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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 mentenanta  

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 / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

OBIECTIVUL I: 

LANSAREA PROCESULUI DE REFORMĂ A SHS. 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE 

Obiectiv specific 1: 

Modificarea cadrului legislativ și de reglementare 
1.  

Armonizarea 
legislației din 

domeniul 
hidro-

meteorologic la 
cerințele 

instituționale 
ale SHM, 

precum și la 
standardele și 

directivele 
OMM 

1. Promovarea 

proiectului legii privind 

modificarea Legii nr. 

1536 / 1998 cu privire la 

activitatea hidro-

meteorologică, cu 

modificările ulterioare 

 

1) Proiect de lege adoptat. 

2) Competențe improprii în 

activitatea SHS excluse 

3) Competențe mai largi 

privind  autorizarea 

activităților 

hidrometeorologice atribuite. 

4) Statutul de autoritate 

administrativă acordat 

Trimestrul II 
 

Responsabil: 
Director  
adjunct 

 
Executor: 
CA- DMI 

 
 
 

În scopul armonizării legislației din domeniul 

hidrometeorologic la cerințele instituționale ale SHS, 

precum și la standardele și directivele OMM, s-au 

elaborat și înaintat propuneri privind modificarea Legii 

nr. 1536 / 1998 cu privire la activitatea 

hidrometeorologică, fiind excluse activitățile improprii 

SHS. Proiectul legii este în proces de examinare în 

cadrul Comisiei parlamentare "Comisia agricultură și 

mediu". La prima  sesiune a Parlamentului prioectul 

urmează a fi promovat pentru aprobare. 

Acțiune 

realizată 
la nivel de 

instituție 

conform 

atribuțiilor 

Serviciului 

 

2. Realizarea Studiului 

privind analiza 

funcțională a SHS. 

Corespunderea legislației 

activității hidro-

meteorologice și 

sistemului de monitoring 

hidrometeorologic cu 

standardele și directivele 

OMM 

 

1) Seminar oganizat, cu 

participarea specialiștilor de 

profil, mediului academic și 

instituțiilor cu competențe în 

domeniu, inclusiv din 

străinătate 

2) Studiu realizat și publicat 

pe pagina web a SHS, 

recomandări înaintate. 

3) Proiect de lege cu privire 

la activitatea 

hidrometeorologică în RM, 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre aprobare 

4) Capacități stabilite și 

necesități de acoperire cu 

resurse identificate. 

5) Priorități și obiective de 

dezvoltare stabilite, agreate la 

Pe 
parcursul 
anului 

Responsabil: 
CM, CH 

 
Executori: 
DMI/DMC 

DMA, 
DPM,CH 

 
Parteneri: 

Mediul 
academic și 

instituțiile cu 
competențe în 

domeniu 

Au avut loc cîteva întîlniri cu reprezentanții PNUD, 

cu consultantul superior pe mediu dna Svetlana 

Jecova, de la care s-a solicitat suportul în realizarea 

studiului privind analiza funcțională. 

De către reprezentantul PNUD s-a  realizat procesul 

de analiză funcțională a compartimentului de 

administrare al SHS(în acest sens au avut loc cîteva 

ședințe unde au fost prezentate concluziile și partea de 

scheme pentru realocari, în viziunea expertului). 

Actualmente se realizează studiul privind analiza 

funcțională a CM și CH. 

Totodată, în această perioadă s-au pregătit materiale 

pentru seminarul dedicat efectuării schimbului de 

experință și stabilirea unor noi proiecte de colaborare 

care urma să se desfășoare în 23 martie dar care din 

cauza pandemiei declanșate a fost anulat. 

Rapoartele privind analiza funcțională pe 

compartimente urmează a fi prezentate în termenul 

stabilit (administrație-aprilie 2021, rețeaua 

Acțiune 

realizată și 

dezvoltată pe 

parcursul 

anului 2021  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

toate nivelurile și 

materializate în documente 

strategice 

hidrologică-august 2021, rețeaua meteorologică-mai 

2021). Termenul de prezentatre a Raportului final este 

stabilit pentru luna august 2021. 

 

2.  
Promovarea 

cadrului 
normativ, 
subsecvent 

Legii cu privire 
la activitatea 

hidro-
meteorologică 

în RM 

1. Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului privind 

organizarea și 

funcționarea SHS, 

conform modificărilor 

legislative operate 

Regulament elaborat, 

consultat și aprobat de către 

Guvern. 

 

Trimestrul III 
Responsabil: 
Director adjunct 

 
Executori: 

CA 
DMI/DMEF 

A fost elaborat proiectul Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea SHS care a fost transmis 

către  responsabilii MADRM pentru consultare și 

avizare prin scrisoarea nr. 04/960 din 14.09.2020.  

Acțiune 

realizată și 
dezvoltată 

conform 

competențelor 

Serviciului 

2. Atribuirea grilei de 

salarizare potrivit anexei 

nr.3, tabel 2 din Legea 

270/2018 unor categorii 

de funcții publice din 

cadrul SHS 

1) Amendamente înaintate, 

consultate și aprobate de 

Guvern. 

2) Analiză de impact 

realizată și prezentată. 

3) Cadru subsecvent de 

reglementare aprobat.  

Trimestrul III-
IV 

 
Responsabil: 

Director adjunct 
 

Executor: 
DMEF/DMI 

Acțiunea este în strînsă dependență cu proiectul legii 

privind modificarea Legii privind activitatea 

hidrometeorologică și a Regulamentului de organizare 

și funcționare a SHS. 

Acțiune 

transferată  

3. Promovarea cadrului 

normativ privind 

particularitățile 

autorizării activităților 

hidrometeoro-logice și 

standardizarea proceselor 

/ echipamentelor 

hidrometeorologice la 

nivel național 

1) Cadru normativ elaborat 

și aprobat de Guvern 

Trimestrul IV 
Responsabil: 

CA  
 

Executori: 
CM/CH 

După acceptarea proiectului legii privind modificarea 

Legii nr. 1536 / 1998 cu privire la activitatea hidro-

meteorologică, se va realiza elaborarea și promovarea 

cadrului normativ către Guvern. 

Acțiune dependentă de pct.I.1.1.1 care este în proces 

de examinare în cadrul Comisiei parlamentare 

"Comisia agricultură și mediu". 

Acțiune 

transferată 

pentru anul 

2021-2022 

4. Elaborarea, și 

aprobarea 

Nomenclatorului de 

servicii prestate în 

domeniul 

Nomenclator elaborat, 

consultat și aprobat de 

Guvern 

Trimestrul IV 
Responsabil: 

CA 
 

Executori: 
CM/CH 

Au fost elaborate propuneri privind modificarea și 

elaborarea Nomenclatorului de servicii prestate, 

perfectînd și expediind scrisori către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii (scrisoarea nr.02/620 din  

17.06.2020 și scrisoarea nr.02/744 din 23.07), 

Acțiune 

realizată 
la nivel de 

instituție 

conform 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

hidrometeorologic Ministerul Finanțelor (scrisoare nr. 02/219 din 

17.06.2020) privind solicitarea metodologiei de 

calculare a serviciilor. Răspuns oficial din partea 

autorităților nu a fost pînă la moment recepționat. 

atribuțiilor 

Serviciului 

 

Obiectiv specific 2: 
Cadrul de politici. Stabilirea priorităților de dezvoltare și indicatorilor de performanţă. Managementul riscurilor. 

Planificarea, monitorizarea şi raportarea obiectivelor şi performanţelor în raport cu resursele disponibile 

3.  
Elaborarea și 

aprobarea 
cadrului de 

politici 
subsecvent 
activității 

hidro-
meteorologice 

1. Elaborarea și 

aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a domeniului 

hidro-meteorologic în 

RM pentru anii 2021-

2025 

 

 

1) Strategie aprobată de 

Guvern. 

2) Plan de implementare a 

Strategiei aprobat de Guvern  

 

Trimestrul III 
Responsabili: 

 
CA, CSL 

 
Executor: 

 
DMI/DMEF 

DDTSIG, CM 
CH, DP, DM 

 

1. Planul anual de acțiuni elaborat și aprobat de către 

directorul adjunct interimar (ord.nr. 19/10.02.20) 

2. Conceptul și planul de acțiuni pentru serviciile 

climatice din Republica Moldova. 

3. Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial pentru anul 2020, aprobat prin 

ord.nr.71 / 27.04.20. 

4. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul 

protecției mediului pentru anii 2018-2020 în scopul 

asigurării realizării cap. IV „Proceduri de monitorizare, 

evaluare și raportare” (HG nr. 1206/2018). 

5. Raportul privind analiza și evaluarea nevoilor de 

dezvoltare a rețelei de observații hidrometeorologice 

(ord.nr. 72/27.04.20). 

6. Prioritățile de dezvoltare ale SHS pentru anii 2020-

2025 (aprobarea de către Guvern nu ține de 

competențele SHS). 

7. În proces de elaborare este noul Concept privind 

Sistemul Național de Monitoring Hidrologic. 

8. Planul de acțiuni privind implementarea 

recomandărilor înaintate de Inspecția Financiară pe 

marginea controlului din cadrul SHS 

(ord.nr.241/15.10.20). 

9. Planul privind redresarea situației posturilor 

hidrologice pentru anul 2021 (ord.nr.270/06.11.20) 

10. Planurile lunare de efectuare a monitoringului 

hidrologic și mentenență. 

 

Acțiune în 

curs de 

realizare 

 

 

 

 

 

 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

 

 

2. Elaborarea și 

aprobarea planurilor și  

programelor strategice de 

dezvoltare a SHS și a 

sistemului de monitoring 

hidro-meteorologic 

Număr de programe și 

planuri de elaborate și 

implementare, corelate cu 

strategia sectorială de 

cheltuieli, inclusiv, 

programele și proiectele de 

asistență externă. 

 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

11. Studiul privind analiza funcțională a SHS (în 

temeiul rapoartelor prezentate de către experții 

contractați, SHS va elabora și aproba un Program de 

dezvoltare strategică pentru o durată de 3 ani(2021-

2023)ce va fi coordonat cu MADRM și societatea 

civilă. 
4.  

Consolidarea 
sistemului 

analizei de risc 

1. Elaborarea cadrului 

de reglementare 

metodologic pentru 

sistemul de analiză a 

riscurilor în domeniul 

hidrometeorologic 

1) Cadru normativ aprobat. 

2) Competenţe analitice 

asigurate, în funcţie de 

nivelul abordat (naţional) 

 

Trimestrul III 
Responsabili: 

CA 
Executor: 

DMI/DMEF 
 

În cadrul instituției au fost dezvoltate acțiuni cu 

privire la "Managementul riscurilor", identificînd și 

creînd grupul de lucru privind CIM (ord. nr. 

257/28.10), realizînd instruiri interne pe componenta 

Managementul riscurilor și Identificarea și 

desccrierea proceselor de bază ale subdiviziunilor 

Serviciului. 

Acțiunile realizate vor permite identificarea și 

analizarea riscurilor din domeniul hidrometeorologic,  

evaluarea riscurilor și determinarea impactului 

acestora asupra activităților desfășurate. 

Acțiune 

realizată 

2.Elaborarea 

procedurilor standard de 

operare/descriere a 

proceselor de lucru 

1)  Proceduri standard de 

operare aplicate. 

2) SI de analiză a riscurilor 

dezvoltat și operaţionalizat 

 1. A fost elaborată și aprobată Procedura de sistem 

privind managementul riscurilor (conform ISO 9001/ 

2015. 

2. A fost elaborat și aprobat Registrul general al 

riscurilor, prin ord.34/03.03.2020 

3. A fost creat și institut grupul de lucru privind 

CIM(ord. nr. 257/28.10.2020) 

4.  A fost instituit grupul de lucru pentru evaluarea 

riscurilor profesionale în Serviciu”(ord.nr.87/20) 

 5. A fost elaborat și aprobat Planul de analiză a 

riscurilor.  

Acțiune 

realizată 

5.  
Asigurarea 

procesului de 
planificare și 

 
 monitorizare 

Elaborarea cadrului de 

reglementare pentru 

sistemul de planificare, 

monitorizare şi raportare 

a 

 

1) Cadru normativ aprobat. 

2) Proceduri standard de 

operare aplicate. 

 

3) Competențe de 

planificare, analiză și 

Trimestrul II 
Responsabili: 

CA 
Executor: 

 
DMI/DMEF 

 

A fost elaborat și aprobat Regulamentul de 

planificare, monitorizare  și evaluare a documentelor 

de planificare operațională prin ord.nr.228/2020. 

 

A fost elaborat, pus în practică noul format de 

întocmire și expediere a dărilor de seamă săptămânale, 

 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

 continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

obiectivelor şi 

performanţelor în raport 

cu resursele disponibile  

monitorizare dezvoltate 

 

lunare, rapoartelor trimestriale și semestriale.Darea de 

seamă sistematizată fiind semnată de către directorul 

adjunct și expediată către MADRM. 

Totodată toate documentele de monitorizare au fost 

plasate pe portalul intern al Serviciului, unde au fost 

disponibile pentru vizualizare pentru toți angajații 

Serviciului. 
6.  

Managementul 
documentelor 

1. Monitorizarea 

procesului de 

recepționare și ținere a 

corespondenței parvenite 

în adresa SHS 

1) Număr de documente, 

înregistrate și soluționate. 

2) Număr de documente cu 

termene expirate  sau 

nesoluționate 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Responsabili: 
CA 

Executor: 
DMI 

Zilnic în cadrul SMDPM, a fost monitorizat procesul 

de recepționare și ținere a corespondenței parvenite în 

adresa SHS. Responsabilii SMDPM au ținut la control 

respectarea termenelor de executare a scrisorilor și au 

informat conducerea Serviciului săptămînal, prin 

elaborarea raportului săptămînal cu includerea acestor 

informații în dările de seama a centrului și a 

Serviciului, Anexa nr.1. 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

 

2. Dezvoltarea și 

operaționalizarea 

procesului de ținere a 

lucrărilor de secretariat 

1) Sistem (PA) de evidență 

și gestiune, inclusiv control al 

respectării termenelor de 

executare lansat. 

2) Instrucțiuni privind 

gestionarea PA aprobate. 

3) Personal instruit 

Trimestrul IV 
Responsabili: 

CA 
Executor: 

DMI, DDTSIG 

 Acțiune 

transferată  

7.  
Digitalizarea 
sistemului de 
planificare, 

monitorizare și 
analiză a 
riscurilor 

Elaborarea și 

dezvoltarea programelor 

de aplicații (PA) pentru 

procesele de planificare, 

monitorizare / raportare 

și de analiză a riscurilor 

1) PA elaborate și 

implementare. 

2) Instrucțiuni privind 

gestionarea programului 

aprobate. 

3) Personal instruit 

Trimestrul IV 
Responsabili: 

CA 
Executor: 

DDTSIG / DMI 

 Acțiune 

transferată  

Obiectiv specific 3: 
Management eficient al resurselor umane și asigurarea competențelor necesare îndeplinirii sarcinilor. 

Îmbunătățirea performanțelor individuale și colective ale personalului SHS 

8.  
Dezvoltarea 
capacităţii 

1. Elaborarea 

Conceptului de 

management al resurselor 

1) Concept elaborat și 

aprobat la ședința Consiliului 

consultativ al SHS. 

Trimestrul III 
Responsabil: 

CA 

 Acțiune 

transferată  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

administrative 
a sistemului de 
management 

resurse umane 

umane, conform nevoilor 

instituţionale ale SHS și 

așteptărilor personalului 

2) Motivare instituțională, 

financiară şi non-financiară 

pentru personalul SHS 

stabilită 

 
Executori: 

DMI 

2. Elaborarea și 

aplicarea cadrului 

regulator subsecvent 

Legii privind funcția 

publică și statutul 

funcționarului public 

1) Proiecte de acte 

normative aprobate. 

2) Categorii de personal ce 

cad sub incidența funcției 

publice stabilite 

Trimestrul III 
Responsabil: 

CA 
 

Executori: 
DMI 

 Acțiune 

transferată 

3. Realizarea cadrului 

unitar normativ și al PSO 

pentru managementul 

resurselor umane  

1) Proiecte de acte 

normative aprobate. 

2) POS aprobate 

3) Proces de management al 

resurselor umane conform 

legislației în domeniu 

Pe parcusrul 
anului 

Responsabil: 
CA 

 
Executori: 

DMI 

A fost elaborată și aprobată Ed. I Revizia  0 a PO 

privind Resursele umane, (cod PO-7.1). 

A fost elaborată și aprobată  PO privind gestionarea 

resurselor umane din cadrul Serviciului, aplicate de 

către toți angajații SHS(ord.195,196,197/18.09.2020) 

 Lista nominală a PO va fi reflectată în Anexa nr. 2. 

Acțiune 

realizată 

4. Elaborarea și 

dezvoltarea sistemului 

informațional de evidență 

și gestiune a personalului 

SHS 

1) PA de evidenţă și 

gestiune a personalului SHS 

elaborat și implementat. 

2) Instrucțiuni privind 

gestionarea PA aprobate. 

3) Înregistrare efectuată la 

Centru de protecție a datelor 

cu caracter personal 

4) Personal instruit 

Trimestrul III 
Responsabili: 

CA 
Executor: 

DDTSIG / DMI 

În cadrul Serviciului Management resurse umane și 

juridic a fost elaborat și implementat programul intern 

de gestiune a personalului SHS. 

Înregistrarea la Centru de protecție a datelor cu 

caracter personal urmează a fi realizată în semestrul I 

2021. 

 

Acțiune în 

curs de 

realizare 

 

9.  
Reproiectarea 

sistemului 
motivaţional al 

personalului 
SHS adecvat 
privaţiunilor 
individuale și 

1. Elaborarea şi 

realizarea Conceptului 

SHS pentru modernizarea 

sediilor structurilor SHS, 

asigurarea condiţiilor de 

muncă, a echipamentelor 

și mijloacelor de 

protecţie  

1) Concept elaborat și 

aprobat la ședința Consiliului 

consultativ al SHS. 

2) Concept publicat pe 

pagina web a SHS 

 

Trimestrul III 
Responsabil: 

CSL 
 

Executori: 
DMEF/DP 

Conceptul SHS pentru modernizarea sediilor 

structurilor SHS a fost discutat în cadrul ședințelor cu 

conducerea SHS. A fost elaborată o schiță privind 

organizarea structurilor logistice. 

A fost elaborat caietul de sarcini privind asigurarea 

condiţiilor de muncă, achiziționarea echipamentelor și 

mijloacelor de protecţie. 

Acțiune în 

curs de 

realizare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

riscurilor 
profesionale 

2. Identificarea 

soluţiilor de creștere a 

salarizării personalului 

SHS 

1) Soluţii identificate. 

2) Proiecte elaborate 

Trimestrul IV 
Responsabil: 

CA 
Executori: 
DMEF/DP 

Acțiuni de motivare a personalului sunt realizate la 

fiecare sfîrșit de an, astfel pentru anul 2020 a fost 

modificată schema de încadrare a personalului, 

elaborînd o nouă organigramă a SHS, care a permis 

creșterea salariilor pentru unele categorii de salariați. 

Acțiune 

realizată 

10.  
Dezvoltarea 
sistemului de 

formare 
profesională a 
personalului 

SHS 

1. Evaluarea 

necesarului de formare a 

personalului SHS.  

1) Raport de evaluare 

elaborat. 

2) Deficit de formare a 

cadrelor SHS pe domenii 

specifice stabilit. 

3) Soluții identificate 

Trimestrul I 
Responsabil: 

CA 
Executori: 

DMI 

RM nu dispune de capacități naționale de instruire a 

personalului , întrucît în țară nu există instituții care ar 

putea oferi cursuri de formare profesională. 

 

Acțiune 

transferată  

2. Elaborarea 

Conceptului de 

dezvoltare a sistemului 

de formare profesională 

conform cerințelor 

instituţionale  

1) Concept elaborat și 

aprobat la ședința Consiliului 

consultativ al SHS. 

2) Concept consultat cu 

partenerii de dezvoltare, 

mediul academic și publicat 

pe pagina web a SHS 

Trimestrul II 
Responsabil: 

CA 
 

Executori: 
DMI 

 Acțiune 

transferată  

3. Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului privind 

formarea profesională la 

locul de muncă a 

personalului SHS  

1) Regulament consultat cu 

reprezentanții mediului 

academic, aprobat și publicat 

pe pagina web SHS. 

2) Proces de formare la 

locul de muncă constituit și 

dezvoltat 

Trimestrul III 
Responsabil: 

CA 
 

Executori: 
DMI 

 Acțiune 

transferată  

4. Lansarea proiectelor 

de organizarea a unor 

evenimete privind 

formarea profesională și 

schimbul de experiență la 

nivel național și 

internațional, cu statut de 

tradiție anuală 

Realizarea unor 

1) Număr de evenimente 

organizate și realizate. 

2) Număr de participanți. 

 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Responsabil: 
CA 

 
Executori: 

DMI/DMEF 

 Acțiune 

anulată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

evenimente de formare 

profesională, schimb de 

experienţă la nivel 

național și internațional  

5. Lansarea campaniilor 

mediatice privind  

promovarea SHS pentru 

facilitarea angajării și 

promovării absolvenților 

instituțiilor de profil la 

SHS  

1) Număr de campanii 

lansate. 

2) Număr de evenimente 

realizate. 

3) Număr de elevi și 

studenți informați cu profesia 

și specificul SHS. 

4) Număr de tineri 

specialiști absolvenți ai 

instituțiilor de profil angajați 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 
Responsabil: 

CA 
 

Executori: 
DMI 

În cadrul SHS s-a  desfășurat practica de specialitate 

a studenților din cadrul Universităților și colegiilor cu 

profil din țară, cu perspectiva angajării acestora în 

cadrul SHS. Pe parcursul anului au fost angajați 3 

studenți la SM Chișinău (din motivul instalării 

moratoriului la angajare pe locurile vacante nu au putut 

fi angajați  și alți pretendenți, CV-le cărora sunt 

sistematizate  de către compartimentul Resurse umane. 

În perioada primului trimestru al anului 2020 în 

incinta SHS au fost desfășurate excursii la platforma 

meteorologică (la solicitarea instituțiilor de învățămînt 

din țară), după care în perioada martie-decembrie 

accesul pe teritoriu SHS a fost restricționat din cauza 

COVID-19. 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

Obiectiv specific 4: 
Reorganizarea instituțională a SHS în scopul atingerii obiectivelor 

11.  
Elaborarea și 

aprobarea 
structurii 

organizatorice 
corespunzătoar

e cadrului 
normativ 
aprobat 

1. Elaborarea și 

aprobarea Schemei de 

încadrare a personalului 

SHS pentru anul 2020. 

Lansarea procesului de 

reorganizare 

instituțională  

1) Schemă de încadrare a 

personalului SHS pentru anul 

2020 aprobată. 

2) Unități de personal și 

condiții de salarizare 

armonizate. 

3) Structuri noi constituite. 

4) Personal numit / 

promovat la posturi 

Trimestrul I 
 

Responsabili: 
CA 

 
Executori: 

DMI/DMEF 
 
 
 

Conducerea SHS a aprobat ordinul nr. 219 din 27 

decembrie 2019 cu privire la aprobarea statului de 

personal, ordinul nr 10 din 03 februarie 2020 cu privire 

la aprobarea schemei de încadrare și ordinul nr.11 din 

03 februarie 2020 cu privire la modificarea structurii 

organizatorico-relațională internă a SHS și a schemei 

organizatorico-relațională a Serviciului. Astfel, au fost 

identificate noi posibilăți de creștere a treptei de 

salarizare și promovare a unor angajați. 

Acțiune 

realizată 

2. Testarea / pilotarea 

proiectului de formare 

structurilor regionale de 

administrare, suport 

logistic și mentenanță 

1) Proiect-pilot de 

constituire a 3 structuri 

regionale elaborat și 

implementat. 

2) Concluzii trase și 

Trimestrul III 
 

Responsabili: 
CA 

 
Executori: 

A fost  elaborat și prezentat Raportul analitic pe 

componenta hidrologică, urmare a evaluărilor 

regiunilor de  sud și nord a țării, privind capacitatea 

subdiviziunilor regionale de a prelua unele competențe 

de mentenanță de la subdiviziunile centrale, raport 

Acțiune 

realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

potrivit principiilor 

descentralizării 

procesului decizional  

recomandări privind 

organizarea structurilor 

regionale realizate. 

DMI/DMEF 
DP, DM 

 

prezentat în Anexa nr.12. 

Proiectul urmează să fie lansat în varianta pilot (de 

testare)pe parcursul anului 2021. 

3. Elaborarea noii 

structuri organizatorice, 

în contextul acordării 

SHM a statutului de 

autoritate publică și 

recomandărilor analizei 

funcționale  

1) Noua structură 

organizatorică elaborată, 

consultată și aprobată. 

2) Analiza de impact privind 

organizarea SHS prezentată 

Guvernului pentru decizie. 

3) Competențe funcționale 

și atribuții acordate potrivit 

Legii privind funcția publică 

și statutul funcționarului 

public  

4) Unități de personal și 

condiții de salarizare ajustate 

la prevederile Legii privind 

salarizarea în sectorul bugetar 

Trimestrul III 
Responsabili: 

CA 
 

Executori: 
DMI 

/DMEF 

Acțiunea este corelata cu promovarea Legii 

1536/1998, care se afla la comisia parlamentară 

Agricultură și mediu.  

Acțiune 

transferată  

12.  
Operaționaliza

rea 
subdiviziunilor 

SHS potrivit 
cadrului 
normativ 
aprobat 

1. Elaborarea și 

aprobarea cadrului 

regulator instituțional 

privind organizarea și 

funcționarea 

subdiviziunilor SHS  

1) Număr de regulamente și 

POS instrucțiuni elaborate și 

aprobate. 

2) Număr de fișe post 

actualizate / armonizate la 

noul cadru de reglementare. 

3) Subdiviziuni ale SHS 

operaționalizate / funcționale 

Trimestrul IV 
Responsabili: 

CA 
 

Executori: 
DMI 

Conducătorii de 
centre 

SHS în baza schemei de încadrare funcționează în 

baza a 4 centre distinse pe domenii spcifice. 

Inițial a fost aprobat și pus în aplicare ordinul cu 

privire la aprobarea metodologiei privind elaborarea, 

coordonarea și aprobarea fișei de post din cadrul 

SHS(ord.25/17.02). 

În cadrul centrelor au fost elaborate și aprobate 

regulamente interne ale centrelor, direcțiilor și 

serviciilor, au fost elaborate și îmbunătățite 

considerabil fișele de post ale personalului. 

În total pe parcursul anului au fost elaborate și 

aprobate 

9 -Regulamente de organizare și funcționare a 

centrelor și subdiviziunilor structurale (direcții, stații). 

1- regulamentul intern de organizare și funcționare a 

SHS. 

Acțiune 

realizată  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

Elaborarea a 111 fișe de post. 

Regulamentele aprobate se regăsesc în Anexa nr.2. 
13.  

Dezvoltarea 
Sistemului 

Management al 
Calității(SMC) 

1. Elaborarea, 

aprobarea și aplicarea 

documentației aferente 

SMC 

 

Număr de POS privind 

activitățile 

hidrometeorologice aprobate 

aplicate. 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Responsabili: 
CA 

Executori: 
Conducătorii de 

centre 

Pe parcursul anului au fost elaborate și aprobate  14 

regulamente, 8  instrucțiuni, 7 proceduri 

operaționale,în proces de definitivare se află 5 

documente, conform Anexei nr.2 

Totodată, s-a efectuat descrierea narativă și grafică a 

12 procese cheie din cadrul SHS. 

S-au identificat suplimentar celor descrise 20 procese 

fundamentale din cadrul tuturor subdiviziunilor. 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

Obiectiv specific 5: 
Dezvoltarea politicilor instituţionale de imagine, transparenţă și comunicare intra și extra-organizaţională 

14.  
Dezvoltarea 

capacităţilor de 
comunicare 
internă și 
externă 

1. Realizarea unor 

sondaje privind  

percepţia publică asupra 

calității și veridicității 

prognozelor meteo / 

hidrologice (sondaje on-

line) 

1) Sondaje realizate. 

2) Rapoarte elaborate și 

publicate pe pagina web a 

SHS. 

3) Recomandări formulate și 

implementate 

Trimestrul II 
Responsabili: 

CA 
Executori: 

DMI/DDSTIG 
 

Pe parcursul anului au fost  elaborate și aplicate 

anchete pentru agenții economici și persoanele fizice 

cu referire la calitatea serviciilor prestate, necesitatea 

unor servicii noi. 

Chestionarele fiind remise tuturor agenților 

economici, concomitent cu eliberarea scrisorilor de 

răspuns la solicitări. 

Totodată a fost elaborată  și plasată pe site-ul oficial 

al Serviciului rubrica Petiții on-line și a formularului 

destinat persoanelor fizice  și juridice  în scopul 

evaluării calității serviciilor prestate cu plată. Întrucît 

numărul chestionarelor este mic nu a putut fi realizat 

un sondaj completat cu concluzii veridice privind  

percepţia publică asupra calității și veridicității 

prognozelor meteo / hidrologice. 

Acțiune 

realizată 

2. Realizarea sondajelor 

privind percepţia 

personalului 

3. Investigarea 

percepţiei personalului 

asupra organizării SHS în 

ansamblu, precum și a 

1) Rezultatele sondajelor 

2) Rapoarte elaborate și 

publicate pe pagina web a 

SHS. 

3) Recomandări formulate și 

implementate. 

Trimestrul III 
Responsabili: 

CA 
Executori: 

DMI 

Chestionarele privind percepția personalului SHS au 

fost realizate și aplicate în semestrul I al anului cu 

efectuarea analizei SWOT. Raportul SWOT elaborat 

este prezentat în Anexa nr.3 

 

 

Acțiune 

realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

practicilor de comunicare 

(aplicarea de chestionare) 

4. Elaborarea 

Conceptului de 

comunicare a SHS 

1) Concept elaborat și 

aprobat la ședința Consiliului 

consultativ al SHS. 

2) Dinamică pozitivă a 

imaginii instituţionale  

Trimestrul II 
Responsabili: 

CA 
Executori: 

DMI 

A fost aprobată politica de comunicare externă și 

internă (ord.nr 39 din 09 martie 2020) utilizată în 

cadrul Serviciului 

Pe parcursul anului s-a majorat numnărul de apreciei a 

paginii de facebook, de  la 500 aprecieri în 2019 pînă 

la 1618 în 2020. 

 

Acțiune 

realizată  

5. Dezvoltarea 

capacităţii SHS de 

comunicare prin 

asigurarea cu specialiști, 

mijloace speciale și 

informatice 

1) Personal cu aptitudini 

specifice selectat și 

împuternicit cu atribuții de 

comunicare. 

2) Număr cursuri organizate 

și de comunicatori formați 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Responsabili: 
CA 

Executori: 
DMI/DPM/ 

CH 
 

Fiecare centru a desemnat o persoană responsabilă de 

acordarea interviurilor (ord.nr.285/18.11) care oferă 

interviuri specializate. Specialistul CA din cadrul 

compartimentului Relații publice și mass-media a 

acordat asistență persoanelor care au oferit interviuri. 

A fost elaborată prezentarea în format Power Point 

pentru persoanele împuternicite în acordarea 

interviurilor specializate și au fost instruiți 5 angajați 

privind cerințele unice pentru personalul care oferă 

interviuri (caracteristici generale, etica vorbirii, 

prezentarea exemplelor de comunicate, etc). 

Interviurile realizate și prezentate sunt sistematizate 

în anexa nr. 7 

Acțiune 

realizată 

6. Dezvoltarea și 

diversificarea mijloacelor 

de comunicare, a 

paginilor web, chat on-

line, a liniilor fierbinţi, 

realizarea de buletine 

informaționale periodice 

1) Dinamică pozitivă a 

comunicatelor și campaniilor 

de mediatizare 

2) Dinamică pozitivă a 

satisfacţiei populaţiei faţă de 

calitatea comunicării externe. 

3) Dinamică pozitivă 

privind imaginea 

instituţională 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Responsabili: 
CA 

Executori: 
DMI 

A fost elaborat și aprobat regulamentul de gestionare 

a site-ului SHS (ord.nr.227/01.10.2020). 

 Au fost sistematizate propunerile parvenite din 

cadrul subdiviziunilor Serviciului,  și a fost stabilit 

sloganului oficial al SHS "Prognoze din prima sursă". 

A fost modificat fundalul paginii de  facebook: 

elaborarea unui nou tip (video). Imaginea interactivă 

montată din mici video-uri care reflectă specificul de 

ocupație al SHS și imagini spectaculoase din teren. 

A fost asigurată corelației dintre paginile de 

Facebook a SHS cu alte instituții cu specific similar, 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

cu organizații non-guvernamentale, instituții de stat și 

agenți economici strategici importanți pentru 

potențialul de promovare a imaginii SHS și a 

intereselor de profil. 

A fost creată pagina de youtube al SHS. 

Informațiile specializate au fost plasate pe paginile de 

Facebook a SHS, raport în Anexa nr.4 

7. Identificarea 

posibilității constituirii în 

cadrul SHS a biroului 

media de prognoze 

1) Negocieri purtate cu 

agențiile media. Argumente 

prezentate. 

2) Soluții privind oferirea 

timpului de emisie pentru 

SHS identificate. 

Trimestrul 
IV 

Responsabili: 
CA/CM 

Executori: 
DMI/DPM 

Au fost negociate condițiile de oferire a spațiului de 

emisie pentru angajații SHS. 

Realizarea de concursuri la radio locale cu desemnare 

și premierea cîștigătorilor. 

Prezentarea prognozelor în cadrul televiziunilor 

locale.La solicitările mass-media angajații oferă 

informații specializate la sediul angajatorului. 

 A fost prezentat proiectul privind constiuirea biroului 

media de prognoze  către FEN. 

Acțiune 

realizată 

continuu 

8. Identificarea de 

resurse financiare, 

realizarea de spoturi 

promoţionale pe 

domeniul 

hidrometeorologic  

1) Resurse identificate și 

valorificate.  

2) Proiecte de asistență 

pentru consolidarea 

capacității de comunicare a 

SHS implementate 

Pe parcursul 
anului, 

Responsabili: 
CA 

Executori: 
DMI/DMEF 

A fost realizat și plasat spotul video pe pagina web,  

facebook și pe canalul de youtube al SHS care poate fi 

vizualizat prin intermediul linkului  

https://www.youtube.com/watch?v=uSstjyrIs0o&featu

re=emb_logo. 

Acțiune 

realizată 

15.  
Dezvoltarea 

procesului de 
cooperare cu 

societatea 
civilă,  

partenerii de 
dezvoltare 

strategică și 
mediul 

academic 

1. Instituirea 

Consiliului consultativ al 

SHS, cu participarea 

partenerilor de 

dezvoltare, a societății 

civile și mediului 

academic 

1)Consiliu consultativ 

instituit. 

2) Cadru de reglementare 

aprobat. 

3) Structuri consultative și 

de suport ale Consiliului 

create și funcţionale. 

4) Ședinţe organizate și 

desfășurate. 

5) Recomandări 

formulate/implementate 

Trimestrul II 
Responsabil: 

Director adjunct 
 

Executor: 
DMI 

Consiliul Strategic a fost instituit din membrii ai SHS 

cît și din reprezentanți ai mediului 

academic(componența nominală aprobată 

(ord.nr.256/28.10.2020) 

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului 

strategic al SHS a fost aprobat prin ord.169/19.08.2020 

A fost organizată și desfășurată prima ședință a CS în 

data de 19.11.2020. 

Instrucțiuni metodologce au fost aprobate și remise 

MADRM pentru consultare. 

Acțiune 

realizată 

2. Realizarea de 1) Parteneriate durabile Pe parcursul Pe parcursul anului au fost încheiate și reînnoite Acțiune 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

parteneriate reciproc 

avantajoase, pe domenii 

de interes comun, cu 

autoritățile administrației 

publice, societatea civilă, 

partenerii de dezvoltare 

mediul de 

afaceri/academic  

realizate, acorduri semnate. 

2) Domenii de interes 

comun identificate, 

materializate în priorități / 

planuri de dezvoltare și 

implementate. 

 

anului, 
cu raport 

trimestrial 
Responsabil: 

CA 
 

Executor: 
DMI 

acorduri de cooperare pe diverse domenii de interese 

comune. Raport prezentat în Anexa nr. 5 

A fost Semnat acordul și schimbul de date, 

informații, tehnologii și echipamente, experiență și 

bune practice, abordare de probleme comune și 

organizarea evenimentelor de interes comun dintre 

SHS și Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a 

Plantelor al Academiei de Științe al RM. 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

16.  
Dezvoltarea 

parteneriatelor 
internaționale 

1. Stabilirea relaţiilor 

de cooperare bilaterale cu 

instituţiile omoloage, în 

vederea preluării bunelor 

practici 

1) Acorduri de cooperare cu 

instituțiile  omoloage din 

România/Ucraina semnate. 

2) Notă privind stabilirea 

relațiilor de cooperare cu alte 

instituții  

3) Planuri de acțiuni 

comune aprobate și 

implementate 

Trimestrul I și 
II Responsabil: 

CA 
 

Executor: 
DMI 

 

În scopul efectuării schimbului de experiență și 

stabilirea unor noi proiecte de colaborare a fost lansat 

seminarul pentru 23 martie. 

De asemenea a fost stabilită vizita de lucru la Centru 

Meteorologic din România și la Apele Române. 

Ambele evenimente au fost anulate ca urmare a 

răspândirii în masă  a infecției cu Covid- 19. 

Pe parcursul anului au fost recepționate accesul la 

platforma on-line a OMM, unde se pot vizualiza  

materialele privind activitatea internațională din cadrul 

acestei organizații. S-au accesat materialele 

informative cât și instrucțiunile privind modul de 

utilizare a acestei platforme. 

A fost inițiată negocierea pentru aderarea la 

Programul hidrologic Internațional al rîului Dunărea. 

S-a participat în cadrul webinar-ului cu reprezentanții 

companiei Hitachi din România, cu privire la ofertele 

acestora în domeniile meteorologiei și geospațial. 

Stabilirea și aprobarea planurilor commune de 

monitoring hidrologic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiune 

realizată 

2. Participarea activă în 

cadrul instrumentelor 

regionale și 

internaționale de 

cooperare, schimb de 

experiență și bune 

1) Număr de evenimente 

comune realizate 

2) Număr de vizite de 

studiu, cursuri de instruire. 

3) Personal instruit, 

informat 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Responsabil: 
CA 

 

După  finalizarea reorganizării interne au fost anulate 

toate studiile, vizitele din cauza răspîndirii infecției 

COVID-19. 

Pe parcursul perioadei de referință angajații au 

participat la diverse seminare pe domenii specifice în 

format on-line,în cadrul cărora personalul SCCRI au 

Acțiune  

realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

practici Executor: 
DMI 

asigurat traducerea materialelor, asistarea și traducerea 

seminarelor la necesitate 

Raport prezentat în Anexa nr.6 

3. Realizarea și 

implementarea 

obiectivelor și clauzelor 

Convențiilor 

Internaționale  

Rapoarte și informații 

asigurate către: 

- Organizația Meteorologică 

Mondială. 

- Biroul Națiunilor Unite 

pentru Reducerea Riscului 

dezastrelor. 

- Consiliul Interstatal al 

Hidrometeorologiei (CSI) 

-Convenţiei Organizaţiei 

Naţiunilor Unite privind 

combaterea deșertificării 

(UNCCD), de la Madrid 

Pe parcursul 
anului, 

cu raport 
trimestrial 

Responsabil: 
CA 

 
Executor: 
DMI, CM,  

CH 

S-au desfășurat activități privind realizarea 

obiectivelor și clauzelor convențiilor internaționale, 

conform anexei nr.11 

A fost desemnat  punctul focal în cadrul OMM- dl 

Mihail Grigoraș. 

 

Acțiune 

realizată 
desfășurată 

continuu 

17.  
Consolidarea 
capacităților 
instituționale 
de cooperare, 
cuminicare și 

relații 
internaționale 

1. Operaționalizarea 

serviciului cooperare, 

comunicare și relații 

internaționale (SCCRI) 

1) Serviciu operaționalizat, 

capacități funcționale 

consolidate. 

2) Cadru de reglementare și 

POS aprobate și aplicate, 

personal instruit 

Trimestrul I 
Responsabil: 

CA 
Executor: 

DMI 

Au fost elaborate, aprobate și aplicate prevederile  

Regulamentului cu privire la organizarea și 

funcționarea subdiviziunilor structurale ale centrului 

administartiv (ord.61/16.04.20). 

În cadrul Serviciului a fost elaborat, aprobat și aplicat 

Regulamentul de gestionare a site-ului 

(ord.nr.227/01.10). 

A fost aprobată Instrucțiunia privind gestionarea 

conturilor SHS pe retelele de socializare. 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

2. Implementarea 

sistemului informațional 

de evidență a deplasărilor 

în scop de serviciu  

1) PA de evidenţă și 

gestiune a deplasărilor cu 

scop de serviciu elaborat și 

implementat. 

2) Instrucțiuni de utilizare 

aprobate. 

3) Personal instruit 

Trimestrul II 
Responsabili: 

CA 
Executor: 

DDTSIG / DMI 

S-a elaborat registrul electronic privind evidența 

deplasărilor în scop de serviciu (deplasări interne și 

cele externe). 

După fiecare deplasare internă   în termen de 5 zile 

lucrătoare angajații au prezentat rapoartele deplasărilor 

către SMDMP și a fost completat registrul deplasărilor 

interne. Registrul deplasărilor externe nu a fost 

funcțional din cauza pandemiei Covid -19. 

 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

Obiectiv specific 6: 
Asigurarea eticii, disciplinei de muncă , integrității și legalității. 

Implementarea procedurilor adecvate de protecție internă, informațională și a datelor cu caracter personal, prevenire și detectare a fraudei și corupției 

18.  
Creșterea 

capacităţilor de 
asigurare a 
integrităţii 

personalului și 
anticorupţie 

1. Constituirea și 

operaționalizarea 

serviciului cu competențe 

de protecție internă, 

antifraudă și integritate 

1) Serviciu constituit și 

operaționalizat, capacități 

funcționale consolidate. 

2) Cadru de reglementare și 

POS elaborate, aprobate și 

aplicate. 

3) Personal instruit 

Trimestrul I 
Responsabil: 

CA 
 

Executor: 
DMI 

A fost elaborată și aprobată Politica antifraudă și 

anticorupție în cadrul SHS pentru anul 2020 (ord.nr.35 

/05.03.20) 

 

Acțiune 

realizată 

19.  
Protecția 
datelor cu 
caracter 
personal 

1. Elaborarea și 

aprobarea regulamentelor 

conform prevederilor 

Legii nr. 133/2011 

 

 

1) SHS înregistrat ca 

operator al datelor cu caracter 

personal la Centrul Naţional 

Pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal. 

2) Regulamente de ordine 

internă, implicit regulament 

privind protecţia 

informaţională aprobate 

Pe parcursul 
anului. 

Un raport 
semestrial 

Responsabil: 
CA 

 
Executor: 

DMI 

Au fost elaborate,aprobate  și aplicate prevederile 

Regulamentului intern al Serviciului (230/05.10.20), 

Regulamentului privind aplicarea sigiliilor de protecție 

(ord. nr. 49/2020), Regulamentului legitimației de 

serviciu (ord. nr. 51/2020). Au fost realizate 2 anchete 

de serviciu pe disciplină. 

La etapa de definitivare este Regulamentul de ordine 

internă privind protecția informațională și 

Regulamentul privind control- acces. 

Acțiune în 

curs de 

realizare 

OBIECTIV II 
CONSOLIDAREA STRUCTURILOR CENTRALE HIDROMETEOROLOGICE 

ȘI REȚELELOR NAȚIONALE DE MONITORING METEOROLOGIC ȘI HIDROLOGIC 

Obiectiv specific 1: 
Dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale 

20.  
Dezvoltarea 
capacităților 

informaționale 
a activității 

meteorologice 

1. Elaborarea 

Concepției  Sistemului 

Informațional Integrat 

Meteorologic al 

Republicii Moldova 

(SIIM) 

Concepție și plan de 

implementare aprobate 

Trimestrul III 
Responsabil 

CM 
Executor 

DDTSIG DPM, 
DMA, DMC 

A fost elaborat și definitivat Conceptul Sistemului 

Informațional Integrat Meteorologic. Acest concept 

urmează să fie promovat spre aprobare pe parcursul 

anului 2021. 

Acțiune 

realizată 

21.  
Îmbunătățirea 
activităților de 
monitorizare a 

secetei 

1. Implementarea 

programelor privind 

monitoringul secetei, 

calculul coeficienților 

privind seceta 

1) Informații periodice 

privind umiditatea solului 

furnizate. 

2) Calitate și veridicitate 

sporită a prognozelor  

Trimestrul II-
III Responsabil 

CM 
Executor 

DMA, DDTSIG 

Angajații centrului meteorlogic au efectuat lucrări 

privind monitorizarea secetei prin calcularea 

coeficienților de seceta pe parcursul tuturor zilelor de 

secetă din decursul anului. A fost completată baza de 

date internă privind seceta. Periodic au fost elaborate și 

Acțiune 

realizată  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

 comunicate informații privind seceta, transmise către 

MADRM și plasate pe pagina web a Serviciului . La 

solicitare informația cu privire la secetă a fost 

prezentată agenților economici.   

2. Acordarea asistenței 

metodice la pregătirea 

datelor cu ajutorul 

softului „Ecodata” 

1) Soft modernizat, 

operaționalizat. 

1) Bază de date formată și 

funcțională. 

 

Trimestrul II-
III Responsabil 

CM 
Executor 

DMC, DTSIG 

    Pentru oferirea asistenței metodologice privind 

utilizarea softului „Ecodata” specialiștii meteorologi 

au efectuat inspecţii la SM Soroca şi Ceadîr-Lunga.  

   Au fost efectuate inspectări și oferită asistența 

metodologică privind efectuarea observațiilor 

meteorologice la toate 14 stații meteorologice. 

Pe parcursul anului specialiştii stațiilor meteorologice 

Comrat şi Ceadîr-Lunga au participat la grupuri de 

lucru privind: 

- cercetarea semănăturilor cu culturi agricole; 

- cercetarea semănăturilor cu culturi agricole 

vătămate de secetă; 

- cercetarea pagubelor din cauza căderii ploilor 

torențiale în s. Tomai și s. Joltai (r-ul Ceadîr-Lunga). 

Colaboratorii Centrului meteorologic au participat la 

întâlnire anuală cu șefii stațiilor de la SM Briceni, 

Soroca, Bălți, Fălești, Cornești, Bravicea, Bălțata, 

Ștefan-Vodă, Comrat, Ceadîr-Lunga, Cahul, Codrii și 

Chișinău. 

Acţiune 

realizată 

 

22.  
Dezvoltarea 
capacităților 
operaționale 
ale RNMM 

1. Elaborarea 

Concepției Sistemului 

Informațional Integrat 

Hidrologic al Republicii 

Moldova (SIHM)  

Concept cu planul de 

realizare 

 

Trimestrul-IV 
Responsabil  

CH  
Executor 

DPH,DMH,DM
DH 

Pe parcursul perioadei de referință au fost antrenați 2 

experți din cadrul PNUD care  realizează studiu de 

fezabiliat a rețelei hidrologice, astfel că analiza va fi 

finisată în luna august 2021, în baza căruia va fi 

elaborat Conceptul Sistemului Informațional Integrat 

Hidrologic cu includerea unui plan  de dezvoltare a 

capacităților operaționale ale rețelei hidrologice. 

Acțiune în 

curs de 

realizare 

23.  
Reorganizarea 

RNMH 

1. Măsuri preparatorii 

privind reorganizarea 

RNMH potrivit analizei 

funcționale realizate, 

1) Cadrul funcțional și de 

reglementare aprobat. 

2) Structuri planificate, 

personal format. 

Pe parcursul 
anului cu raport 

trimestrial 
Responsabil 

 A fost elaborat și aprobat Raportul privind analiza și 

evaluarea nevoilor de dezvoltare a rețelei de observații 

hidrometeorologice a SHS. 

A fost elaborat noul concept de organizare  a RNMH 

Acțiune în 

curs de 

realizare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

legislației naționale din 

domeniu, recomandărilor 

și directivelor CE și 

OMM 

4) Programe de dezvoltare și 

proiecte de asistență externă 

identificate. 

5) Parteneriate stabilite, 

fonduri accesate 

CH 
Executor 

CH,  
DMI, DMEF 

pe principiul  Districtelor hidrografice.(Legea Apei 

nr.272, Directiva UE Apa 2000/60 CE, Îndrumarul 

OMM nr.168 Practic Hidrologice. 

Au fost realizate instruiri interne la posturile 

hidrologice.  

Totodată au fost antrenați 2 experți din cadrul PNUD 

care  la moment realizează studiu de fezabiliat a rețelei 

hidrologice, astfel că analiza va fi finisată în luna 

august 2021. 

În cadrul ședinței operative cu conducerea SHS(PV 

nr.71/16.12.2020) a fost discutată institurea districtelor 

bazinale Nistru cu sediul în Dubăsari și Prut –Marea 

Neagră cu sediul în m.Bălți. Fiecare stație hidrologică 

va fi delimitată în cîteva sectoare, r.Prut -3 sectoare, 

r.Nistru -5 sectoare, în dependență de poziția fizico-

geografică și caracteristica rîului. 

2. Consolidarea 

resurselor umane 

1) Personal selectat, 

promovat la funcții,. 

2) Cursuri / cicluri de 

instruiri specializate 

planificate și organizate. 

3) Număr de evenimente 

privind schimbul de 

experiență în domeniu. 

4) Număr de personal 

format 

Pe parcursul 
anului cu raport 

trimestrial 
Responsabil 

CH 
Executor 

CH,  
DMI, DMEF 

 

Angajații Serviciului nu au participat la instruiri 

externe din cauza răspîndirii infecției COVID-19, dar 

au participat la diverse instruiri, trainiguri on-line în 

cadrul: parteneriatelor cu Organizația Meteorologică 

Mondială, Biroul Națiunilor Unite pentru Reducerea 

Riscului Dezastrelor, EUMETSAT, Banca Mondială, 

etc.(aproximativ 25 seminare, instruiți aproxinmativ 16 

angajați), anexa nr.6 și anexa nr.11. 

Cu referire la instruirile locale angajații au fost 

instruiți  sezonier la posturile 

hidrometeorologice(ingineri, tehnicieni, observatori). 

S-au efectuat  instruiri  întroductiv-generale la 

angajarea personalului și  instruiri periodice privind 

securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă  

pentru angajații posturilor  hidrologice. 

Acțiune 

realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

3. Consolidarea 

sistemului informațional 

integrat (SII) de măsurări 

de debit, de vizualizare, 

colectare, analiză, 

stocare, diseminare și de 

prestare a serviciilor 

hidrologice 

1) SII de monitoring 

hidrologic integrat, capacități 

de interoperabilitate 

dezvoltate. 

2) Echipamente / tehnologii 

soft și echipamente portative 

de ghidare de la distanță 

pentru măsurători de debit 

achiziționate 

Pe parcursul 
anului cu raport 

trimestrial 
Responsabil 

CH 
Executor 

CH,  
DDTSIG, 
DMEF 

 

Consolidarea sistemului informațional integrat SII 

necesită reorganizarea și modernizarea întregii rețelei 

hidrologice, care necesită susținere financiară întru 

dotarea cu posturi hidrologice automate, echipamente 

și softuri destinate  măsurătorilor de debit, de 

vizualizare, colectare, analiză, stocare, desiminare și de 

prestare a serviciilor hidrologice. 

În scopul dezvoltării sistemului informațional integrat 

, Serviciul nu dispune de capacități tehnice de 

dezvoltare și nici de resurse financiare suficiente 

pentru dotarea  instituției cu echipamente și tehnologii 

performante (softuri și echipamente portative de 

ghidare de la distanță pentru măsurători de debit, etc.), 

cît și menținerea în stare conformă a echipamentelor 

existente, care  degradează și nu pot fi repuse în 

funcțiune. 

Acțiune 

nerealizată 

Obiectiv specific 2: 
Îmbunătățirea performanțelor Serviciului. Colaborarea cu instituțiile naționale și organizațiile internaționale de specialitate 

24.  
Colaborarea cu 

instituțiile 
naționale 

 

1. Asigurarea procesului 

de informarea 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 date și informații 

prezentare: 

1) Biroului Național de 

Statistică. 

2) Ministerului Economiei și 

Infrastructurii. 

3) Serviciului Special pentru 

Influențe Active Asupra 

Proceselor 

Hidrometeorologice. 

4) Băncii Naționale a 

Moldovei. 

5) altor autorități și instituții 

naționale interesate 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 

 
DMC 

 

A fost asigurat constant procesul de informare a 

autorităților și instituțiilor naționale interesate cu date 

și informații statistice (BNS,MEI, SSIAAPH, BNM, 

etc)  

Raport prezentat în anexa nr.8 

Acţiune 

realizată 

 

25.  
Colaborarea cu 

Pregătirea şi 

transmiterea către OMM, 

1) Număr de date și 

informații prezentare. 

Pe parcursul 
anului, cu 

S-a pregătit şi transmis lunar la Centrul Mondial de 

date din Rusia (Obninsk) datele privind staţia 
Acţiune 

realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

instituțiile 
internaționale 

 
 

Centrul Mondial de date 

din Rusia (Obninsk), 

Centrul Regional DWD 

(RA-VI), a informațiilor 

privind evoluția în timp a 

parametrilor 

meteorologici 

2) Sinteza condiţiilor 

hidrometeorologice pe 

teritoriul statelor CSI, 

îmbunătățită și dezvoltată.  

2) Date privind telegrama 

„Clima”. 

3) Date înregistrate la stația 

meteorologică Chișinău 

raport 
trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 

DPM,  
DMC, DAM 

 

meteorologică Chişinău pentru pregătirea Lunarului, 

partea I. 

   S-a pregătit lunar şi expediat la Centrul Naţional  de 

date (Asheville, USA) şi în DWD (RA-VI) datele 

privind telegrama „Clima” pentru perioada decembrie 

2019 - noiembrie 2020. 

   A fost pregătită şi transmisă informaţia privind 

condiţiile meteorologice pentru publicarea în 

«Raportul general anual a Consiliului Interstatal al 

Hidrometeorologiei cu privire la starea și schimbarea 

climei pe teritoriul țărilor-membri CSI pentru 2019». 

   În decursul anului au fost transmise 25 de 

informații. 

continuu 

 

26.  
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 

(CRM) al OMM 

(Moscova, Rusia) pentru 

schimbul de date global 

în cadrul obligaţiilor 

internaţionale  

1) Schimbului de informații 

în aspectele activităților 

meteorologice asigurat. 

2) Număr de date și 

informații prezentare  

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 

DPM,  
DMC, 

DDTSIG, 
RNMM 

 

A fost realizat monitoringul meteorologic şi 

agrometeorologic continuu în cadrul reţelei naţionale 

de observaţii şi transmiterea la fiecare 3 ore 

informaţiile meteorologice principale sub formă de 

mesaj ”SYNOP” de la 18 Stații Meteorologice în mod 

operativ au fost transmise către Centrul Regional 

Meteorologic al Organizației Meteorologice Mondiale 

(Moscova, Rusia) pentru schimbul de date global în 

cadrul obligațiilor internaționale ale membrilor OMM. 

     În decursul anului au fost transmise 52.704 de 

informații 

Acţiune 

realizată 

continuu 

 

2. Transmiterea datelor 

de orice categorie a 

avertizărilor de tip .CAP 

(Common Alert Protocol) 

în Sistemul Meteoalarm 

1) Schimbul de informații în 

aspectele activităților 

meteorologice asigurat. 

2) Număr de date și 

informații prezentare 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

Responsabil 
CM 

Executor 
DPM 

S-a desfăşurat zilnic transmiterea avertizărilor 

meteorologice de tip CAP spre platforma Meteoalarm.  

În decursul anului au fost transmise 366 de informații 

meteorologice, precum și 84 de avertizări 

meteorologice. 

Acţiune 

realizată 

continuu 

 

3.Transmiterea datelor 

de pe Radarul 

1) Schimbul de informații în 

aspectele activităților 

Pe parcursul 
anului, cu 

S-a desfăşurat transmiterea datelor zilnice a radarului 

DOPLER în format HDF5 în sistemul OPERA. 
Acţiune 

realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

Meteorologic al SHS 

„DWSR- 3501C” în 

sistemul OPERA din 

cadrul rețelei europene 

de servicii EUMETNET 

meteorologice. 

2) Date operaționale zilnice 

conform cerințelor în format 

HDF5 în sistem prin 

intermediul radarului. 

raport 
trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 

DPM,  
DDDTSIG 

continuu 

 

27.  
Cooperare 

operațională 
transfrontalier

ă 
 

1. Asigurarea 

capacităților de 

monitoring hidrologic pe 

râurile transfrontaliere 

1) Planuri de monitoring 

hidrologic aprobate și 

coordonate cu omologii din 

Ucraina și România. 

2) Schimb de experiență cu 

colegii din România și 

Ucraina conform planului 

asigurat 

Conform 
planurilor 
comune, cu 

raport 
trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 
CH, DM 

A fost coordonat  și aprobat  Planul de măsurători  de 

debit  în comun cu  România și Transnistria 

Planurile se anexează, Anexa nr.13. 

 

Acţiune 

realizată 

 

28.  
Monitorizarea 

stării şi 
evoluţiei 

condiţiilor 
hidro-

meteorologice 
în scopul 
protecţiei 

populaţiei şi 
economiei de 

fenomene 
adverse 

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 

1) Număr de prognoze 

meteorologice, 

agrometeorologice și 

hidrologice furnizate. 

2) ) Veridicitatea medie a 

prognozelor meteorlogoice în 

proporție de 95% care au fost 

calculate în baza 

îndrumarului de verificare a 

prognozelor și avertizărilor 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 

DPM, DMA, 
CH 

Pe parcursul anului au fost  elaborate  

- 732 de prognoze meteorologice  

- 5  prognoze agrometeorologice. Emise, publicate pe 

pagina oficială a Serviciului şi transmise 

consumătorilor 84 de avertizări meteorologice 

62 -  prognoze prognoze  hidrologice de medie durată 

- 35 avertizări hidrologice  

1467 -  Prognoze hidrologice de scurtă durată privind 

DEBITELE DE APĂ 

 Raport prezentat în Anexa nr. 9 

 

Acţiune 

realizată  

 

29.  
Prestarea 
serviciilor 

hidro-
meteorologice 

Elaborarea şi furnizarea 

de informații specializate 

privind starea şi evoluţia 

condiţiilor vremii, 

fenomenelor 

meteorologice și 

hidrologice nefavorabile, 

1) Număr de informații 

eliberate în dinamică 

comparativ cu anul 2019. 

2) Număr de solicitări 

privind furnizarea de 

informații hidrometeorologice 

în creștere 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 

 
Responsabil 

CM 
Executor 

La nivelul CM au fost elaborate: 

- 5468 (5741 – în 2019) de buletine,  informaţii 

meteorologice şi agrometeorologice; 

- 841 (985 – în 2019) de informaţii la solicitarea 

consumătorilor. 

La nivelul CH au fost elaborate: 

- 54 -prognoze de medie durată 

Acţiune 

realizată  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

la solicitare și/sau în bază 

de contract, autorităților 

și instituțiilor publice și 

private, a mediului 

academic și populației  

DPM, DMA, 
CH DEF, DMC 

 

- -  23 – avertizări HIDROLOGICE 

-   1431- Prognoze de scurtă durată privind 

DEBITELE DE APĂ 

Pentru  solicitările de informații specializate 

hidrologice au fost întocmite 7 scrisori în 2019 și  

 30 scrisori în 2020. 
Obiectiv specific 3: 

Gestionarea Fondului Național de Date Hidrometeorologice 

30.  
Consolidarea 
capacităților 

Fondului 
Național de 
Date Hidro-

meteorologice 
(FNHM) 

1. Armonizarea 

cadrului de reglementare 

a FNHM 

1) HG cu privire la FNHM 

aprobat în Guvern. 

2) Regulament de 

organizare și funcționare,  

structură organizatorică și 

efectiv-limită aprobat. 

3) Capacități de funcționare 

(resurse, infrastructură, 

reglementări interne) 

aprobate, dezvoltate 

 
Trimestrul IV 
Responsabil 

CA  
Executor 
CM, CH 

 

HG cu privire la FNHM aprobat în Guvern  

FNDH își desfășoară activitatea conform principiilor 

stabilite în Legea privind Fondul Arhivistic al RM 

nr.880-XII din 22.01.1992 și utilizează în acrtivitatea 

zilnică Indrumarul РД 52.19-143-87 

Elaborarea, aprobarea și aplicarea regulamentului cu 

privire la organizarea și funcționarea subdiviziunilor 

structurale ale centrului administartiv 

(ord.61/16.04.20). 

Sistematizarea materialelor și amplasarea conform 

specificului domeniului. 

Pe parcursul anului s-a efectuat expertiza de 

valorificare a documentelor  inspectarea, profilaxia 

materialelor păstrate, de către  responsabilii Arhivei 

Naționale a RM, care au evaluat starea Fondului și au 

venit cu recomandări privind îmbunătățirea condițiilor 

de păstrare a materialelor din arhivă. 

Acțiune 

realizată 

2. Elaborarea și 

dezvoltarea aplicațiilor 

pentru stocarea și 

gestionarea datelor 

hidrometeorologice în 

format electronic   

1) Program de aplicații 

elaborat / implementat. 

2) Instrucțiuni privind 

modul de utilizare a 

programului elaborate, 

aprobate. 

Trimestrul II 
Responsabil 

CA 
Executor 

DDTSIG, CM, 
CH 

 

 Acțiune 

transferată  

3. Digitalizarea a 

FNHM cu informații 

meteorologice, 

1) Compartiment 

meteorologic digitalizat în 

proporție de 80%. 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 

Zilnic angajații subdiviziunilor CM și CH au 

digitalizat datele zilnice, cît și cele din anii precedenți. 

A fost editat Anuarul 2019 ,,Caracteristica 

Acțiune 

realizată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

agrometeorologice și 

hidrologice în format 

digital 

2) Compartiment 

agrometeorologic digitalizat 

în volum de 60%. 

3) Compartiment hidrologic 

digitalizat în volum de 40%.  

4) Alte compartimente 

digitalizate în volum de 20% 

trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 

DPM, DMA, 
DMC, CH, 

DDTSIG 
 

Hidrologica.  

În curs de analiză  și evaluare este informațiai  

hidrologice pentru anul 2019 pentru Cadastrul de Stat 

al Apei. 

Raport prezentat în Anexa nr.10 

Obiectiv specific 4 
Consolidarea capacităților privind serviciile climatice la nivel național 

31.  
Constituirea 
Sistemului 
național de 
furnizare a 

serviciilor în 
domeniul 

informațiilor 
climatice în 

RM 

 

Elaborarea și aprobarea 

Conceptului și Planului 

de acțiuni pentru 

implementarea sistemului 

la nivel național 

 

HG aprobată 

Pe parcursul 
an Responsabil 

CM 
Executor 

DMI, DMC 

După acceptarea proiectului legii privind modificarea 

Legii nr. 1536 / 1998 cu privire la activitatea hidro-

meteorologică, se va realiza elaborarea și promovarea 

cadrului normativ către Guvern. 

Acțiune dependentă de pct.I.1.1.1 care este în proces 

de examinare în cadrul Comisiei parlamentare 

"Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi 

mass-media". 

 

Obiectiv specific 5: 
Cercetări  și  studii  în domeniul  apelor  de  suprafață 

32.  
Realizarea de 

studii 
hidrologice si 
batimetrice a 

Bazinelor 
acvatice 

1. Elaborarea și 

realizarea Planului de 

acțiuni pentru asigurarea 

exploatării în regim de 

siguranță a lacului de 

acumulare Ghidighici 

1) Plan aprobat. 

2) Expediții organizate și 

realizate. 

3) Grad de colmatare 

examinat, stabilit și descris. 

4) Hartă batimetrică 

elaborată și editată 

Trimestrul II- IV 
Responsabil 

CM 
Executor 

CH,  
Partenerii de 
dezvoltare  

S-a elaborat și transmis  planul de acțiuni pentru 

aprobare.  Dosarul privind actele necesare pentru 

desfășurarea expediției, cu calculul resurselor 

financiare necesare a fost întocmit și transmis către 

Ministerul de Finanțe. 

Se necesită obținerea  finanțării externe(fonduri 

ecologice). 

Acțiune în 

curs de 

realizare 

2. Realizarea de studii și 

programe de propagare a 

undei de viitura 

1) Număr de studii și 

programe realizate. 

2) Număr de măsuri privind 

gestionarea viiturilor pentru 

bazine și sub-bazine 

hidrografice organizate și 

desfășurate 

Pe parcursul 
anului, cu 

raport 
trimestrial 
Responsabil 

CM 
Executor 

CH,  

Analiza viiturilor istorice și scenarile privind 

propagarea undelor de viturii. 
Acțiune  

realizată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

Partenerii de 
dezvoltare 

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 

33.  
Coordonarea 
procesului de 
elaborare a 

bugetului SHS 
pentru anul 

2020 

Repartizarea bugetului 

SHS conform clasificației 

economice pentru anul 

2020 

 

1) Buget repartizat și 

dezagregat. 

2) Plan de achiziții aprobat 

 

 

 

Ianuarie 
Responsabil 

CA 
Executor 

DMEF 

Timp de 5 zile din data recepționării alocațiilor în 

sistemul e-alocații, bugetul a fost dezagregat și 

repartizat conform clasificației economice. 

A fost constituit grupul de lucru pentru achiziții 

publice (ord.nr.3/13.01.20) stabilindu-se atribuțiile 

fiecărui membru.  Au fost sistematizate propunerile de 

buget de la toate subdiviziunile SHS, a fost 

elaborat/aprobat și plasat pe site-ul oficial al SHS 

Planul de achiziții, la începutul anului 2020, după care 

în decembrie 2020 a fost plasat Planul de achiziții 

modificat. 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

34.  
Organizarea, 
monitorizarea 
și executarea 

eficientă a 
tranzacțiilor 
financiare cu 
respectarea 

limitelor 
bugetare 
aprobate 

1. Utilizarea eficientă a 

mijloacelor bugetare 

alocate  în anul de 

gestiune și monitorizarea  

privind utilizarea 

mijloacelor bugetului 

potrivit destinației și 

priorităților 

1) 100% contracte 

înregistrate la Trezorerie 

conform procedurii. 

2) 100% ordine de plată 

întocmite în baza facturilor, 

potrivit priorităților. 

3) 100%  mijloace financiare 

utilizate în conformitate cu 

necesitățile instituționale  

Pe parcursul 
anului 

Responsabil 
CA 

Executor 
DMEF 

Contractele au fost  înregistrate la Trezorerie timp de 

5 zile de la recepționarea acestora. 

 

 

Ordinele de plată au fost întocmite în baza facturilor 

timp de 5 zile de la recepționare.  

 

Mijloacele financiare au fost utilizate conform 

priorităților și necesităților instituționale. 

Acțiune 

realizată 
continuu 

2. Analiza financiară în 

scopul neadmiterii supra-

cheltuielilor 

1) Analiză efectuată lunar. 

2) 100% informații privind 

cheltuielile, solicitate și 

analizate 

Trimestrial la 
data de 
10 a lunii 

următoare 
trimestrului de 

gestiune 
Responsabil 

CA 

Acțiunea a fost realizată trimestrial la data de 10 a 

lunii următoare trimestrului de gestiune. 

 

Acțiune 

realizată 
continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

Executor 
DMEF 

35.  
Asigurarea 
întocmirii  

conforme a 
rapoartelor 
financiare, 

precum și altor 
rapoarte 

1. Întocmirea 

rapoartelor  trimestriale 

şi anuale privind 

executarea bugetului 

1) Rapoarte financiare 

privind executarea bugetului 

întocmite și semnate de 

conducerea SHS. 

2) 12 rapoarte operative 

privind statele și efectivul de 

personal întocmite și prezent 

Lunar până la 
data de 10 a 

lunii următoare 
Responsabil 

CA 
Executor 

DMEF 

Acțiunea a fost realizată trimestrial și anual în 

termenele stabilite. Rapoartele au fost întocmite și 

semnate de conducerea SHS. 

Acțiunea a fost realizată lunar până la data de 10 a 

lunii următoare. 

 

Acțiune 

realizată 
continuu 

2. Întocmirea conformă 

a  dărilor de seamă 

privind retribuirea muncii 

și prezentarea în termenii 

stabiliți după destinație 

100 % dări de seamă fiscale, 

din totalul necesar, întocmite 

lunar, trimestrial și anual în 

conformitate cu codul fiscal, 

semnate și prezentate în 

termenele stabilite prin SIA e-

declarații. 

În termenele 
stabilite de 
legislație 

 Responsabil 
CA 

Executor 
DMEF 

Acțiunea a fost realizată lunar, trimestrial și anual în 

termenele stabilite de legislație,până la data de 25 a 

lunii următoare perioadei de gestiune 

Dări de seamă întocmite lunar, trimestrial și anual în 

termenele stabilite de legislație, 

 

Acțiune 

realizată 
continuu 

3. Întocmirea conformă 

a rapoartelor statistice și 

prezentarea acestora, 

organului teritorial de 

statistică, în termenele 

stabilite 

100 % rapoarte statistice din 

totalul necesar întocmite 

lunar, trimestrial și anual, 

semnate și prezentate 

organului teritorial de 

statistică în termenele 

stabilite 

În termenele 
stabilite de 
legislație  

CA 
Executor 

DMEF 

Acțiunea a fost realizată lunar, trimestrial, și anual. 

Rapoarte statistice întocmite lunar, trimestrial și anual 

și prezentarea către Organul teritorial de statistică în 

termenele stabilite de legislație. 

 

Acțiune 

realizată 
continuu 

Obiectivul specific 2: 
Îmbunătățirea sistemului management financiar 

36.  
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 
Responsabil 

CA 
Executor 

DMEF 

Politica de contabilitate a SHS a  fost aprobată 

conform prevederilor Legii contabilității nr.113 XVI 

din 27 aprilie 2007. 

Acțiune 

realizată 

37.  
Asigurarea 

ținerii 
conforme a 

1. Asigurarea procesului 

de ținere a evidenței 

analitice a veniturilor și 

cheltuielilor pe tipuri și 

1) Venituri și cheltuieli 

primare (facturi, deconturi de 

avans, foi de parcurs), 

înregistrate în SI 1C. 

Zilnic 
 
 
 

Zilnic au fost înregistrate în SI 1C veniturile și 

cheltuielile primare (facturi, deconturi de avans, foi de 

parcurs), ordine de personal, concedii medicale,etc. 

 

Acțiuni 

realizate și 

desfășurate 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

evidenței 
tuturor 

operațiunilor 
economico-
financiare 
realizate în 
cadrul SHS 

 

conturi 2) 100% Ordine de 

angajare, concediere și 

transferare a personalului 

SHM, certificate de concedii 

medicale înregistrate în 1C. 

 

3) 100% formule contabile 

întocmite în strictă 

corespundere cu documentele 

primare și Planul de conturi. 

 

4) 100% note contabile 

întocmite pe tipuri de 

cheltuieli semnate și 

îndosariate 

 
Zilnic 

 
 
 

 
Zilnic, la 

momentul 
prelucrării 

documentelor 
primare. 

 

Lunar până la 
data de 15 a 

lunii următoare  
Responsabil 

CA 
Executor 

DEF 

 

 

 

 

 

 

Au fost întocmite zilnic documentele în corespundere 

cu Planul de conturi. 

 

 

 

Lunar au fost întocmite notele contabile cu referire la 

tipurile de cheltuieli efectuate 

2.Ținerea exhaustivă a 

evidenței activelor 

financiare și nefinanciare 

1) 100% extrase trezoreriale  

înregistrate în 1C. 

2) 100% corespundere a 

datelor contabilității cu 

extrasele trezoreriale. 

3) 100% documente de plată 

(ordine de plată şi de 

încasare, note justificative, 

delegaţii, bonuri de livrare 

interne) întocmite  și semnate 

din total necesare. 

4) 100% mijloace fixe luate 

la evidență. 

5) Calculată la nivel de 

100% uzura pentru mijloacele 

fixe și amortizarea activelor 

Zilnic. 

 

Zilnic. 

 

 

La momentul 

parvenirii 

necesității. 

 

 

 

La data 

intrării. 

La momentul 

circulației 

 

 

Au fost verificate și înregistrate extrasele trezoreriale 

în SI 1C 

Au fost întocmite la necesitate actele și  

documentația aferente domeniului de contabile. 

 

La procurare, mijloacele fixe au fost  luate la evidență 

de către responsabilii domeniului. 

 

 

 

 

Evidența informației privind circulația bunurilor. 

 

Casarea bunurilor pe parcursul anului nu s-a efectuat. 

 

 

Acțiuni 

realizate și 

desfășurate 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

nemateriale aflate în 

gestiunea ANSC. 

6) 100% acte întocmite 

privind circulația bunurilor. 

7) 100% acte de casare a 

bunurilor întocmite și 

înregistrate în 1C. 

8)  100% formule contabile 

întocmite în strictă 

corespundere cu documentele 

primare și Planul de conturi. 

9) 100% note contabile de 

evidența activelor financiare 

și nefinanciare întocmite, 

semnate și îndosariate 

 

La momentul 

apariției 

necesității pe 

mijloace fixe, 

lunar pe 

material. 

Lunar până la 

data de 15 a 

lunii următoare  

Responsabil 

CA 

Executor 

DMEF 

 

 

Au fost întocmite rapoarte, ordine, note informative, 

dări de seamă și acte de predare-primire potrivit 

necesităților instituționale. 

 

 

Au fost întocmite  formule contabile în corespundere 

cu documentele primare și Planul de conturi. 

 

 

A fost asigurată evidența activelor financiare și 

nefinanciare  

3.Ținerea evidenței 

creanțelor și datoriilor ale 

SHS și raportarea lunară 

a acestora. 

1) 100% acte de verificare 

privind decontările cu 

furnizorii întocmite și 

semnate. 

2) 100% formule contabile 

întocmite în strictă 

corespundere cu documentele 

primare și Planul de conturi. 

3) 100% note contabile 

privind creanțele și datoriile  

întocmite, semnate și 

îndosariate. 

4) 12 rapoarte operative 

privind starea creanțelor și 

datoriilor cu termen de 

achitare  expirat întocmite și 

prezentate la MF 

Anual și 
semestrial, la 

solicitare 

 
 

Zilnic 
 
 
 
 

Lunar către  
data de 15 a 

lunii următoare  
 

Lunar, către  
data de 15 a 

lunii următoare 
Responsabil 

CA 
Executor 

DMEF 

Au fost efectuată zilnic verificarea decontărilor cu 

furnizorii  

 

 

Zilnic a fost asigurat procesul de evidență a 

formulelor contabile întocmite în strictă corespundere 

cu documentele primare și Planul de conturi. 

 

A fost efectuată inventarierea anuală a creantelor si 

datoriilor 

 

 

Au fost întocmite sistematic notele contabile privind 

creanțele și datoriile 

Au fost elaborate rapoartele lunare privind starea 

creanțelor și datoriilor cu termen de achitare  expirat și 

prezentate la Ministerul Finanțelor. 

Acțiuni 

realizate și 

desfășurate 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

4.Participarea la 

efectuarea inventarierii 

decontărilor și valorilor 

materiale. 

1) Proiect de ordin aprobat 

și emis privind efectuarea 

inventarierii. 

 

2) 100 % extrase  privind 

stocurile de active înregistrate 

în evidența contabilă 

prezentate Comisiei de 

inventariere. 

3) Rezultatele inventarierii 

determinate corect și la timp 

cu reflectarea în evidența 

contabilă la nivel de 100%. 

Noiembrie. 
 
 

La data 
începerii 

inventarierii. 
 

La data 
finalizării 

inventarierii 
Responsabil 

CA 
Executor 

DEF 

Comisia de inventariere a mijloacelor fixe a fost 

constituită prin ord.nr 222 din 29 septembrie. 

Inventarierea anuală în cadrul SHS s-a petrecut în 

perioada 01.10-27.11.2020. 

Prezentarea extraselor privind stocurile active pe 

suport de hîrtie. 

 

 

 

Raportul final de inventariere a fost vizat de către 

conducătorul instituției. Divirgențe nu au fost 

identificate. 

Acțiuni 

realizate și 

desfășurate 

continuu 

Obiectiv specific 3 
Dezvoltarea capacităților de dotare tehnică şi logistică necesare 

38.  
Unificarea 

mecanismelor 
logistice pentru 

funcţionare 
integrată și 

sustenabilitate 

1. Elaborarea 

Conceptului de 

management logistic al 

SHS adaptat misiunilor și 

atribuţiilor instituţiei, 

(planificare, organizare, 

coordonare, îndrumare 

metodologică şi control, 

mecanisme de 

monitorizare și raportare, 

dotare etc.) 

Proiect elaborat și aprobat  Trimestrul I 

Responsabil 

CSL 

Executor 

DP, DEF 

A fost elaborat și prezentat raportul analitic pe 

componenta hidrologiei, urmare a evaluărilor 

regiunilor de  sud și nord a țării, privind capacitatea 

subdiviziunilor regionale de a prelua unele competențe 

de mentenanță de la subdiviziunile centrale. 

În scopul consolidării capacităților instituționale au 

fost achiziționate automobile care urmează să fie 

repartizate pe direcția nord și sud în scopul efectuării 

deservirii stațiilor. Reorganizarea structurilor logistice 

urmează să fie realizată gradual. 

Acțiune în 

curs de 

realizare 

2. Elaborarea și 

implementarea 

aplicațiilor software  

programului de aplicații 

de evidenţă și gestionare 

a bunurilor și mijloacelor 

din dotare 

Program elaborat și 

implementat 

Trimestrul II 

Responsabil 

CSL 

Executor 

DDTSIG,  

DP, DEF 

Au fost identificate și au fost stabilite obligațiile și 

persoanele responsabile de gestiunea bunurilor 

(constituirea grupului de lucru) prin ord.nr.109/2020. 

A fost realizată procedura de transfer a mijloacelor fixe 

pe angajații material responsabili, cu  întocmirea 

rapoartelor, ordinilor, notelor informative, dărilor de 

seamă și a actelor de predare-primire potrivit 

necesităților instituționale. Evidenţa bunurilor în 

Acțiune  

realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

format electronic este deținută de către CA. 

3.Elaborarea normelor 

unice de dotare și 

consum, de exploatare, 

depozitare, reparaţii, 

mentenanţă și casare a 

echipamentului și 

tehnicii. Stabilirea 

mecanismului de 

evidenţă a termenelor de 

funcţionare și de garanţie 

a echipamentelor și 

mijloacelor din dotare. 

1) Norme unice stabilite și 

aplicate. 

2) Mecanism elaborat și 

implementat 

Trimestrul III 
Responsabil 

CSL 
Executor 

DP, DMEF 

S-au stabilit normele de consum pentru autoturismele 

nou procurate și pentru tractorului din 

dotare.Termenele de de funcţionare a echipamentelor 

și mijloacelor din dotare conform clasificatorului 

mijloacelor fixe 

Acțiune 

realizată 

4. Inventarierea 

patrimoniului SHS, 

identificarea variantelor 

de casare a bunurilor care 

produc pagube, a celor cu 

normele depășite, etc 

1) Raport de inventariere 

realizat. 

2) Număr de bunuri 

(mijloace fixe și mobile) 

casate. 

Trimestrul IV 
Responsabil 

CSL 
Executor 

DP, DMEF 

A fost efectuată inventarierea anuală a gestionarilor 

din rețeaua națională de observații hidrometeorologice 

și a gestionarilor Sediului Central. 

Raportul de inventariere a fost prezentat la data de 

30.11.2020. 

Acțiune 

realizată 

39.  
Dezvoltarea 
capacităţilor 

logistice pentru 
asigurarea 
îndeplinirii 
misiunilor 

1. Reorganizarea 

structurilor logistice 

potrivit specificului 

organizatoric și 

funcţional al SHS 

1) Regulament de 

organizare a structurilor 

logistice aprobat.  

2) Structuri logistice 

dezvoltate și adaptate 

Trimestrul III 
Responsabil 

CA, CSL 
Executor 

DMI, DMEF 

A fost elaborat și aprobat Regulamentul de organizare 

și funcționare a subdiviziunilor structurale al Centrului 

suport logistic(ord.nr 69/17.04) 

 Au fost înaintate propuneri pentru optimizarea 

structurii CSL cu formarea noilor subdiviziuni cu 

scopul de organizare eficientă a activităților de 

serviciu. 

Acțiune 

realizată 

 

2. Asigurarea 

interoperabilităţii și 

compatibilităţii  

mijloacelor de transport, 

a echipamentelor TIC și 

altor materiale utilizate în 

SHS 

1) Mecanisme și instrumente 

stabilite și aplicate. 

2) Proiecte elaborate și 

aprobate. 

3) Parteneriate stabilite 

Pe parcursul 
anului cu raport 

trimestrial 
Responsabil 

CA, CSL 
Executor 
DMI, DEF 

A fost efectuată deservirea tuturor mijloacelor de 

transport. 

A fost efectuată revizia tehnică a automobilelor din 

dotare,  tehnicii agricole, ale  remorcilor și bărcilor. 

A fost efectuată asigurarea anuală a mijloacelor de 

transport. 

A fost efectuată pe parcursul anului mentenanța 

echipamentelor TIC din dotarea SHS, atît a sediului 

Acțiune în 

curs de 

realizare  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

central cît si a rețelei naționale de observații. 
Obiectiv specific 4: 

Menținerea și îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii 

40.  
Optimizarea 
procesului de 

prestare a 
serviciilor cu 

plată 

1. Elaborarea și 

dezvoltarea aplicațiilor 

de evidenţă și gestiune a 

serviciilor cu plată, 

inclusiv componenta 

analitico-sintetică 

1)Aplicații elaborate și 

implementate. 

2) Instrucțiuni de utilizare 

aprobate. 

3)Personal instruit 

Trimestrul III 
Responsabili: 

CA 
Executor: 
DDTSIG, 
DMEF 

A fost efectuată evidenţa și gestiunea serviciilor cu 

plată este efectuată în programul 1 C 
Acțiune 

realizată 

2. Realizarea cadrului 

juridic subsecvent 

nomenclatorului aprobat 

de Guvern 

Instrucțiuni interne și POS 

privind particularitățile 

prestării serviciilor cu plată 

aprobate și puse în aplicare. 

Trimestrul IV  
 

Responsabili: 
CA 

Executor: 
DMEF  

Acțiune care derivă din modificarea și elaborarea 

Nomenclatorului de servicii prestate.pct.I.12.4 

 

3. Facilitarea procesului 

de comunicare/informare 

a consumatorilor  

1) Informații pertinente 

privind serviciile prestate și 

termenele de informare 

plasate pe pagina web a SHS. 

2) Facturi și ordine de plată 

emise în 2 zile din data 

parvenirii solicitării. 

3) Informarea 

consumatorilor în termen de 5 

zile din data achitării 

Zilnic/la 
apariția 

solicitărilor, 
cu raport 

trimestrial  
 

Responsabili: 
CA 

Executor: 
DMEF 

Informația cu privire la serviciile oferite de către SHS 

au fost plasate pe site-ul oficial al instituției. 

Zilnic a avut loc informarea și ghidarea 

consumatorilor de informație hidrometeorologică 

telefonic și electronic. 

Facturile și ordinele de plată au fost emise 

beneficiarilor în termen de 2 zile lucrătoare, iar 

informația hidrometeorologică a fost expediată prin 

email/poștă în termen de 5 zile lucrătoare din data 

achitării. 

Acțiune 

realizată 

Obiectiv specific 5: 
Asigurarea mentenanței și sustenabilității echipamentelor din dotare 

41.  
Consolidarea 
capacităților 
structurii de 

mentenanță și 
sustenabilitate 

1. Constituirea 

structurilor teritoriale de 

mentenanță și 

sustenabilitate, în baza 

concluziilor proiectului – 

pilot privind 

regionalizarea SHS  

1) Subdiviziuni regionale 

constituite operaționalizate. 

2) Cadru de reglementare și 

POS elaborat, aprobat și 

aplicat. 

3) Personal încadrat și fișe 

post elaborate și aduse la 

cunoștință personalului 

Semestrul II  
 

Responsabili: 
CSL 

 
Executori: 
DM, DMI 

Au fost angajați doi ingineri la structurile regionale 

Nord (Bălți) și Sud (Ceadîr-Lunga). 

A fost efectuată instruirea introductiv generală a 

angajaților structurilor regionale. 

A fost realizată dotarea cu echipament, instrumente, 

scule și transport a structurilor regionale. 

Au fost elaborate fișele de post și instrucțiunilor de 

serviciu pentru funcțiile noi. 

Acțiune 

realizată  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 
produs/rezultat 

Termene / 
responsabili 

Măsurile întreprinse Nivelul de 
implementare  

42.  
Asigurarea 
deservirii 
tehnice a 

echipamentelor  
din cadrul 

stațiilor hidro-
meteorologice     
și a radarului 
meteorologic 

1.Elaborarea și 

realizarea planurilor 

tipizate privind 

întreținerea obiectivelor 

hidro-meteorologice   

1) Planuri aprobate și 

realizate. 

2) Număr de echipamente 

verificate și deservite. 

3) Număr de unități 

echipament și utilaje 

funcțional. 

4) Flux de date asigurat  

În 
conformitate cu 

calendarul 
aprobat, cu 

raport 
trimestrial 

Responsabili: 
CSL 

 
Executori: 

DM, DP 
 

A fost elaborat caietul de sarcini privind 

achiziționarea serviciilor de mentenanță a radarului 

meteorologic. 

Au fost contractate servicii de mentenanță a 

Radarului meteorlogic DWSR 3501C, deservirea 

Stațiilor MiniAWS(conform programului periodic), 

verificarea softurilor PH. 

Au fost verificate  si efectuata mentenanata 

echipamentului IT . 

Au fost depozitate toate mijloacele fixe 

nefuncționale. 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

 

2. Asigurarea calibrării, 

verificării și etalonării 

metrologice a 

echipamentului  

1) Număr de echipament 

calibrat, verificat și etalonat. 

2) Număr de intervenții 

tehnice sau IT realizate 

În 
conformitate cu 

calendarul 
aprobat, cu 

raport 
trimestrial 

Responsabili: 
CSL, 

Executori: 
DM, DP 

A fost realizată verificarea metrologică a cazangerie 

din cadrul SHS 

A fost realizată calibrarea periodică a senzorilor de 

nivel la PH din cadrul rețelei naționale.  

Au fost efectuate lucrări de restabilire a 

funcționalității PH, lucrări de diagnostic și reparare a 

SM. 

Acțiune 

realizată și 

desfășurată 

continuu 

 

Notă:  Planul de acțiuni al SHS conține 42 de acțiuni structurate în cadrul a 3 obiective de bază și 16 obiective specifice, consecutiv reprezentate în 90 subacțiuni.  

 In rezultatul evaluarii nivelului de implementare în anul 2020 a acestor acțiuni, s-au constatat următoarele:  

 - 66 subacțiuni au fost realizate integral sau au termene de realizare continuu; 

 - 9 subacțiuni sunt în curs de realizare și vor continua în anul 2021; 

 - 1 subacțiune a fost anulată din cauza pandemiei cu Covid -19; 

  - 1 subacțiune nu a fost realizată, dat fiind faptul ca SHS nu dispune de capacități tehnice de dezvoltare și nici de resurse financiare suficiente pentru 

dotarea instituției cu echipamente și tehnologii performante; 

 - 13 subacțiuni au fost transferate pentru anul 2021 conform notei argumenate de transfer (sau derivă din acțiunile transferate). 

Nivelul de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2020 este evaluat la cota de 87 %. 

În curs de realizare au rămas 12% din activități. 

Nerealizate au rămas 1 % din activități. 


