiare și nefinanciare 

100% extrase trezoreriale  

înregistrate în 1C. 

100% corespundere a datelor 

contabilității cu extrasele 

trezoreriale. 

100% mijloace fixe luate la 

evidență. 

100% acte de casare a bunurilor 

întocmite și înregistrate în 1C. 

 
Permanent, 
cu raport 

trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

 

Neasigurarea exhaustivității pe 

tipuri de operațiuni. 

Riscul controlului insuficient 

privind veridicitatea datelor de 

ordin financiar. 

Riscul aplicării metodologiei 

de calcul eronate a valorii de 

uzură a mijloacelor fixe 

 

4. Efectuarea inventarierii 

decontărilor și valorilor 

materiale. 

Proiect de ordin aprobat privind 

efectuarea inventarierii. 

100 % extrase de active 

înregistrate și prezentate Comisiei 

de inventariere. 

Rezultatele inventarierii 

determinate corect și la timp cu 

reflectarea în evidența contabilă 

la nivel de 100%. 

Noiembrie. 
 
 
 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

CSL 

Grupul de 

lucru 

 

Riscul determinării incorecte a 

rezultatelor inventarierii 

bunurilor  ca urmare a aflării la 

distanță a elementelor de activ.  

Riscul obținerii unor rezultate 

neconforme din cauza 

participării la inventariere a 

persoanelor responsabile de 

gestiunea bunurilor. 



 

19 

Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

Neidentificarea unor pierderi 

din patrimoniu ca urmare a lipsei 

capacității de efort și de 

concentrare a echipei de 

inventariere. 

Experiență insuficientă în 

întocmirea documentelor 

aferente procedurii de 

inventariere 

5. Identificarea variantelor 

de casare a bunurilor care 

produc pagube, a celor cu 

normele depășite, etc 

Raport de inventariere realizat. 

Propuneri sau solicitări privind 

casarea bunurilor materiale 

înaintate. 

Număr de bunuri (mijloace fixe 

și mobile) casate. 

Trimestrul 
IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

CSL 

 

Lipsă de capacității de efort și 

de concentrare a echipei de 

inventariere. 

Lipsa de experiență în 

întocmirea documentelor 

aferente procedurii de 

inventariere 

 

Obiectiv specific 3 

Dezvoltarea capacităților de dotare tehnică şi logistică necesare 

36.  
Unificarea 

mecanismelor 

logistice pentru 

funcţionare 

integrată și 

sustenabilitate 

1. Elaborarea Conceptului 

de management logistic al 

SHS adaptat misiunilor și 

atribuţiilor instituţiei, 

(planificare, organizare, 

coordonare şi control, 

mecanisme de monitorizare 

și raportare, dotare etc.) 

Proiect elaborat și aprobat  Trimestrul II În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CSL 

 

Lipsa politicilor de 

management logistic. 

Proceduri insuficiente de 

control  privind realizarea 

atribuțiilor instituționale ale 

SHS. 

Neimplementarea sistemului 

de control intern la un nivel 

suficient. 

2. Elaborarea și 

implementarea aplicațiilor 

software  pentru evidenţa și 

gestionarea bunurilor și 

mijloacelor din dotare 

Program elaborat și implementat Trimestrul II În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

CSL 

 

Neasigurarea plenitudinii 

elementelor incluse în programul 

elaborat de evidență și gestionare 

a bunurilor și mijloacelor din 

dotare. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

3.Elaborarea și 

implementarea normelor 

unice de dotare și consum, 

mentenanţă și casare a 

echipamentului și tehnicii.  

Norme unice stabilite și aplicate. 

Mecanism elaborat și 

implementat 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CSL 

 

Neasigurarea și neincluderea 

unor aspecte de ordin legislativ 

cu  precizări ale standardelor și 

reglementărilor de vigoare în 

politica de contabilitate a SHS 

2. Stabilirea mecanismului 

de evidenţă a termenelor de 

funcţionare a 

echipamentelor și 

mijloacelor din dotare, 

inclusiv a celor provenite 

din asistenţa externă 

Mecanism elaborat și 

implementat 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CSL 

 

Neasigurarea și neincluderea 

unor aspecte de ordin legislativ 

cu  precizări ale standardelor și 

reglementărilor de vigoare în 

politica de contabilitate a SHS 

4.Reorganizarea 

structurilor logistice potrivit 

specificului organizatoric și 

funcţional al SHS 

Regulament de organizare a 

structurilor logistice aprobat.  

Structuri logistice dezvoltate și 

adaptate. 

Trimestrul 
IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA, CSL 

 

Neincluderea tuturor 

prevederilor, standardelor și 

cerințelor legislative privind 

dezvoltarea capacităților 

logistice în regulamentele 

subdiviziunii SHS, responsabile. 

37.  
Dezvoltarea 

capacităţilor 

logistice pentru 

asigurarea 

îndeplinirii 

misiunilor 

1. Asigurarea 

interoperabilităţii și 

compatibilităţii  a 

echipamentelor TIC și altor 

materiale utilizate în SHS 

Mecanisme și instrumente 

stabilite și aplicate. 

Caiete de sarcini/specificații 

tehnice elaborate și aprobate 

conform cerințelor 

interoperabilității 

Pe parcursul 
anului cu 

raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

CSL 

 

Lipsa politicilor și 

mecanismelor   de colaborare 

stabilite. 

38.  

Implementarea 

Planului de 

achiziții pentru 

anul 2021 

1. Asigurarea procesului de 

organizare a procedurilor de 

achiziții de echipamente și 

servicii în corespundere cu 

Planul de achiziții 

Numărul procedurilor de 

achiziții organizate și încheiate. 

100% surse financiare alocate 

din bugetul de stat valorificate 

Pe parcursul 
anului cu 

raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

CSL 

CM 

CH 

Proceduri de achiziții anulate 

sau amânate din diverse motive 

Insuficiența experienței în 

organizarea procedurilor de 

achiziții internaționale 

Achitarea tardivă a contractelor 

încheiate de către Trezoreria de 

Stat  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

Obiectiv specific 4: 

Menținerea și îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii 

39.  
Optimizarea 

procesului de 

prestare a 

serviciilor cu 

plată 

1. Actualizarea actelor 

interne conform 

nomenclatorului aprobat de 

Guvern 

Instrucțiuni interne și POS 

privind particularitățile prestării 

serviciilor cu plată aprobate și 

puse în aplicare 

Trimestrul 
IV 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Lipsa Politicilor, și 

instrucțiunilor de aplicare. 

2. Facilitarea procesului de 

comunicare/informare a 

consumatorilor privind 

serviciile prestate 

Informații privind serviciile 

prestate și termenele de informare 

plasate pe pagina web a SHS. 

Facturi și ordine de plată emise 

în 2 zile din data solicitării. 

Informarea consumatorilor în 

termen de 5 zile din data achitării 

Pe parcursul 
anului cu 

raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

CA 

CM 

CH 

Lipsa interesului din partea 

mass-media pentru promovarea 

site-ului oficial al instituției. 

Cunoștințe reduse în tehnologii 

de promovare și comunicare. 

 

3. Facilitarea procesului de 

comunicare/informare a 

consumatorilor 

Informații privind serviciile 

prestate plasate pe site-ul oficial 

al SHS. 

La apariția 
solicitărilor, 

cu raport 
trimestrial 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Lipsa mediatizării atribuțiilor, 

funcțiilor și serviciilor prestate 

de către SHS. 

4. Identificarea soluțiilor 

pentru lansarea serviciilor 

prestate prin intermediul 

platformei guvernamentale  

de plăți electronice 

Evaluare a posibilităților 

efectuată. 

Program elaborat și aprobat. 

Demersuri înaintate. 

Trimestrul 
III 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CA 

 

Lipsa resurselor umane 

calificate. 

Capacități insuficiente 

tehnologice ale structurilor care 

gestionează sistemul 

Obiectiv specific 5: 

Asigurarea mentenanței și sustenabilității echipamentelor din dotare 

40.  
Asigurarea 

deservirii 

tehnice a 

echipamentelor  

stațiilor hidro-

meteorologice     

și a radarului 

meteorologic 

1. Elaborarea și realizarea 

planurilor tipizate privind 

întreținerea obiectivelor 

hidro-meteorologice 

 

Planuri aprobate și realizate. 

Număr de echipamente verificate 

și deservite. 

Număr de unități echipament și 

utilaje funcțional. 

Flux de date asigurat  

În 
conformitate 
cu calendarul 
aprobat, cu 

raport 
trimestrial 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CSL 

Mijloace financiare insuficiente 

privind întreprinderea acțiunilor 

de întreținere a obiectivelor. 

Inventarierea selectivă a 

elementelor patrimoniale ce 

necesită costuri de reparație și 

întreținere adecvată. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene Cost/sursa 

finanţării 

Executori / 

parteneri 

Riscuri aferente implementării 

41.  
Asigurarea 

funcționalității 

laboratorului 

propriu de 

calibrare și 

etalonare a 

echipamentelor 

1. Efectuarea studiului 

privind crearea și 

operaționalizarea 

laboratorului de calibrare a 

echipamentelor 

meteorologice 

Studiu realizat. 

Oportunități identificate 

Activități planificate 

Necesar de instruire a 

personalului identificat. 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CSL 

CM 

CH 

Mijloace financiare insuficiente 

pentru întreținerea obiectivelor 

hidro-meteorologice. 

Insuficiența capacităților de 

efectuare a studiului și evaluare 

obiectivă a necesităților 

2. Elaborarea unui program 

pentru acreditarea 

laboratorului de calibrare și 

etalonare a echipamentelor 

hidrometeorologice inclusiv 

a senzorilor de la posturile 

automatizate. 

Program elaborat. 

Demersuri înaintate. 

În 
conformitate 
cu calendarul 
aprobat, cu 

raport 
trimestrial 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CSL 

 

 

Lipsa personalului instruit. 

Gradul de uzură a tehnicii 

utilizate in calibrarea, verificarea 

și etalonarea metrologică a 

echipamentelor. 

3. Identificarea cadrului 

normativ/administrativ 

necesar pentru 

operaționalizarea și 

acreditarea laboratoarelor 

Grup de lucru instituit. 

Raport analitic elaborat și 

aprobat. 

 

Trimestrul 
IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CSL 

CA 

Insuficiența capacităților de 

efectuare a studiului și evaluare 

obiectivă a necesităților 

Oportunități reduse pentru 

schimb de experiență în domeniu  

Obiectiv specific 6: 

Realizarea acțiunilor pentru implementarea tehnologiilor prietenoase mediului și prevenirea schimbărilor climatice 

42.  
Identificarea, 

perfectarea și 

promovarea 

proiectelor 

pentru 

implementarea 

tehnologiilor 

„verzi” pentru 

reducerea 

emisiilor de 

gaze poluante 

1. Promovarea la Fondul 

Ecologic Național (FEN) a  

proiectelor privind 

construcția laboratorului de 

deșeuri și asigurarea sediilor 

SHS cu energie regenerabilă 

Proiect expediat către FEN. 

Rapoarte de argumentare, 

solicitări transmise. 

Vizite de lucru realizate. 

Trimestrul II În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

CA 

CSL 

Neconcordanța obiectivelor 

autorităților reprezentate în 

cadrul FEN cu obiectivele 

proiectului 

Influența politică a deciziilor 

adoptate în cadrul FEN 

2. Înaintarea la Agenția 

pentru Eficiență Energetică 

a proiectului privind 

reducerea pierderilor de 

energie (termoizolarea) la 

sediul SHS 

Evaluare a costurilor efectuată 

Proiect elaborat și înaintat spre 

aprobare. 

 

Trimestrul 
III 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

 

CSL 

CA 

Insuficiența resurselor 

financiare evaluarea costurilor 

proiectului 

Capacități proprii reduse pentru 

evaluarea costurilor și 

perfectarea proiectului 

 


