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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 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

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 

 

 

CA, CH 

CM 

 

Mediul academic 
și instituțiile cu 
competențe în 

domeniu 

 

 

Urmare a lansării reformei instituționale în 

cadrul SHS, cu susținerea PNUD Moldova 

au fost realizate analizele funcționale ale 

subdiviziunilor Serviciului pe domeniile de 

meteorologie, hidrologie și administrativ. În 

cadrul Consiliului strategic al Serviciului au 

fost prezentate rapoartele analizei 

funcționale a componentelor SHS. 

Recomandările înaintate de către experții 

contractați pot fi aplicate pentru elaborarea și 

promovarea Strategiei de dezvoltare a 

Serviciului pe termen mediu, Programului de 

dezvoltare a SHS,  promovarea cadrului 

metodologic de reglementare intern. Pe 

parcursul perioadei de referință a fost 

elaborat și prezentat conducerii SHS 

Conceptul de elaborare a Strategiei de 

dezvoltare a SHS, întrucât Serviciul nu are 

competențe legale de elaborare și aprobare a 

unei Strategii. Rapoartele de evaluare 

funcțională au fost transmise Ministerului 

Mediului, pentru examinare și utilizare la 

elaborarea documentelor de politici și actelor 

normative aferente domeniului. 

Acțiune realizată la 

nivel de SHS (conform 

competențelor) 

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  
CA, CH 

CM 

Elaborarea Conceptului proiectului 

Programului de consolidare a capacităților 

operaționale și de modernizare a 

infrastructurii și sistemelor de observații de 

mediu, care urmează a fi implementat cu 

suportul Băncii Mondiale. 

Acțiune realizată la 

nivel de SHS (conform 

competențelor) 

2.  
Armonizarea 

1. Evaluarea situației și 

înaintarea propunerilor privind 

Grup de lucru constituit. 

Raport de analiză elaborat și 
Trimestrul IV  

CA, CH 

Examinarea și avizarea Conceptului 

proiectului Legii privind activitatea 
Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

cadrului 

normativ în 

domeniul hidro-

meteorologic în 

vederea 

actualizării și 

ajustării  

modificărilor 

operate în 

legislație precum  

și conform 

standardelor 

internaționale 

actualizarea legislației în 

domeniul hidrometeorologic, 

conform recomandărilor din 

Raportul de analiză 

funcțională. 

 

aprobat. 

Proiect de lege elaborat și transmis 

spre promovare. 

 

CM 

 

hidrometeorologică, care cuprinde analiza 

prevederilor existente în Legea nr. 

1536/1998, problemele ce trebuie 

soluţionate, aspectele de bază ce trebuie 

incluse în proiectul legii noi privind 

activitatea hidrometeorologică. Modificarea 

Legii nr. 1536/1998 cu excluderea 

activităților improprii a fost aprobată și 

publicată în Monitorul oficial. 

Actualmente experții PNUD sunt în proces 

de elaborare a unei legi noi privind 

activitatea hidrometeorologică.  

Elaborarea avizului consultativ asupra 

inițiativei deputatului în Parlamentul 

Republicii Moldova, dna Ina Coșeru, privind 

modificarea anexei nr.10 la Legea 

nr.270/2018, în scopul majorării nivelului de 

salarizare pentru unii angajați din cadrul 

SHS. Inițiativa fiind  acceptată, aprobată și 

publicată în Monitorul Oficial.  

2. 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  
CA, 

CH, CM 

Ținând cont de recomandările experților 

contractați de PNUD, expuse în rapoartele de 

analiza funcțională,  a fost elaborat  proiectul 

Regulamentului de organizare și funcționare 

a Serviciului, fiind expediat către MADRM 

pentru examinare și promovare. Urmare a  

reformelor guvernamentale care au avut loc 

în perioada august-septembrie proiectul a 

fost expediat repetat către Ministerul 

Mediului pentru aprobare. Conform 

modificărilor operate la Legea nr.1536/1998 

cu privire la activitatea hidrometeorologică, 

Guvernul trebuie să aducă actele sale 

normative în concordanță cu prevederile 

legale în termen de până la 30 aprilie 2022. 

Până la 31.12.2021 SHS nu a fost informat 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

despre respingerea sau acceptarea 

proiectului. 

3. 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  
CA 

CM 

CH 

 

PNUD 

Au fost contractați experți prin intermediul 

PNUD care asigură elaborarea cadrului 

normativ nou în domeniul 

hidrometeorologic, inclusiv a 

nomenclatorului privind serviciile prestate 

gratuit și contra-plată de către SHS. Conform 

prevederilor legislației, competența 

promovării proiectelor de acte normative o 

dețin ministerele și Guvernul. 

Acțiune în curs de 

realizare 

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  

CA 

Către  MADRM și, ulterior, în adresa 

Ministerului Mediului, au fost transmise  5 

instrucțiuni metodologice privind 

desfășurarea activității în diverse domenii  

hidrometeorologice,  pentru aprobare și 

publicarea acestora în Monitorul Oficial. 

Instrucțiunile trebuie să servească drept ghid 

de organizare a activității și de către 

persoanele fizice și juridice care 

intenționează să deschidă posturi și stații 

hidrometeorologice.  

A fost solicitat repetat răspunsul oficial al 

Ministerului Mediului cu privire la situația 

metodologiilor, dar până la  31.12.2021 nu a 

fost recepționat nici un răspuns. 

Acțiune realizată 

conform 

competențelor SHS  

 

2. Elaborarea și aprobarea 

metodologiei privind 

prognozele hidrologice. 

Metodologie privind prognozele 

hidrologice elaborată și aprobată.   

Trimestrul I  

CH 

Instrucțiunile metodologice privind 

elaborarea prognozelor hidrologice a fost 

elaborată și expediată în adresa Ministerului 

Mediului pentru examinare și aprobare 

conform competențelor. Până la 31.12.2021 

actul normativ al ministrului mediului nu a 

fost emis.  

 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

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 

CA 

CM 

CH 

CSL 

A fost elaborat și aprobat Registrul general al 

riscurilor (ord. nr.  59 din 29.03.2021). Au 

fost elaborate și aprobate Registrele 

riscurilor din cadrul tuturor subdiviziunilor 

SHS pentru anul 2021. 

 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost descrise și 

aprobate 24 procese (20 procese de bază 

fiind planificate pentru descriere în a.2021) 

Rata de descriere și aprobare a proceselor 

planificate pentru a.2021 fiind de 100%. În 

total în cadrul SHS sunt aprobate 34 procese. 

Totodată, pe parcursul anului au fost 

elaborate și aprobate 2 ghiduri hidrologie, 7 

proceduri (2 -PS și 5-PO), 2 regulamente și 5 

instrucțiuni de lucru (conform anexei nr.1). 

Acțiune realizată  

 

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 

Acțiune realizată 

continuu  

 

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 CA 

CM 

CH 

CSL 

Pe parcursul anului a fost evaluat Planul de 

acțiuni pentru anul 2020 și elaborat Raportul 

privind realizarea Planului anual de acțiuni al 

SHS pentru anul 2020. 

Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței 

Consiliului Strategic (CS) al SHS din 

29.01.2021, aprobat prin Decizia nr.1 a CS și 

pus în aplicare prin ordinul SHS nr.16 din 

02.02.2021. 

În cadrul aceleași ședințe a CS, a fost aprobat 

proiectul Planului de acțiuni al SHS pentru 

anul 2021. Planul a fost pus în aplicare prin 

ordinul SHS nr.17 din 02.02.2021. Fiecare 

subdiviziune a elaborat Planul de acțiuni 

pentru anul 2021, aprobat de asemenea prin 

ordin al directorului adjunct. Raportul de 

monitorizare a Planului de acțiuni pentru 

Acțiune realizată 

continuu 

2. Perfectarea trimestrială a 

rapoartelor de monitorizare a 

documentelor de planificare 

operațională 

Rapoarte prezentate trimestrial. 

Competențe de planificare, analiză 

și monitorizare dezvoltate 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

anul 2020 și Planul de acțiuni al SHS pentru 

anul 2021, au fost transmise către MADRM, 

pentru informare, prin scrisorile de ieșire cu 

nr.02/85 din 25.01.2021 și nr.02/165 din 

05.02.2021. Raportarea acțiunilor este 

realizată conform prevederilor 

Regulamentului privind planificarea, 

monitorizarea și evaluarea documentelor de 

planificare operațională în cadrul SHS 

aprobat prin ordinul nr.228/20. 

Au fost documentate 43 ședințe operative cu 

conducerea SHS, în cadrul cărora s-au trasat  

sarcini suplimentare pentru fiecare 

subdiviziune.  Din numărul totalde 535 

sarcini dispuse, s-au executat -503 sarcini, în 

curs de realizare sunt -11 sarcini, parțial 

realizate-6 sarcini,neexecutate-8 sarcini, 

transferate-1 sarcină, suspendată-1, anulate-2 

sarcini, amânate-1 și stopate -1 sarcină.  

6.  
Managementul 

documentelor 

 

1. Elaborarea 

Regulamentului privind ținerea 

lucrărilor de secretariat în 

cadrul SHS 

Act administrativ aprobat. 

Proceduri standard de operare 

aplicate. 

 

Trimestrul II 

CA 

 

Regulament elaborat și aprobat (ord.nr. 

199/29.09.2021) 
 Acțiune realizată 

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  
CA, 

Șefii 

centrelor 

Pe parcursul anului au fost înregistrate 980 

scrisori de intrare și 1392 scrisori de ieșire. 

Solicitări cu termene depășite nu au fost 

înregistrate. 

La nivelul SHS au fost emise 278 acte de 

dispoziție. 

Acțiune realizată 

continuu 

3. Implementarea 

tehnologiilor informaționale în  

managementul documentelor 

Raport de evaluare a necesităților 

elaborat. 

Propuneri înaintate 

Trimestrul III 
CA, 

CSL 

Costul licenței pentru instalarea aplicaliei 

este de 120 000 lei, resurse de care SHS nu 

a dispus în timpul anului. Nota de 

argumentare privind transferul acțiunii 

pentru a.2022 semnată de către directorul 

adjunct (în limita resurselor financiare). 

Acțiune transferată 

pentru a.2022  
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

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  
CA 

 

 

Raport elaborat și prezentat conducerii SHS. 
Acțiune realizată 

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  
CA 

CM 

CH 

CSL 

1) La nivelul SHS au fost emise 278 acte 

administrative de personal. 

2) Pe parcursul anului a fost actualizat  

Regulamentul SHS care a fost expediat către 

ministerul de resort pentru avizare.  

3) A fost descris grafic procesul de angajare 

a personalului în cadrul SHS. 

4) A fost elaborată și aprobată procedura 

operațională privind predarea și primirea 

bunurilor la demisia din cadrul SHS în baza 

cadrului legal, aprobată prin 

ord.nr.73/12.04.2021). 

5) A fost elaborat proiectul Regulamentului 

privind acordarea categoriilor de calificare 

pentru personalul Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat, care a fost 

expediat către MADRM și Ministerul 

Finanțelor pentru avizare. Regulamentul 

urmează să fie finalizat și aprobat după 

intrarea în vigoare a modificărilor la Legea 

1536/1998 cu privire la activitatea 

hidrometeorologică. 

Acțiune realizată 

3. Elaborarea conceptului de 

implementare a soluțiilor IT în 

managementul resurselor 

umane. 

Grup de lucru instituit. 

Studiu realizat. 

Concept aprobat 

 

Trimestrul III 
CA 

Angajații  sunt în proces de elaborare a 

Conceptului implementării soluțiilor IT în 

managementul resurselor umane.Acțiunea va 

avea finalitate în anul 2022. Nota de 

Acțiune în curs de 

realizare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

argumentare privind transferul acțiunii 

semnată de către directorul adjunct. 

8.  
Dezvoltarea 

sistemului de 

formare 

profesională a 

personalului 

SHS 

1. Evaluarea necesarului de 

formare a personalului SHS.  

Raport de evaluare elaborat. 

Deficit de formare a cadrelor SHS 

pe domenii specifice stabilit. 

Soluții identificate 

Trimestrul I CA 

 

  Pe parcursul anului au fost sistematizate 

propunerile conducătorilor privind necesarul 

de instruire, au fost stabilite direcțiile de 

formare a cadrelor și s-a elaborat planul 

anual pentru semestrul II al anul 2021 (întru  

facilitarea  procesului de planificare 

bugetară).  

Actualmente sistematic către compartimentul 

SMRUJ angajații prezintă  informația/nota 

privind seminarele de instruire la care 

participă. 

S-a elaborat și expediat către MADRM o 

scrisoare privind sesizarea și solicitarea  

Ministerului Educației, Culturii și Cercetări 

pentru includerea în programul ciclurilor de 

studii superioare a  specialităților aferente 

activității hidrometeorologice (scrisoare 

nr.04/668 din 17.06.2021). 

Acțiune realizată 

continuu 

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  
CA 

 

 

 

 

Acțiune exclusă 

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 CA 

CH 

CM 

CSL 

 

Din cauza declanșării pandemiei COVID-19 

posibilitățile de lansare a unor proiecte fiind 

redusă, pe parcursul perioadei de referință a 

fost asigurată conexiunea  ședințelor 

desfășurate on-line și facilitată participarea 

angajaților din cadrul subdiviziunilor 

structurale la ședințe online. 

A fost asigurată participarea la 

evenimente privind formarea profesională și 

schimbul de experiență, după cum urmează: 

-  la Primul curs de formare la distanță în 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

hidrologie în limba rusă pentru specialiștii 

Serviciilor Naționale de Hidrometeorologie 

din țările RA II și VI. 

- la ședința cu Instituția Publică Colegiul de 

Ecologie din Chișinău în scopul acreditării 

programelor de formare profesională, 4 

ISCED (3 participanți) 

- la seminarul cu tematica ,,Aplicarea 

informațiilor prin satelit pentru rezolvarea 

problemelor hidrometeorologice și 

monitorizarea mediului (3 specilaiști) 

- la seminarul cu tematica „Evaluarea 

rețelei existente de observații 

meteorologice și a capacităților 

instituționale operaționale în domeniul 

meteorologiei”( 4 specialiști) 

- la cursul de instruire cu tematica „Valuri 

de frig” organizat de Școală Națională de 

Meteorologie în cadrul ANM (România)(5 

angajați). 

- la evaluarea cunoștințelor teoretice și 

practice în domeniul meteorologiei 

obținute în perioada de probă pentru noii 

angajați (7 examene) 

Număr de evenimente – 12. 

La nivel intern a fost realizată instruirea 

privind "Elaborarea scrisorilor de ieșire. 

Managementul scrisorilor și cerințe 

generale". 

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 

Pe parcursul 

anului, 

cu raport 

trimestrial 

CA 

CH 

CM 

1. Din cauza pandemiei COVID-19 

posibilitățile de lansare a unor campanii de 

informare ca ex. Ziua ușilor deschise, 

excursii în incinta SHS a fost limitată. Însă 

sistematic pe paginile de socializare a SHS 

sunt plasate materiale informative privind 

activitatea Serviciului, evenimente și 

Acțiune realizată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

angajați CSL realizări.  

Au fost acceptate stagieri de practică a 

studenților din cadrul Colegiului de 

Ecologie cu precedarea examenelor de 

promovare, precum și a unei studente din 

cadrul unei Universități din România. 

2. A fost elaborată scrisoare către 

Ministerul Finanțelor privind sistarea 

moratoriului pentru facilitarea angajării 

personalului (scrisoare nr.02/497 din 11 

mai 2021). 

3. Au avut loc excursii la SM Chișinău: 

- pentru elevii Centrului Educațional 

Academiei Prospera; 

- pentru studenții Colegiului 

Agroindustrial Ungheni; 

- pentru studenții Universității de Stat din 

Moldova 

- pentru elevii academiei Naționale de 

Șah din Chișinău. 

4. A fost organizată și desfășurată conferința 

privind Schimbările climatice pentru elevii 

Liceului „Școala Internațională Heritage” din 

mun. Chișinău. 

5. S- a încadrat în activitatea hidrologică o 

studentă care a absolvit Universitatea din 

Sankt Petersburg, instruire achitată de către 

OMM (angajată a activat în cadrul SHS până 

la inițierea studiilor în Federația Rusă). 

Totodată, în cadrul Direcției Monitoring 

Hidrologic a fost angajată o studentă. 

9.  
Elaborarea și 

aprobarea 

structurii 

organizatorice 

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. 

Trimestrul IV 

Responsabil: 

Director adjunct 

 

Executori: 

A fost elaborată schema de încadrare a 

personalului pentru anul 2022, precum și 

statele de personal și expediate către 

Ministerul Mediului pentru aprobare. 

Acțiune realizată 

anual. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

corespunzătoare 

cadrului 

normativ 

Personal numit / promovat la 

posturi 

Șefii 

Centrelor 

10.  
Asigurarea 

sănătății și 

securității în 

muncă 

1. Instruirea conducătorilor 

locurilor de muncă în 

domeniul sănătății și securității 

în muncă 

Numărul persoanelor instruite. 

Rata conducătorilor locurilor de 

muncă instruiți în domeniu 

Pe parcursul 

anului, 

cu raport 

trimestrial  
CA 

Toți conducătorii subdiviziunilor structurale, 

precum și șefii stațiilor meteorologice au fost 

instruiți și certificați în domeniul SSM 

nivelul I cu acordarea certificatelor care 

confirmă atestarea acestora în luna iulie 2020 

și sunt valabile 3 ani.  

Totodată, sistematic responsabilul SSM 

realizează verificarea actelor și actualizarea 

documentației aferente domeniului SSM, 

conform normelor legale. 

Acțiune realizată 

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 CA 

Conducătorii 
locurilor de 

muncă 

 

Pe parcursul anului au fost elaborate și 

aprobate prin ordinul directorului adjunct  

nr.108/01.06.2021 instrucțiuni privind SSM 

(anexa nr.1).  

Totodată a fost actualizat și transmis spre 

aprobare Planul de securitate și sănătate în 

muncă pe anul 2021 și Planul de acțiune în 

caz de pericol grav și imediat pentru Serviciu 

și pentru stațiile meteorologice. 

Administrația a fost sensibilizată referitor la 
necesitatea atestării angajaților hidrologi 
pentru lucru la înălțime și  utilizarea bărcilor. 
Au fost aduse la cunoștința personalului CH 

planurile de acţiune în caz de pericol grav şi 

imediat. 

Acțiune realizată 

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 CA 

În legătură cu declanșarea pandemiei 

COVID-19 în cadrul instituției are loc  

monitorizarea permanentă a respectării 

cerințelor sanitare recomandate pe teritoriul 

RM. 

Acțiune realizată 

continuu 

11.  
Realizarea 

acțiunilor 

1. Analiza cadrului normativ 

în vederea identificării 

soluțiilor legale pentru 

Raport de analiză cu soluțiile 

identificate întocmit și prezentat 

conducerii SHS. 

Trimestrul II 
CA 

S-a elaborat și expediată către MM și 

Ministerul Finanțelor  o solicitare 

argumentată privind modificarea/ majorarea 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

pentru 

motivarea 

angajării 

persoanelor în 

cadrul SHS 

majorarea nivelului de 

salarizare 

Propuneri înaintate. clasei de salarizare, stabilirea categoriilor de 

calificare, precum și operarea modificărilor 

privind introducerea funcțiilor specifice 

domeniului hidrometeorologic (scrisoarea 

nr.02/182 din 10.02.2021 și nr.04/578 din 

02.06.2021). Au fost prezentate în adresa 

Ministerului Finanțelor calculele privind 

impactul financiar al modificărilor propuse 

în Anexa nr.10 la Lega 270/2018. În 

consecință, în procesul aprobării politicii 

bugetar-fiscale, Parlamentul a aprobat 

modificările propuse la anexa nr.10 la Legea 

nr.270/2018, fiind acceptată creșterea 

claselor de salarizare a unor categorii de 

funcții din cadrul SHS. 

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 
CA 

 

Parteneri: 

Organizațiile 
sindicale 

Contractul colectiv de muncă din cadrul SHS 

este valabil până în aprilie 2022. A fost 

instituit grupul de lucru pentru revizuirea 

Regulamentului intern al Serviciului 

(ord.nr.139/22.07.2020). Același grup de 

lucru va realiza modificări ale contractului 

colectiv de muncă, unde vor fi transpuse 

unele aspecte din Regulamentul intern. 

Grupul de lucru s-a întrunit în cadrul unei 

ședințe unde s-au pus în discuție mai multe  

aspecte legate de personal, consemnate în 

procesul-verbal al ședinței. 

Acțiune realizată cu 

finalitate în anul 2022. 

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 

 

 

CA 

CSL 

 

 

Pe parcursul anului au fost organizate și 

desfășurate ședințe, în cadrul cărora s-au 

stabilit reperele de bază a structurilor 

regionale, cu definitivarea componenței, 

modului de organizare și funcționare a 

acestora. În urma evaluării funcționale a 

compartimentelor SHS de către experții 

Acțiune în curs de 

realizare cu 

finalitate în 2022 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

 naționali și internaționali antrenați de către 

PNUD, rezultatele vor servi bază pentru 

elaborarea conceptului.  

În baza Notei de argumentare privind 

transferul acțiunii semnată de către directorul 

adjunct, finalitatea acțiunii va fi înregistrată 

în anul 2022 odată cu aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare, 

structuri și efectivului-limită ale SHS. 

Pentru testarea conceptului, au fost 

transferate funcții de inginer și angajate 

persoane în cadrul stațiilor meteorologice 

Bălți și Ceadîr-Lunga, cu atribuții de 

mentenanță a echipamentelor, care va 

permite analiza impactului și eficienței 

economice, rezultate din modificările 

propuse.  

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  
CA, 

CH, CM 

 

Experții PNUD au prezentat rapoartele 

analizelor funcționale ale subdiviziunilor 

SHS cu înaintarea recomandărilor de 

îmbunătățire a activității. 

În prezent funcționează 2 structuri regionale, 

fiind angajat personal în cadrul Direcției 

mentenanță care deservesc rețeaua pe partea 

de Nord și Sud a țării. Au fost realizate 

câteva ședințe în scopul stabilirii 

priorităților, structurii și funcțiilor 

structurilor regionale. Pe parcursul anului va 

fi evaluată activitatea acestora, analizînd 

cheltuielile suportate raportate la realizările 

înregistrate. 

Totodată au fost formate 2 sectoare 
hidrologice : Sectorul hidrologic Ștefan 
Vodă și Cahul. 
Acțiunea va urma după aprobarea la 

Consiliul Strategic a Programului de 

Acțiune în curs de 

realizare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

dezvoltare și Extindere a rețelei de 

monitoring hidrologic pentru a. 2022-2026. 

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 

 CA 

CH 

CM 

CSL 

 

 

În cadrul ședințelor desfășurate cu 

participarea conducătorilor subdiviziunilor 

centrale, a fost aprobată structura 

organizatorică a SHS. Împreună cu proiectul 

Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea SHS, structura a fost transmisă 

către Ministerul Mediului, pentru aprobare și 

promovare. Conform legislației structura se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

A fost elaborată schema de încadrare a 

personalului pentru anul 2022. 

Acțiune realizată 

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 CA 

Conducătorii de 
subdiviziuni 

În cadrul Serviciului toate Regulamentele  și 

fișele de post pentru toate funcțiile sunt 

elaborate și aprobate în mărime de 100%.  

Toți angajații dispun de fișe de post 

actualizate, care corespund activităților 

desfășurare. 

Acțiune realizată 

Obiectiv specific 5: 

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

15.  
Dezvoltarea 

capacităţilor de 

comunicare 

internă și 

externă 

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  
CA 

CM, CH 

 

 Pe parcursul anului au fost interogați 

cetățenii din stradă, transport, etc, privind 

percepția publică despre SHS, proces ce a 

determinat că instituția este foarte puțin 

cunoscută, iar cetățenii întâlniți prin preajmă 

nu cunosc despre locația SHS și nici despre 

produsele oferite cu excepția prognozelor 

meteorologice. 

Cu privire la calitatea serviciilor SHS, 

agenților economici o dată cu expedierea 

răspunsurilor la solicitări, li se propune 

completarea chestionarelor privind calitatea 

produselor, însă participarea pasivă sau lipsa 

răspunsurilor nu permit efectuare unei 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

analize. 

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  
CA 

 

Au fost distribuite chestionare privind 

desfășurarea sondajului de opinie în cadrul 

SHS (decizia nr.10/10.09) cu privire la 

aprecierea activităților echipei manageriale, 

cât și stabilirea nivelului de motivare a 

angajaților din cadrul Serviciului. Sondajul a 

fost desfășurat în perioada 10.09-

20.10.2021.Rezultatele sondajului se 

regăsesc în Anexa nr.2. 

Acțiune realizată 

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 

CA 

 

Sistematic are loc monitorizarea 

conținutului mediatic ce vizează activitatea și 

produsul  SHS. 

A fost creat grupul de Viber, pentru 

consumatori în scopul plasării și informării 

despre prognozele, informațiile, avertizările 

din prima sursă. 

Au fost elaborate și postate pe pagina web a 

SHS și pe paginile de Facebook și Instagram 

avertizările meteorologice și hidrologice, 

prognoze pe perioade distinse de timp 

(pentru fiecare 24 h), precum și diverse 

materiale informative, de divertisment și 

metodico-științifice, conform Anexei nr.3. 

Acțiune realizată 

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 CA 

 

Pe parcursul perioadei de referință a fost 

semnat Acordul de colaborare cu Institutul 

de Ecologie și Geografie din cadrul 

Academiei de Științe a Moldovei, 

Administrației de Stat a Drumurilor, 

Serviciului Special pentru Influențe Active 

asupra Proceselor Hidrometeorologice. 

Acțiune realizată 

17.  
Dezvoltarea 

parteneriatelor 

1. Stabilirea relaţiilor de 

cooperare bilaterale cu 

instituţiile omoloage, în 

Ședințe comune organizate și 

desfășurate (inclusiv on-line). 

Notă privind stabilirea relațiilor de 

Trimestrul I și 

II  
CA 

1) A fost semnat Programul de cooperare în 

domeniul hidrometeorologic a SHS cu 

Centrul Hidrometeorologic din Ucraina, 

Acțiune realizată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

internaționale vederea preluării bunelor 

practici 

cooperare cu alte instituții.  

Planuri de acțiuni comune aprobate 

și implementate. 

 

 pentru a.2021-2025.  

2) S-a participat în cadrul ședinței cu 

reprezentanții FAO Moldova și Budapest în 

scopul identificării soluțiilor de progresare a 

raportului Convenției ONU pentru 

combaterea deșertificării. 

3) S-a completat Conceptul SHS privind 

obiectivele, nevoile și constrângerile 

domeniului hidrometeorologic din RM, în 

scopul promovării inițiativei de proiect de 

asistență tehnică pentru dezvoltarea 

domeniului meteorologic în RM, lansată 

de,,Meteo-France International". 

4) A fost pregătit proiectul scrisorii de 

intenție către ANM privind experiența 

utilizării modelelor numerice de 

prognozare ale vremii și avertizărilor 

meteorologice cu scopul de a îmbunătăți 

capacitățile profesionale a specialiștilor din 

cadrul SHS. 

5) S-a participat în regim online la 

ședință cu reprezentanții ANM (România) 

privind experiența utilizării modelelor 

numerice de prognozare ale vremii și 

avertizărilor meteorologice.  

6) S-a participat în regim on-line la 

ședința cu reprezentanții Institutului 

Național de Hidrologie și Gospodărire a 

Apelor(C.N.P.H) din România, privind 

experiența elaborării prognozelor și 

avertizărilor meteorologice. 

7) A fost asigurată participarea la Instruirea 
privind sistemul de ghidare a inundațiilor 
rapide (SEEFFG) aplicat pentru elaborarea 
prognozelor de scurtă durată, realizat de 

către  directorul C.N.P.H. România. 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

8) S-a participat la instruirea privind 

utilizarea site-ului efas.eu (pentru 4 

angajați). 

9) S-a participat la întrunirea cu 

reprezentanții Serviciului Meteorologic 

Finlandez cu prezentarea generală a 

Serviciului, provocările cu care se confruntă 

instituția. 

10) S-a participat în comun cu 

reprezentantul Meteoalarm la acordarea 

ajutorului tehnic privind instalarea noului 

instrument de transmitere a avertizărilor pe 

noua platformă Meteoalarm.  

11)A fost organizată ședința comună cu 

omologii din Suedia în scopul abordării unor 

subiecte de interes comun și de suport în 

activitățile conexe. 

12) A fost expediată o cerere privind 

participarea la conferinţa internaţională 

ştiinţifico-practică cu tematica 

„Hidrometeorologie, schimbări climatice și 

monitorizarea mediului: problemele actuale 

și modalitățile de soluționare a acestora”( 

Uzghidromet). 

13) A fost perfectată și expediată 

adresarea către serviciile meteorologice din 

Austria, Cehia, Elveția, Finlanda, Letonia, 

România, Slovakia, Slovenia privind 

furnizarea de informații pe aspecte de 

organizare și funcționare (structura, 

bugetul, serviciile prestate).  

14) S-a participat la o întîlnire în scopul 

susținerii financiare a SHS privind proiectul 

de modernizare a softurilor  Synergie & 

Meteofactory. 

2. Participarea activă în Număr de evenimente comune Pe parcursul Pandemia a oferit posibilitatea să consolidăm Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

cadrul instrumentelor 

regionale și internaționale de 

cooperare, schimb de 

experiență și bune practici 

realizate. 

Număr de vizite de studiu, cursuri 

de instruire. 

Personal instruit, informat 

anului, 

cu raport 

trimestrial CA 

 

Executori: 

Subdiviziunile 

SHS 

relațiile cu alte instituții/organizații prin 

posibilitatea de participare la evenimentele 

organizate on-line, la care în trecut nu am fi 

putut participa din lipsa de resurse 

financiare.  

Pe parcursul perioadei de raportare 

angajații SHS au participat la întruniri 

/instruiri în format on-line. 

Totodată corespondența  internațională este 

mult mai activă. Evenimentele ca Ziua 

Meteorologică Mondială au permis 

consolidarea relațiilor cu PNUD, 

Meteoroalarm, etc., care s-au implicat în 

elaborarea unui spot video cu această ocazie. 

În cadrul corespondenței, dar și la diverse 

evenimente, țări ca România, Ucraina, 

Belorusia, Rusia, etc., și-au manifestat 

dorința de a coopera în continuare într-un 

context mai larg. 

Pe parcursul perioadei de raportare angajații 

SHS au participat la întruniri/instruiri în 

format on-line (participările angajaților le 

evenimente sunt prezentate în Anexa nr.4 

continuu 

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 CA 

 

Executori: 

Subdiviziunile 

SHS 

 

1) A fost elaborat proiectul ordinului MM 

privind activitățile organizatorice în 

vederea elaborării Raportului pe țară 

privind implementarea Convenției pentru 

combaterea deșertificării în țările afectate 

grav de secetă și/sau de deșertificare. 

2) A fost redactată scrisoarea de răspuns 

nr.15-07/1798 către MM (privind 

demararea celui de-al 6-lea ciclu de 

Raportare Națională a Implementării de 

către Părți a prevederilor  Convenției 

privind accesul la informație, justiție și 

participarea publicului la adoptarea 

Acțiune realizată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

deciziilor în domeniul mediului, semnată la 

Aarhus, Danemarca. 

3) A fost completat și transmis către 

OMM chestionarul pentru țările RA VI 

pentru dezvoltarea parteneriatelor. 

4) A fost pregătită și transmisă la OMM 

informația privind stațiile meteorologice cu 

o perioadă de observații de 100 de ani 

(Chișinău și Soroca). 

5)A fost analizată nota de concept pentru 

etapa a treia a proiectului SEE-MHEWS și 

a fost trimis un răspuns la OMM. 

6) Au fost pregătite propuneri pentru 

modificarea Studiului de referință la nivel 

de țară privind reducerea riscului în caz de 

dezastre, sisteme de avertizare timpurie și 

servicii de agrometeorologie în Republica 

Moldova, elaborat în cadru FAO. 

11)  A fost acordat suportul tehnic 

subdiviziunilor structurale ale Serviciului, 

privind transmiterea informațiilor către 

organizațiile internaționale conform 

angajamentelor. 

Pe parcursul anului angajații SHS au 

participat sistematic la schimbul de 

informații pe domenii conexe, participând 

la diverse webinare, evenimente, ateliere de 

lucru în format on-line, cu descrierea 

acestora în Anexa nr.4 

OBIECTIV II 

CONSOLIDAREA STRUCTURILOR CENTRALE HIDROMETEOROLOGICE 

ȘI REȚELELOR NAȚIONALE DE MONITORING METEOROLOGIC ȘI HIDROLOGIC 

Obiectiv specific 1: 

Dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale 

18.  
Dezvoltarea 

1. Elaborarea Concepției  

Sistemului Informațional 

Concepție și plan de implementare 

elaborate și aprobate 
Trimestrul III-

IV 

Au avut loc negocieri cu reprezentanții 

Meteo France International privind Sistemul 
Acțiune în  proces de 

realizare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

capacităților 

informaționale a 

activității 

meteorologice 

Integrat Meteorologic (SIIM)  CM 

CA 

Partenerii de 

dezvoltare 

Informațional Integrat a rezultatelor de 

observații. 

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  
CM 

1) Au fost calculați coeficienții de secetă 

pentru lunile de vară 2021, utilizând 

metodele și softurile aplicate. 

2) A fost  instalat și instruit personalul din 

cadrul posturilor agrometeorologice în 

vederea utilizării utilajului Delta-T destinat 

determinării umidității solului. 

Acțiune realizată 

 

2. Îmbunătățirea sistemului 

informațional EcoData privitor 

la prelucrarea datelor 

 

Soft modernizat, operaționalizat. 

Bază de date formată și funcțională. 
Trimestrul II-III  

CM 

CA 

A fost elaborat proiectul Procedurii privind 

efectuarea observațiilor meteorologice și 

prelucrarea datelor cu ajutorul sistemului 

informațional EcoData. 

Acțiune în curs de 

realizare 

20. Dezvoltarea 

capacităților 

operaționale ale 

RNMM 

1. Elaborarea Conceptului 

SII Hidrologic al Republicii 

Moldova (SIHM)  

Concept și plan de realizare 

elaborate 
Trimestrul-IV  

CH 

CA 

Parteneri de 
dezvoltare 

A fost elaborat și aprobat Programul de 

dezvoltare și Extindere a rețelei de 

monitoring hidrologic pentru a. 2022-2026. 

Acțiune în curs de 

realizare 

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 CH 

CA 

 

Rapoartele de monitorizare a planului au fost 

prezentate în rapoartele lunare către 

conducere SHS. Raportarea a fost realizată în 

termeni. Resursele financiare pentru 

procurarea materialelor au fost transferate. 

Astfel, Planul a fost asigurat în mărime de 

aproximativ 20%. Nota de prezentare a 

rezultatelor este anexată în Anexa nr.5 

Acțiune în curs de 

realizare 

21.  
Promovarea 

cadrului 

organizațional, 

normativ și 

funcțional în 

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  
CH, 

CA 

 

1) Studiul  de analiză funcțională finalizat. 

2) A fost asigurată traducerea informației 

privind componenta hidrologică solicitată de 

către experții internaționali.  

3) Au fost efectuate 2 studii  de amplasare a 

posturilor hidrometrice cât și a  sectoarelor 

Acțiune realizată 

continuu 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

vederea 

reorganizării 

RNMH 

 hidrologice. 

4) A fost realizată studierea pieței, cu 

privire la identificarea potențialelor 

ofertanți de prestare a serviciilor de 

construcție a posturilor hidrometrice 

modulare. 

6) A fost întocmită lista privind 

echipamentul de la posturile hidrologice 

automatizate instalate pe podurile rutiere.  

7) A fost efectuată o vizită de lucru la 

Administrația de Stat a Drumurilor privind 

efectuarea lucrărilor de reparație a 

podurilor unde sunt instalate posturi 

hidrometrice automatizate. 

8) A fost realizată o deplasare de serviciu 

pentru identificarea zonelor de amplasare a 

PH pe r.Bîc. 

9) Au fost efectuate 2 studii  de amplasare a 

posturilor hidrometrice cât și a  sectoarelor 

hidrologice. 

10) A fost aprobat raportul  privind 

îmbunătățirea rețelei de observare 

hidrologică și a capacităților operaționale 

instituționale de a furniza servicii climatice 

orientate către utilizatori. 

 11) S-au  propus 8 structuri  (sectoare 

hidrologice). 

12)S-a participat la elaborarea Raportului 

privind  îmbunătățirea rețelei de observare 

hidrologică și a capacităților operaționale 

instituționale de a furniza servicii climatice 

orientate către utilizatori. 

2. Consolidarea SII de 

măsurări de debit, de 

vizualizare, colectare, analiză, 

stocare, diseminare și de 

Studiu efectuat. 

Concept elaborat. 

Termeni de referință pentru 

echipamentele necesare, aplicație 

Pe parcursul 

anului cu raport 

trimestrial  
CH 

Studiul  de analiză funcțională finalizat. 

 Pe parcursul anului au fost identificați  

producătorii de echipamente 

hidrometeorologice și au fost sistematizate 

Acțiune în curs de 

realizare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

prestare a serviciilor 

hidrologice 

sau produs software elaborate și 

aprobate. 

CA 

 

specificațiile tehnice fiind  elaborat caietul 

de sarcini. 

Lipsa identificării unei companii de  
dezvoltare a softului pentru  măsurări de 
debit, de vizualizare, colectare, analiză, 

stocare, diseminare și de prestare a 
serviciilor hidrologice a condus la lipsa 
finalității acțiunii, dar care este în curs de 
dezvoltare. 

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 

CM 

 

Pe parcursul trimestrului angajații SHS au 

asigurat procesul de informare a autorităților 

și instituțiilor naționale interesate cu date și 

informații statistice, prezentate în anexa 

nr.6 

 

Acțiune realizată 

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 

CM 

 

Informația meteorologică a fost pregătită și 

transmisă către OMM, Centrul Mondial de 

date din Rusia.Număr informații prezentate 

– 1 

Lunar au fost pregătite și transmise  

informații privind datele din telegrama 

„Clima”.  Număr informații prezentate – 

12. 

Lunar au fost pregătite şi transmise                  

informații meteorologice cu șirul de date de 

la SM Chişinău.  Număr informații 

prezentate – 12. 

Au fost pregătite și transmise către 

OMM informația meteorologică pentru 

includerea în Raportul anual privind starea 

climatului global 2020 privind: 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

- caracterizarea condițiilor meteorologice 

create în anul 2020; 

- precizarea fenomenelor nefavorabile și 

extreme semnalate pe parcursul anului. 

  - datele lunare privind temperatura medie 

a aerului și precipitațiile conform datelor 

SM Chișinău pentru întreaga perioada de 

observații.   

A fost analizat „Buletinul anual privind 

clima în regiunea VI a OMM – Europa și 

Orientul Mijlociu pentru 2019” și 

transmise comentariile pe marginea 

Buletinului. Număr informații prezentate 

– 4. 

Au fost pregătite şi transmise datele pentru 

publicarea în „Raportul general anual cu 

privire la starea și schimbarea climei pe 

teritoriul țărilor-membri CSI pentru 

2020”.Număr informații prezentate – 1. 

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 CM 

 

 

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. Au fost 

transmise 52.560 de informații. 

Acțiune realizată 

 

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 CM 

 

S-a desfăşurat zilnic transmiterea 

avertizărilor meteorologice de tip CAP spre 

platforma Meteoalarm.   

În decursul anului au fost transmise 365 de 

informații meteorologice, precum și 73 

Acțiune realizată 

 



 

25 

Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

avertizări meteorologice  

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 

CM 

 

S-a desfăşurat transmiterea datelor zilnice a 

radarului DOPLER în format HDF5 în 

sistemul OPERA. 

Acțiune realizată 

 

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 

CH 

 

Planul de monitoring hidrologic cu România 

și Programul de colaborare cu Ucraina a fost 

aprobat.  

Măsurătorile de debit sunt realizate conform 

programelor aprobate. 

Schimbul de experiență în efectuarea 

măsurătorilor  de debit pe râurile 

transfrontaliere,  precum și colectarea, 

analizarea, prelucrarea informației de la p/h 

informaționale din RNMH și de la p/h din 

Ucraina și România este realizată continuu. 

Acțiune realizată 

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 

CM 

CH 

Pe parcursul trimestrului angajații SHS au 

elaborat prognoze privind starea şi evoluţia 

condiţiilor vremii şi a avertizărilor privind 

fenomenele meteorologice și hidrologice 

nefavorabile, prezentate în Anexa nr.7. 

Acțiune realizată 

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 

 

CM 

CH 

Pe parcursul anului angajații SHS au asigurat 

elaborarea și furnizarea informațiilor la 

solicitare și în bază de contract autorităților 

și instituțiilor publice, a mediului academic 

și populației. 

a) Furnizarea informațiilor hidrologice la 

solicitare în număr de : 17. 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

b) Prestarea serviciilor meteorologice-- 409 

(436 în anul 2020) certificate privind 

condițiile meteo și agrometeorologice; 

- 2832 (2684 în anul 2020) informații 

specifice pentru consumatori potrivit 

schemelor/contractelor aprobate.   

   Au fost elaborate diferite informaţii 

meteorologice (buletine meteorologice 

zilnice, informaţia privind cantitatea de 

precipitaţii, informaţii săptămânale, 

decadale,  lunare și de sezon) cu privire la 

condiţiile meteorologice și 

agrometeorologice create.  

   A fost pregătită informația decadală 

privind umiditatea solului în perioada 

martie-noiembrie 2021. 

   A fost realizată deservirea 

consumatorilor cu acestea informații în 

conformitate cu planul-schemă de difuzare 

a informaţiilor meteorologice. 

  Au fost pregătite 12 prognoze 

meteorologice lunare de lungă durată și 2 

prognoze sezoniere privind temperatura 

aerului și precipitații. Pentru pagina 

oficială de Facebook au fost pregătite 332 

de informații. 

c) Elaborarea şi acordarea informației 

agrometeorologice- elaborarea a 3 sinteze: 

-privind condiţiile agrometeorologice de 

vegetaţie ale culturilor de toamnă în 

perioada de toamnă 2020. 

- privind starea de iernare a culturilor de 

toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie  

pe parcursul sezonului de iarna 2020-

2021; 

-sinteza condiţiilor agrometeorologice de 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

creștere a culturilor agricole pentru anul 

agricol 2020-2021. 

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 

CA 

CM 

CH 

 

Nota de argumentare privind transferul 

acțiunii semnată de către directorul adjunct 

(Anexa nr.8) 

 

 

Transferat pentru 

a.2022 

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  
CSL 

CA 

Nota analitică privind funcționarea cât și  

îmbunătățirea  condițiilor de funcționare a 

FNDH a fost elaborată și prezentată 

conducerii SHS. 

Totodată, spațiu limitat de păstrare a 

materialelor, lipsa surselor financiare alocate 

în acest sens, cât și respingerea de către FEN 

a proiectului de reconstrucție a SHS conduc 

la incapacitatea Serviciului de a îmbunătăți 

condițiile de funcționare a FNHM. Au fost 

efectuate lucrări de reparație cosmetică, 

amenajare și întreținere cu resurse financiare 

minime. 

Acțiune realizată 

3.Elaborarea conceptului 

privind digitalizarea datelor 

deținute, posibilități și 

necesități  

Studiu realizat. 

Concept/viziune aprobat. 
Trimestrul III 

CM 

CA 

CH 

În proces de lucru este conceptul privind 

digitalizarea datelor deținute, cu finalitate în 

a.2022. Nota de argumentare privind 

transferul acțiunii semnată de către directorul 

adjunct. 

Acțiune în curs de 

realizare 

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 

CH 

 

 Studii privind propagarea undei de viitură a 

fost realizat când s-a înregistrat creșterea 

nivelului apei.  

 

 

 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

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 

CH 

 

Au fost instruiți 4 angajați ai centrului 

hidrologic. 

 

Acțiune realizată 

 

30.  
Efectuarea 

cercetărilor 

privind resursele 

eoliene şi solare  

 Studiu efectuat, raport elaborat și 

prezentat 
 

Trimestru IV 
CM 

Au fost efectuate lucrări privind evaluarea 

resurselor eoliene și solare pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Acțiune realizată 

 

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  
CA 

 

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 de bunuri, lucrări și servicii din 

cadrul SHS  (ord.nr.5/14.01.21) stabilindu-se 

atribuțiile fiecărui membru.   

Au fost sistematizate propunerile de buget de 

la toate subdiviziunile SHS și a fost avizat și 

plasat pe site-ul oficial al SHS Planul de 

achiziții al SHS pentru anul 2021. 

Acțiune realizată  

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 

Pe parcursul 

anului 

CA 

 

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 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

instituționale  

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 CA 

Trimestrial acțiunea este realizată la data de 

10  a lunii  următoare trimestrului de 

gestiune). 

 

Acțiune realizată 

continuu 
 

 

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 
CA 

Trimestrial acțiunea este realizată la data de 

10  a lunii  următoare trimestrului de 

gestiune). 

 

Acțiune realizată 

continuu 

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  
CA 

Acțiunea a fost realizată lunar (pentru anul 

2021) și  trimestrial/anual (pentru anul 2021) 

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 

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 CA   Politica de contabilitate a SHS a  fost 

aprobată conform prevederilor Legii 

contabilității nr.113 XVI din 27 aprilie 2007. 

 

Acțiune realizată 

35.  1. Asigurarea procesului de Venituri și cheltuieli primare  Zilnic au fost înregistrate în SI 1C veniturile Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

Asigurarea 

ținerii conforme 

a evidenței 

tuturor 

operațiunilor 

economico-

financiare 

realizate în 

cadrul SHS 

 

ținere a evidenței analitice a 

veniturilor și cheltuielilor pe 

tipuri și conturi 

(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 

CA 

și cheltuielile primare (facturi, deconturi de 

avans, foi de parcurs), ordine de personal, 

concedii medicale,etc. 

Au fost întocmite zilnic documentele în 

corespundere cu Planul de conturi. 

Lunar au fost întocmite notele contabile cu 

referire la tipurile de cheltuieli efectuate. 

continuu 

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 CA 

 

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. 

A fost realizată casarea bunurilor de valoare 

mică. 

Acțiune realizată 

continuu 

3. 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. 

 

 

CA 

CSL 

Grupul de lucru 

 

 A fost efectuată inventarierea anuală a 

gestionarilor din rețeaua națională de 

observații hidrometeorologice și a 

gestionarilor sediului central. 

Raportul de inventariere a fost prezentat 

administrației. 

Acțiune realizată  

4. 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  
CA 

CSL 

 

Prin ord.nr. 203/ 30.09.2021 a fost instituită 

comisia de inventariere, care a activat 

conform cerințelor ord.nr. 60/2012 cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

privind inventarierea și Legii 289/2017 

contabilității și raportării financiare. 

Raportul final al inventarierii a fost raportat 

administrației SHS. 

În procesul inventarierii au fost identificate 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

și transmise bunuri materiale de la o 

persoană la alta (conform gestionării 

bunurilor). 

Procesul/modalitatea de casare a bunurilor 

materiale este stabilită/aprobată pentru 

toate instituțiile publice (HG 500/1998). 

Casarea obiectelor de mică valoare și scurtă 

durată (OMVSD) sa efectuat sistematic, 

conform cerințelor legale, în comisie, la 

solicitarea persoanelor cu răspundere 

materială.  

Totodată, pe parcursul anului n-a fost posibil 

de propus modificarea, simplificarea 

procedurii de casare a mijloacelor fixe, din 

motivul schimbărilor din cadrul Guvernului 

RM și MADRM/ MM. 

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 
CSL 

 

Pe parcursul anului a fost elaborată 

Procedura achizițiilor publice de valoare 

mică (ord.nr.100/ 26.05.2021) care include și 

reglementează: planificarea, consecutivitatea 

acțiunilor necesare privind identificarea 

necesităților de dotare și gradului de 

prioritate, mecanismul de inițiere și 

persoanele responsabile. Această procedură 

deși este procedură de achiziție, în esență 

descrie procedura de planificare, organizare, 

coordonare și control, mecanisme de 

monitorizare și raportare, dotare, etc. 

Acțiune realizată 

2. Elaborarea și 

implementarea aplicațiilor 

software  pentru evidenţa și 

gestionarea bunurilor și 

mijloacelor din dotare 

Program elaborat și implementat Trimestrul II 
CA 

CSL 

Pe parcursul perioadei de raportare a fost 

elaborat un format/document Excel pentru 

evidența bunurilor din dotare. A fost 

realizată instruirea personalului din cadrul 

subdiviziunii privind gestionarea acestui 

program. 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

Totodată, în cadrul Serviciului este un 

algoritm de evidență: contabil pe materiale, 

specialist (depozit) și un administrator care 

duce evidența și gestionează bunurile 

materiale achiziționate, păstrate la depozit 

sau transmise în gestiune altor persoane. 

Pentru structura existență, evidența bunurilor 

materiale este divizată în trei nivele 

(contabil, depozitar și administrator), unde 

depozitarul și administratorul are evidență 

separată, iar  softul C1 este gestionat de către 

contabilitate. 

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  

CSL 

  

Normele de consum și termenii de 

exploatare, termenul de casare sunt 

mărimi/termeni utilizați în evidența 

contabilă. Fiecare mijloc de transport, 

măsurare, echipament, instrument de lucru, 

etc. are termen de exploatare/utilizare, care 

este indicat în pașaportul acestuia sau în alte 

acte normative. 

Astfel, normele de consum de carburanți 

sunt reglementate prin ord.nr.172/2005 

MTGD, dublate prin ordin intern al 

conducătorului instituției. 

Normele de casarea a echipamentelor sunt 

indicate în evidența contabilă. Odată cu 

expirarea termenului de exploatare, bunurile 

materiale se casează conform procedurilor 

stabilite pentru OMVSD și mijloace fixe.  

În cadrul Serviciului există norme de 

exploatare, utilizare, mentenanță 

dublate/stabilite prin ordinul directorului, 

cum ar fi: echipament de protecție, 

stingătoare,  termenii de mentenanța a 

diferitor echipamente hidrometeorologice, 

etc. 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

4. 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  
CSL 

 

Termenii de utilizare/exploatare a 

echipamentelor și mijloacelor din dotare sunt 

indicate în pașapoartele tehnice ale acestora 

sau în alte acte normative. Evidența acestor 

termeni se duce în evidența contabilă, în 

dependență de categoria acestora: OMVSD 

sau mijloace fixe, indiferent de proveniența 

lor (procurate sau donate).  

Totodată, echipamentele din dotare care au 

termenele de funcționare depășite nu pot fi 

casate fără acordul reperezentanților 

Ministerului Finanțelor ceea ce aduce la 

utilizarea acestora sau depozitarea lor în 

sediul central sau la stațiile meteorologice. 

Acțiune realizată  

5.Reorganizarea structurilor 

logistice potrivit specificului 

organizatoric și funcţional al 

SHS 

Regulament de organizare a 

structurilor logistice aprobat.  

Structuri logistice dezvoltate și 

adaptate. 

Trimestrul IV 
CA, CSL 

 

Nota de argumentare privind transferul 

acțiunii semnată de către directorul adjunct. 

 

 

Transferat pentru 

a.2022 

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 CA 

CSL 

 

Au fost elaborate specificațiilor tehnice 

privind tehnica de calcul și a pieselor de 

schimb necesare asigurării funcționalității 

rețelei naționale de observații 

hidrometeorologice. 

În limita surselor financiare alocate s-a 

achiziționat: tehnică de calcul, echipamente 

hidrometeorologice și piese de schimb 

necesare, care ulterior au fost repartizate, 

reieșind din prioritățile Serviciului. 

Acțiune realizată 

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 CA 

CSL 

CM 

CH 

Planul de achiziții pentru anul 2021, a 

fost executat integral, cu excepția: 

- lucrărilor de reparație la SM Briceni, 

Ștefan Vodă, Cornești, Comrat, Fălești și 

Cahul – executarea parțială a lucrărilor, în 

limita surselor financiare 

alocate/disponibile. 

2) S-a participat la ședința din cadrul SHS 

 Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

pentru încheierea contractului privitor la 

mentenanța radarului meteorologic DWSR-

3501C. 

3) A fost pregătită lista echipamentelor 

necesare pentru Rețeaua Națională de 

Observații Meteorologice. 

4) Au fost sistematizate actele și au fost  

elaborate dosarele de achiziționare a 

bunurilor și serviciilor conform caietului de 

sarcini.  

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  
CA 

 

Procedura de sistem privind prestarea 

serviciilor  hidrometeorologice elaborată și 

aprobată prin ord.260/14.12.2021. 

A fost solicitat suportului experților PNUD 

întru actualizarea Nomenclatorului de 

prețuri.  

Acțiune realizată 

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 CA 

CM 

CH 

Au fost pregătite lunar și trimestrial acte de 

predare-primire a informației 

meteorologice pentru mass-media. 

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, iar 

informația hidrometeorologică a fost 

expediată prin email/poștă în termen de 5 

zile lucrătoare din data achitării 

Acțiune realizată  

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 CA 

 

Informația cu privire la serviciile oferite de 

către SHS au fost plasate pe site-ul oficial al 

instituției. 

 

Acțiune realizată 

continuu 
 

4. Identificarea soluțiilor 

pentru lansarea serviciilor 

Evaluare a posibilităților efectuată. 

Program elaborat și aprobat. 
Trimestrul III 

CA 

Nota de argumentare privind transferul 

acțiunii semnată de către directorul adjunct. 
Transferat pentru 

a.2022 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

prestate prin intermediul 

platformei guvernamentale  de 

plăți electronice 

Demersuri înaintate.   

 

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 

CSL 

1) Pe parcursul anului au fost realizate 

lucrări de instalare a  panoului solar la PH 

Tudora, Criuleni, conectarea 220V la PH 

Naslavcea; 

2) Conectarea 220V la PH Naslavcea; 

3) Setarea noilor puncte de colectare a 

datelor la MiniAWS Colegiul de ecologie 

și Universitatea din Tiraspol 

4) Acordarea ajutorului tehnic continuu la 

stațiile meteorologice, posturile 

meteorologice și posturile hidrometrice 

pentru asigurarea fluxului de date. 

5) Număr de echipamente verificate și 

deservite: 

25 - posturi hidrologice; 

34 - posturi meteorologice; 

14 - stații meteorologice. 

Număr de unități echipament și utilaje 

funcțional: 

29 - posturi hidrologice; 

34 - posturi meteorologice; 

 14 - stații meteorologice. 

Acțiune realizată 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

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  
CSL 

CM 

CH 

1) A fost realizată amenajarea și echiparea 

încăperii laboratorului metrologic. 

2)   Au fos efectuate lucrări de 

calibrare a echipamentelor 

hidrometeorologice. 

3)  A fost elaborat în proporție de 

80% a Conceptul privind acreditarea 

laboratorului. 

4)  Au fost identificate necesitățile 

pentru crearea și funcționarea  laboratorului 

metrologic: 

a) identificarea funcțiilor necesare 

pentru crearea laboratorului metrologic 

b) angajarea unui manager de 

calitate, care va elabora manualul 

calității (cerință a MOLDAC) și a 

procedurilor necesare. 

c) instruirea personalului privind 

efectuarea verificărilor metrologice și 

certificarea acestora. 

Acțiune în curs de 

realizare  

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 CSL 

Au fost studiate condițiile necesare pentru 

acreditare;  

Au fost consultați reprezentanții MOLDAC 

pentru aflarea costurilor; 

A fost completată Nota de concept privind 

acreditarea laboratorului din incinta 

Sediului central. 

Acțiune în curs de 

realizare  

3. Identificarea cadrului 

normativ/administrativ necesar 

pentru operaționalizarea și 

acreditarea laboratoarelor 

Grup de lucru instituit. 

Raport analitic elaborat și aprobat. 

 

Trimestrul IV  
CSL 

CA 

Insuficiența capacităților de efectuare a 

studiului și evaluare obiectivă a 

necesităților, oportunitățile reduse pentru 

schimbul de experiență în domeniu au 

condus la tergiversarea realizării acțiunii. 

În curs de realizare este Conceptul privind 

acreditarea laboratorului, care va include 

descrierea cadrului administrativ necesar. 

Acțiune în curs de 

realizare 
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Acțiuni Sub-acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termene 

Responsabili  

Acțiuni realizate Nivel de implementare 

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 
CA 

CSL 

Către FEN a fost prezentat proiectul ce 

prevede construcția laboratorului de 

deșeuri  și asigurarea sediilor SHS cu energie 

regenerabilă. A fost întocmită și expediată o 

solicitare către Ministerul Mediului privind 

obținerea informației vizavi de deciziile 

FEN, pe marginea proiectului înaintat de 

SHS. 

Acțiune realizată 

conform 

competențelor SHS 

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 
CSL 

CA 

Proiectul ce prevede construcția 

laboratorului de deșeuri  și asigurarea 

sediilor SHS cu energie regenerabilă este 

finalizat. Având în vedere că AEE participă 

în cofinanțare la implementarea proiectelor, 

cu surse financiare în mărime de până la 

200 mii lei trebuie să participe și SHS, iar 

instituția nu dispune de resurse financiare 

pentru demararea proiectului.  

Totodată, pentru prezentarea proiectului la 

AEE, este obligatorie anexarea Raportului 

de audit energetic al cladirii. 

 Conform evaluărilor, costul 

serviciilor de audit energetic este de 70 - 80 

mii lei, surse care nu au fost prevăzute în 

bugetul instituției. 

Acțiune în curs de 

realizare  

Notă:  Planul de acțiuni al SHS conține 42 de acțiuni structurate în cadrul a 3 obiective de bază și 15 obiective specifice, consecutiv reprezentate în 85 subacțiuni.  

 In rezultatul evaluării nivelului de implementare în anul 2021 a acestor acțiuni, s-au constatat următoarele:  

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

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

  - 4 subacțiuni au fost transferate pentru anul 2022 conform notei argumentate de transfer (sau derivă din acțiunile transferate) 

            - 1 acțiune exclusă. 

Nivelul de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2021 este evaluat la cota de 78 %. În curs de realizare sunt 16% din activități, 5% transferate și 1% excluse. 

 


